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 * من جدول األعمال املؤقت)أ (٣لبند ا

   اإلحصاءات التعليمية: استعراض الربامج :بنود للمناقشة واختاذ القرار
 تقرير مؤسسة إحصاءات كندا عن اإلحصاءات التعليمية  

 
  مذكرة من األمني العام  

 
، يتـشرف األمـني     ** اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الـسابعة والـثالثني            مـن  طلـب عمال ب  

واللجنـة مـدعوة إىل     . مؤسـسة إحـصاءات كنـدا عـن اإلحـصاءات التعليميـة           العام بإحالة تقريـر     
ــائج والتوصــيات املتعلقــة بالعمــل مــستقبال يف هــذا      إبــداء آرائهــا خبــصوص االســتنتاجات والنت

 .اال
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، الفــصل )E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر الوثــائق  ** 
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 الوالية والنهج -أوال  

 إىل ٢٠٠٥ديــسمرب  /طلبــت الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة يف كــانون األول       - ١
ومـن املقـرر أن يكـون       . مؤسسة إحصاءات كندا االضطالع باستعراض لإلحصاءات التعليميـة       

) ٢٠٠٣أســــتراليا، (العنــــصر التــــايل يف سلــــسلة تــــشمل إحــــصاءات اخلــــدمات  هــــوذلــــك 
)E/CN.3/2003/12(    واإلحصاءات االجتماعية ،)   ،٢٠٠٤الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة (
)E/CN.3/2004/2(   وإحصاءات الطاقة ،)  ،٢٠٠٥النـرويج) (E/CN.3/2005/3(  واإلحـصاءات ،

وتتجلــى االختــصاصات الواســعة للغايــة يف    ). E/CN.3/2006/3) (٢٠٠٦اليابــان، (الــصناعية 
هل تقوم الوكاالت الدولية مبـا ينبغـي هلـا القيـام بـه؟ وهـل هنـاك مـسائل           : األسئلة اليت طرحت  

ــة أو مــسائل متعلقــة بالنــشر تتــسبب يف مــشاكل للمــست     ــة أو تعريفي ــة أو منهجي  عملنيمفاهيمي
؟ حديثـة ة العمليـة واملـواد املرجعيـة    سواء فيما خيـص مجـع البيانـات أو اسـتخدامها؟ وهـل األدلـ              

لمقارنــة؟ وهــل بإمكاننــا التعليــق علــى االجتاهــات   لقابليــة مبــدى الوهــل هنــاك شــواغل تتعلــق  
ــشعبة        ــة؟ وقــد أعربــت ال ــدان النامي ــة؟ وهــل يقــوم العــامل بعمــل جيــد يف ســبيل دعــم البل املقبل

لة تطـوير جمـال مـن    اإلحصائية عن أملـها يف أن يقـدم االسـتعراض توجيهـا بـشأن كيفيـة مواصـ                
 .جماالت اإلحصاء

 استعراض دويل ال واسع مثل التعليم، اعتمدت اجلهة القائمة باالسـتعراض            إلجراءو - ٢
ــشكل مكثــف علــى املواقــع علــى الــشبكة وتبــادل الرســائل اإللكترونيــة ومــصادر ثانويــة          . ب

 زاويـة جمـاالت مـن       البيانات التعليميـة مـن    للنظر إىل   يبذل يف االستعراض أي جهد متضافر        ومل
 وكـاالت مثـل منظمـة العمـل         يفقبيل قوة العمل، والصحة، والزراعـة، وإحـصاءات األسـرة، و          

 .الدولية

٣ - ــا الــيت ال بــد مــن تن واســتاوهلــا يف مــستهل أي هل االســتعراض باألســئلة األساســية ذا
الني وحــال اإلجابــة علــى هــذين الــسؤ  “لــم” الــذي يــتعني قياســه و “مــا”: برنــامج إحــصائي

 الـيت تنطـوي علـى       “الكيفيـة ”الفلسفيني واملتصلني بالسياسات، ميكن للمرء أن ينظر يف أسئلة          
العمليات األساسية ألي دورة إحصائية بدءا مبعـايري البيانـات، ومـرورا بعمليـة اجلمـع والنوعيـة                

ستعمل وينطبق دعـم املـ    . عملوالتحليل وتنمية املعلومات وختزينها ونشرها، وانتهاء بدعم املست       
على كل مرحلة على حدة، ويـشمل بنـاء القـدرات اإلحـصائية، وهـو مـا يعـد اعتبـارا أساسـيا                       

 .لدى القيام باستعراض دويل



E/CN.3/2007/2

 

4 06-66986 
 

فر يف مواضـع  اأن فحـص املـسائل التقنيـة متـو    وحقيقة   تساع نطاق املوجز  وبالنظر إىل ا   - ٤
معلومـات أساسـية   تـذييالت  ال يف ويـرد . ض على حتديد القضايا الرئيسية    أخرى، عمل االستعرا  

