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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0 .a الھدف . 

 ضمان أن تتاح للجمیع سبل متكافئة للحصول على التعلیم الجید وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع  : ٤الھدف 

0.bالغایة . 
، كفالة تكافؤ فرص جمیع النساء والرجال في الحصول على التعلیم التقني والمھني والتعلیم العالي الجّید  ۲۰۳۰بحلول عام  : ۳-٤الغایة 

 ذلك التعلیم الجامعي والمیسور التكلفة، بما في 

0.cر. المؤش 
 معدل مشاركة الشباب والكبار في التعلیم الرسمي وغیر الرسمي والتدریب خالل االثني عشر شھراً السابقة، حسب الجنس : ۱-۳-٤المؤشر 

0.d.  السلسلة 
 ال ینطبق

0.eالبیانات الوصفیة ث. تحدی 
 2022آذار/مارس   31

0.f . المؤشرات ذات الصلة 
 ۲-۹؛ ٥-۸ب؛ -٥؛ ٥-٤ ؛٤-٤ ؛٤- ۱

0.g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 (UIS) معھد الیونسكو لالحصاء

 

 البیاناتاإلبالغ عن  .1
1.A .المنظمة 

 ) UISمعھد الیونسكو لالحصاء (

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A . التعریف والمفاھیم 

   التعریف:

مثالً) المشاركین في التعلیم أو التدریب الرسمي    64و  25، وبین  24و   15للشباب والبالغین المنتمین إلى فئة عمریة محددة (بین  النسبة المئویة  
 أوغیر الرسمي خالل فترة زمنیة محددة (االثني عشر شھراً السابقة مثالً) 

 
 المفاھیم:

یؤمنھ نظام المدارس والثانویات والجامعات وغیرھا من المؤسسات التعلیمیة الرسمیة  یتم تعریف التعلیم والتدریب الرسمي على أنھ التعلیم الذي  
سابعة وتستمر حتى  التي تشّكل في العادةِ سلّماً متتابعاً للتعلیم بدوام كامل لألطفال والشباب، الذین یبدأون عادةً من سّنٍ تتراوح بین الخامسة أو ال 

دان، یتشّكل الجزء العلوي من السلّم من برامج منّظمة من العمل بدوام جزئي مشترك مع المشاركة  من العمر. في بعض البل  25أو    20بلوغ ال 
 بدوام جزئي في النظام المدرسي والجتمعي المعتاد. 
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التعلیم ویتم تعریف التعلیم والتدریب غیر الرسمي على أنھ أي نشاط تعلّمي منّظم ومستدام ال یتوافق بشكل تام مع التعریف اآلنف ذكره عن  
 ً   الرسمي. وبالتالي، من الممكن أن یتم التعلیم غیر الرسمي داخل المؤسسات التعلیمیة أو خارجھا، ویحضن األشخاص من كافة األعمار. ووفقا

یاة والمھارات  للسیاقات القومیة، یمكن أن یغطي التعلیم غیر الرسمي البرامج التعلیمیة التي من شأنھا أن تنقل محو األمیة للبالغین ومھارات الح
 العملیة والثقافة العامة. 

2.B. وحدة القیاس 
 نسبة مئویة (%)

2.C. التصنیفات 
 ال ینطبق

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات. 3
3.A. مصادر البیانات 

المتعلقة بالمشاركین في التعلیم والتدریب  البیانات االداریة من المدارس وأماكن التعلیم والتدریب األخرى أو بیانات المسوح األُسر المعیشیة 
الرسمي وغیر الرسمي في سنة واحدة من العمر؛ التعدادات السكانیة والمسوح للتقدیرات السكانیة لسنة واحدة من العمر (إذا تم استخدام  

 البیانات االداریة بشأن االنتساب). 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 لصلة المسؤولة عن كل مسح. یتم جمع البیانات من المنظمات ذات ا

3.C الجدول الزمني لجمع البیانات . 
 متنوعة تعتمد على المسح والبلد. 

3.Dالزمني لنشر البیانات ل. الجدو 
 متنوعة تعتمد على المسح والبلد. 

