
 2022آذار/مارس  31آخر تحدیث: 

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

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

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

0.b.  الغایة 
، القضاء على التفاوت بین الجنسین في التعلیم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جمیع مستویات التعلیم ۲۰۳۰بحلول عام  :٥-٤الغایة 

 والتدریب المھني للفئات الضعیفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد الشعوب األصلیة، واألطفال الذین یعیشون في ظروف ھشة

0.cرمؤش. ال 
مؤشرات التكافؤ (أنثى/ذكر أو ریفي/حضري  وأدنى/أعلى خمس السكان ثراء، وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد : ۱-٥-٤ المؤشر 

الشعوب األصلیة، والمتضررین من النزاعات، متى توافرت البیانات عن ذلك) لجمیع مؤشرات التعلیم المندرجة في ھذه القائمة، التي یمكن 
 تفصیلھا

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

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

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 كل الغایات المتعلقة باالنصاف والغایات المرتبطة بالمؤشرات األساسیة

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:
البیانات للمجموعات المعنیّة قید االھتمام. ھي تمثّل معدّل قیمة المؤشر لمجموعة واحدة نسبةً لقیمة المؤشر لمجموعة  تتطلّب مؤشرات التكافؤ

 إلى التكافؤ بین المجموعَتَین.  1أخرى. بشكل عام، من المرّجح أن یتم وضع الفریق األقل فرصة في المقسوم. وتشیر القیمة 
 

 المفاھیم:
 للمؤشر ذات الصلة. راجع البیانات الوصفیة

 

2.B. وحدة القیاس 
 على األرجح إلى المجموعة األكثر حظًا على األرجح. نسبة. یتم التعبیر عن ھذا المؤشر على أنھ نسبة قیمة المؤشر للمجموعة األكثر حرماناً 
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2.C. التصنیفات 
 ال ینطبق 

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

 ھي المصادر نفسھا المستخدمة للمؤشرات الموجودة ضمن الھدف نفسھ.
 

3.B.   البیاناتطریقة جمع 
  .نفس المؤشر قید الدرس

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 یعتمد على المؤشر األساسي

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 یعتمد على المؤشر األساسي

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 .نفس المؤشر قید الدرس

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 لالحصاءمعھد الیونسكو 

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

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

رنة على المستوى الدولي . وستستمر في إنتاج مؤشرات مراقبة دولیة بناءً على المسح التعلیمي القابلة للمقاالتعلیم المصدر الرسمي لبیانات 
دولة وإقلیم. باإلضافة إلى جمع  200السنوي الخاص بھا وعلى مصادر البیانات األخرى التي تضمن إمكانیة المقارنة الدولیة ألكثر من 

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

 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

ئات ذات االھتمام فیما یتعلق بمؤشر معین. كلما ابتعد مؤشر التكافؤ عن الرقم لقیاس المستوى العام للتفاوت بین مجموعتین فرعیتین من الف
 .، زاد التفاوت بین مجموعتي االھتمام1
 

https://www.moe.gov.bn/DocumentDownloads/Education%202030/Education2030.pdf
https://www.moe.gov.bn/DocumentDownloads/Education%202030/Education2030.pdf
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4.B. التعلیقات والقیود 
األمر الذي ). 2وطرحھا من  1، إنما تغییر بسیط قد یجعلھ كذلك (من خالل تحویل المعدالت التي تتخطى 1إن المؤشر لیس متماثالً للرقم 

 یسھّل عملیة التفسیر.
 

4.C. طریقة االحتساب 
 تتم قسمة قیمة المؤشر ألكثر الجماعات المحرومة على قیمة المؤشر للسكان الفرعیین قید االھتمام.

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 
[𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖]𝑑𝑑
[𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖]𝑎𝑎

 

 حیث:ب
 

DPI ُعد (النوع، الثروة، الموقع إلخ) مؤشر التكافؤ= ب 

Indi  2030= مؤشر التعلیم في عام i الذي یحتاج إلى قیاس االنصاف 

d (من النساء واألكثر فقراً، وغیرھا) الجماعات المحرومة = 

A (الرجال، األثریاء، وغیرھا) الجماعات غیر المحرومة = 

 

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. تالتعدیال 
 .نفس المؤشر قید الدرس

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 

 البلدعلى المستوى   •
 .نفس المؤشر قید الدرس

 

 على المستو�ین اإلقلیمي والعالمي •
 .نفس المؤشر قید الدرس

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 .نفس المؤشر قید الدرس

 

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

 .لقد وضع معھد الیونسكو لإلحصاء توجیھات للبلدان بشأن المنھجیة التي ینبغي استخدامھا لحساب ھذا المؤشر
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4.I  . إدارة الجودة 
 .إدارة الجودة لھذا المؤشر ھي نفسھا إدارة جودة المؤشرات األساسیة

 

4.J  . ضمان الجودة 
 ھذا المؤشر ھو نفس ضمان جودة المؤشرات األساسیة.لودة جالضمان 

4.K  . تقییم الجودة 
 تقییم الجودة لھذا المؤشر ھو نفس تقییم جودة المؤشرات األساسیة.

 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 یعتمد توافر البیانات على المؤشر األساسي

 التسلسل الزمني:
 یعتمد توافر البیانات على المؤشر األساسي

 التفصیل:
 التكافؤ تقارن مباشرةً شعبَین فرعیَین معنیّینما من تفصیل ألن مؤشرات 

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 .نفس المؤشر قید الدرس
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

 
http://www.uis.unesco.org 

 
 المراجع:

 الوصفیة للمؤشر ذات الصلة.راجع البیانات 
 

http://www.uis.unesco.org/
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