 .تتناول املفاهيم األساسية ومصادر البيانات التعليمية والوكاالت واملبادرات

ورغــم أن املقترحــات تــرد بــشكل ضــمين يف . وتــدرج األســئلة واملــسائل بــاخلط املائــل - ٥
ـــ  ــر، ت ــم التقريـ ــتنتاجات     ردمعظـ ــاول االسـ ــذي يتنـ ــري الـ ــرع األخـ ــسية يف الفـ ــيات الرئيـ  التوصـ

 .قائمة باملختصرات املستعملة يف النص يف املرفق الرابعوترد . والتوصيات
 

 التحديات -ثانيا  
 

  الفلسفة واألهداف-ما الذي يقاس  -ألف  
الوضع األمثل هو أن يسترشد الربنـامج اإلحـصائي بإطـار ميكـن ربطـه بأهـداف تقـدم                    - ٦

امـل الرئيـسية الـيت      ويـربز اإلطـار العو    . فهما واضحا ملا ينبغي قياسه وتستند إىل أسـاس فلـسفي          
وممـا يكتـسي أمهيـة قـصوى أن اإلطـار      . تؤثر يف املوضوع والعالقات اليت تـربط بعـضها بـبعض        

وعلى الصعيد الـدويل،    . يةالعناصر أمه أكثر   ملعرفة ما إذا كان جيري قياس        ينهجالتقييم امل يتيح  
 تكـون غـري     ال يوجد يف جمال التعليم إطـار واحـد كمـا أن األهـداف حمـدودة إىل حـد مـا وقـد                      

 . متاما مع اللجان الدولية اليت وفرت أساسا فلسفيامتسقة

صــادرين عــن منظمــة األمــم املتحــدة   وتتجلــى الفلــسفة الدوليــة يف تقريــرين رئيــسيني    - ٧
ــة   ــم والثقاف ــة والعل ــسكوا(للتربي ــوايل،     . )ليون ــى الت ــور، عل ــور وجــاك ديل ــرأس إدغــار ف ــد ت وق

، وتقريــر ١٩٧٢ عــام عــامل التعلــيم اليــوم وغــدا : ينونــةتعلــم الكاللجنــتني اللــتني أعــدتا تقريــر  
 .١٩٩٨ عام الثروة يف الداخل: التعلم

 ميكـن اسـتعراض     الثـروة يف الـداخل،    : تقريري تعلم الكينونة والـتعلم    وبالنظر إىل أمهية     - ٨
وبـالنظر إىل الوقـت الـذي       .  التقريـرين  مـضمون  مـع    تـساقها األهداف اخلاصة بالتعليم لـضمان ا     

 . نشرمها، يتعني النظر يف احلاجة إىل استكماهلماانقضى منذ

ويعد إطار فهم جمال من جماالت اإلحصاء مبثابة أداة أو خريطة مفاهيمية حتدد طريقـة                 - ٩
للــتفكري يف أحــد اــاالت حــىت يتــسىن للمــرء تنظــيم املفــاهيم واختــاذ القــرارات بــشأن الثغــرات 

فاإلطـار الكامـل يوضـح      . تـشمل اـال برمتـه     والتداخالت يف البيانـات، وإجـراء حتليـل بنظـرة           
 .السياق الذي جتري فيه األعمال القائمة واملقترحة
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الـسياق واملـدخالت    ” : مثل - استعمال عناصر اإلطار املفاهيمي الدويل       شيوعورغم   - ١٠
، وإطـار منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي جلمـع                “والعملية واملخرجات والنتائج  

 . ال يوجد إطار دويل مقبول عموما-ات البيان

وبالنظر إىل أمهية اإلطار املفاهيمي لإلحصاءات التعليمية الدولية بالنسبة لفهـم برنـامج       - ١١
وميكـن لبلـد مـن البلـدان الـيت لـديها       . إحصائي، فإن مـن شـأن هـذا اإلطـار أن يكـون ذا فائـدة          
 .إطار شامل بالفعل، مثل أستراليا، أن يقود هذا العمل

وميكن االطالع على األهداف الدولية يف الوثائق اليت ينشرها كـل مـن األمـم املتحـدة                  - ١٢
وتتمثـل أهـداف األمـم املتحـدة يف األهـداف           . ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي        

 .اإلمنائية لأللفية وتوفري التعليم للجميع
 

 األهداف اإلمنائية لأللفية   

 علــى مثانيــة أهــداف ينبغــي ٢٠٠٠ أثنــاء مــؤمتر قمــة األلفيــة لعــام  يفملوافــق قــادة العــا - ١٣
وبغرض رصد التقدم احملرز، قُرن كل هدف بغايـات وقرنـت كـل    . ٢٠١٥حتقيقها حبلول عام   

ــة      ــة دولي ــسبة الســتراتيجيات عــدة وكــاالت إمنائي ــا بالن ــسي دورا مركزي ــة مبؤشــرات تكت . غاي
ــاول اهلــدف   غايــات أو ٦ و ٣مــا تنــدرج يف إطــار اهلــدفني   التعلــيم بــشكل مباشــر؛ في ٢ويتن

 .مؤشرات تتناول التعليم بشكل مباشر

أن يـتمكن األطفـال يف كـل        ” وغايتـه    “تعميم التعليم االبتدائي  ” يف   ٢ويتمثل اهلدف    - ١٤
وتتمثـل املؤشـرات يف صـايف معـدل االلتحـاق        . “ن إمتـام مرحلـة التعلـيم االبتـدائي        مـ ... مكان  