3.E . للبیانات المزودةالجھات 
 الوطنیةاالحصاء   اجھزةوزارات التعلیم و/أو 

3.F.   للبیاناتالجھات المّجمعة 
 ) UISلإلحصاء (معھد الیونسكو 

3.G. التفویض المؤسسي 
ھو الفرع اإلحصائي لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو). ینتج المعھد بیانات قابلة   (UIS) معھد الیونسكو لإلحصاء

 .لبلدان في جمیع مراحل التنمیةللمقارنة دولیاً ومنھجیات في مجاالت التربیة والعلوم والثقافة واالتصال ل
بوضوح على ما یلي: "اعترافًا بأھمیة تنسیق الرصد واإلبالغ، سیظل معھد الیونسكو لإلحصاء   100  §  لإلجراء 2030إطار التعلیم ینص 

القابلة للمقارنة على المستوى الدولي . وستستمر في إنتاج مؤشرات مراقبة دولیة بناًء على المسح التعلیمي   التعلیم المصدر الرسمي لبیانات
دولة وإقلیم. باإلضافة إلى جمع   200رى التي تضمن إمكانیة المقارنة الدولیة ألكثر من  السنوي الخاص بھا وعلى مصادر البیانات األخ

البیانات، سیعمل معھد الیونسكو لإلحصاء مع الشركاء لتطویر مؤشرات جدیدة، وأسالیب إحصائیة وأدوات رصد لتقییم التقدم بشكل أفضل  
 " SDG-Education 2030 SC مع  المتعلقة بوالیة الیونسكو، والعمل بالتنسیقالغایات  عبر 

https://www.moe.gov.bn/DocumentDownloads/Education%202030/Education2030.pdf
https://www.moe.gov.bn/DocumentDownloads/Education%202030/Education2030.pdf
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 اعتبارات منھجیة أخرى . 4
4.A. األساس المنطقي 

الذین   المرتفعة إلى حصة كبیرة من السكان  القیمة  التعلیم والتدریب من كافة االنواع. وتشیر  الشباب والبالغین في  إظھار مستوى مشاركة 
 التدریب الرسمي وغیر الرسمي. ینتمون إلى الفئة العمریة ذات الصلة والتي تشارك في التعلیم و

4.B.  التعلیقات والقیود 
یمكن أن یتم تقدیم التعلیم الرسمي وغیر الرسمي في مجموعة متنوعة من األماكن بما فیھا المدارس والجامعات، وفي بیئة العمل وغیرھا  

ما تلتقط البیانات االداریة اعتماد   المواقع الرسمیة كالمدارس والجامعات فقط. كما أّن معدالت  ویمكن أن یمتد على فترات متنوعة. وغالباً 
 المشاركة ال تلتقط كثافة أو نوعیة ھذا التأمین وال حتى مخرجات التعلیم والتدریب المعروضین. 

4.C.  طریقة االحتساب 
یب الرسمي أو غیر الرسمي كنسبة  یتم االعراب عن عدد األشخاص الذین ینتمون إلى فئة عمریة مختارة والذین یشاركون في التعلیم والتدر

 مئویة من السكان الذین ینتمون إلى العمر نفسھ. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  
𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

 

 حیث:  

 AGiPR=   معدل مشاركة السكان من فئة عمریةi   في التعلیم والتدریب الرسمي وغیر الرسمي 

 AGiE  انتساب السكان من الفئة العمریة =i  التعلیم والتدریب الرسمي وغیر الرسمي  في 

AGiP   السكان من الفئة العمریة =i 

i  =15 -24  ،15  ،إلخ... 64-25أو أكثر 

4.D .التحقق 
اإلحصاء الوطنیة أو وزارات التعلیم أو   أجھزةیشارك معھد الیونسكو لإلحصاء جمیع قیم المؤشرات والمالحظات حول المنھجیة مع 

 والتحقق من صحتھا قبل نشر البیانات.والتعلیق علیھا  الوكاالت األخرى ذات الصلة في البلدان الفردیة لمراجعتھا 

4.E.  التعدیالت 
 ال ینطبق

 

4.F .) إلقلیمي) على المستوى ا 2و ( البلد مستوى ) على 1معالجة القیم الناقصة 

 البلد على المستوى  •
عة للبیانات.   ما من قَیم ناقصة من قبل الجھات المجّمِ

 على المستو�ین اإلقلیمي والعالمي •
عة للبیانات.   ما من قَیم ناقصة من قبل الجھات المجّمِ

4.G. المجامیع اإلقلیمیة 
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 المؤشر. ال تتوفر في الوقت الحالي المجامیع االقلیمیة والعالمیة لھذا 

4.H.   المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 .المنھجیة التي ینبغي استخدامھا لحساب ھذا المؤشربشأن للبلدان توجیھات لقد وضع معھد الیونسكو لإلحصاء 

4.I . إدارة الجودة 
نقطة بیانات في  یُستكمل إدراج ألغراض الشفافیة، و یحتفظ معھد الیونسكو لإلحصاء بقاعدة البیانات العالمیة المستخدمة إلنتاج ھذا المؤشر. 

قبل نقاط االتصال الفنیة لمعھد الیونسكو لإلحصاء لضمان االتساق والجودة الشاملة    قاعدة البیانات باتباع بروتوكول وتتم مراجعتھ من
 .ستنادا إلى معاییر موضوعیة لضمان إدراج أحدث المعلومات الموثوقة في قاعدة البیاناتاللبیانات، 

4.J . ضمان الجودة 
تتضمن عملیة ضمان الجودة مراجعة وثائق المسح للتأكد من أن تعریف برامج التعلم المنظمة متسق عبر مختلف المسوح، ومراجعة قیم  

 التشاور مع موفري البیاناتوالمؤشرات المستمدة من مصادر مختلفة،  المؤشر عبر الوقت، وحساب مقاییس الموثوقیة، وفحص اتساق قیم
 إذا لزم األمر. 

یع  یقدم معھد الیونسكو لإلحصاء، قبل إصدار بیاناتھ السنویة وإضافة أي مؤشرات إلى قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة المستدامة العالمیة، جمو
الوطنیة أو وزارات التعلیم أو غیرھا من الوكاالت ذات الصلة في   ءاإلحصا أجھزةالمتعلقة بالمنھجیة المتبعة في والمالحظات قیم المؤشرات 
 والتعلیق علیھا. لمراجعتھا فرادى البلدان 

4.K  .تقییم الجودة 
بیانات الجنس، والحسب البیانات الدقیقة حول المشاركة في التعلیم الرسمي وغیر الرسمي والتدریب حسب العمر أو الفئات العمریة المحددة و

وتشمل  ھذا المؤشر.   الحتسابالسكانیة المقابلة من جمیع أنواع المؤسسات التعلیمیة (العامة والخاصة)، الرسمیة وغیر الرسمیة، ضروریة 
معاییر تقییم الجودة ما یلي: یجب أن تتضمن مصادر البیانات وثائق سلیمة ؛ ویجب أن تكون قیم البیانات تمثیلیة على المستوى الوطني  

؛ والبیانات معقولة وتستند إلى االتجاھات واالتساق مع القیم   مرفقة مع حاشیة  سكان ، وإذا لم یكن األمر كذلك ، فینبغي أن تكون لل
 سابقا.  المنشورة/المبلغ عنھا بالنسبة للمؤشر 

 والتفصیل توافّر البیانات. 5

 توافر البیانات:
 . 2018-2010دولة لدیھا نقطة بیانات واحدة على األقل للفترة    99

 التسلسل الزمني:
   العالمیة SDGفي قاعدة بیانات  2018- 2000 لإلحصاء؛في قاعدة بیانات معھد الیونسكو   1994-2018

 
 التفصیل:

 حسب العمر والجنس من المصادر االداریة، وحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والدخل من المسوح األسر المعیشیة 
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة . 6
 مصادر التباین:

 وجد ی ال 

 



 2022آذار/مارس  31آخر تحدیث: 

 ق ائوثالمراجع وال. 7
 :الرابط

uis.unesco.org 
 

 المراجع:
European Adult Education Survey (AES): 
http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/AES.aspx   
 
European Continuing Vocational Training Survey:  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/continuing-vocational-training-survey 
 
European Labour Force Survey: 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_lfs_4w0_esms.htm  

file://uissv3/teams/LO/Learning%20Outcomes/Metadata/IAEG-SDG-reviewed%20metadata_121_13022022/Revised%2013022022/uis.unesco.org
http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/AES.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/continuing-vocational-training-survey
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_lfs_4w0_esms.htm
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