 ونــسبة التالميــذ الــذين يلتحقــون بالدراســة يف الــصف األول ويــصلون إىل  باملرحلــة االبتدائيــة؛
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني              ؛ و الصف اخلامس 

 . سنة٢٤ و ١٥

ــل اهلــدف   - ١٥ ــرأة    ” يف ٣ويتمث ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــة  “تعزي ــه إزال  وغايت
. “بالنــسبة جلميــع مراحــل التعلــيم... ني يف التعلــيم االبتــدائي والثــانوي التفــاوت بــني اجلنــس”

وتشتمل املؤشرات على نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعلـيم االبتـدائي والثـانوي والعـايل؛                 
 . سنة٢٤ و ١٥ونسبة اإلناث إىل الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بني سن 

اإليـدز واملالريـا وغريمهـا    /مكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية ” يف ٦ويتمثل اهلدف   - ١٦
نــسبة التحــاق اليتــامى إىل غــري اليتــامى الــذين   ”ويتمثــل أحــد املؤشــرات يف  . “مــن األمــراض

 .“ عاما باملدارس١٤ و ١٠تتراوح أعمارهم بني 
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 توفري التعليم للجميع  

 أن يتمكن كل طفل وشاب وبـالغ        على )١(ينص اإلعالن العاملي لتوفري التعليم للجميع      - ١٧
وقـد  .  الـتعلم  من االستفادة من الفرص التعليمية اليت من املقرر أن تليب احتياجام األساسية يف            

. ٢٠٠٠ عـام    “)٢(إطار عمل داكار  ”دت من جديد يف     ك وأُ ١٩٩٠عام  اعتمدت هذه الرؤية    
 :٢٠١٥وحدد اإلعالن العاملي واإلطار ستة أهداف لعام 

 ؛ يف عمر مبكّراألطفاللصاحل طاق الرعاية والتعليم توسيع ن )أ( 

 جلميع؛صاحل ا ل جماين وإلزاميابتدائيتوفري تعليم  )ب( 

 تعزيز التعلم واملهارات احلياتية لدى الشباب والبالغني؛ )ج( 

  يف املائة؛٥٠زيادة اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني بنسبة  )د( 

، واملساواة بني اجلنـسني حبلـول      ٢٠٠٥جلنسني حبلول عام    ابني  تكافؤ  الحتقيق   )هـ( 
 ؛٢٠١٥عام 

 .حتسني جودة التعليم )و( 

 “موثــوق ــاإحــصاءات قويــة و”ويــشدد اإلطــار علــى أمهيــة رصــد األداء باســتخدام   - ١٨
ــرة ( ــصداقية    ”و ) ٧٥الفقـ ــسات ذات مـ ــة إىل مؤسـ ــصاءات واحلاجـ ــية لإلحـ ــة األساسـ األمهيـ

 ).٧٦رة الفق (“ومستقلة إلعدادها
 

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  

ــ - ١٩ ــة يف امليــدان االقتــصادي     شكلت ــة التعلــيم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنمي  أيــضا مديري
مصدرا رئيسيا للبيانات اإلحصائية اليت يعول عليها والقابلة للمقارنـة كمـا أن هلـا رؤيـة وبيـان                    

 تــشكلوللمديريــة ســت غايــات اســتراتيجية  . ى احليــاة يركــزان علــى الــتعلم مــد عــن مهمتــها
 : وهيعملهالصياغة 

 تعزيز التعلم مدى احلياة وحتسني ارتباطه باتمع واالقتصاد؛ )أ( 

 تقييم وحتسني نتائج التعليم؛ )ب( 

__________ 
مـارس  / آذار ٩ إىل   ٥اعتمده املؤمتر العاملي لتوفري التعليم للجميع، الذي عقد يف جومتيان، تايلند، يف الفترة من                )١( 

١٩٩٠. 
، ٢٠٠٠أبريــل / نيــسان٢٨ إىل ٢٦ار، يف الفتــرة مــن اعتمــده املنتــدى العــاملي للتعلــيم، الــذي عقــد يف داكــ   )٢( 

 . www.unesco-org/education/efa: ومتاح على املوقع
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 ؛التدريس شجيع جودةت )ج( 

 إعادة النظر يف التعليم العايل يف ظل اقتصاد عاملي؛ )د( 

 سك االجتماعي من خالل التعليم؛بناء التما )هـ( 

 .بناء مستقبل جديد للتعليم )و( 

 األهداف، وإن كان هناك تقدير عاملي إمجاال لالهتمـام العـام   تلكوهناك شواغل إزاء    - ٢٠
تـوفري التعلـيم للجميـع ولاللتـزام الـسياسي      أهـداف   الذي حتظى بـه األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة و          

 .ؤشرات املقترنة ا وحتسني القدرة اإلحصائيةوحشد املوارد الالزمة لوضع امل

فبحلـول  . ٢٠١٥وهناك اجلانب العملـي املتمثـل يف املوعـد املـستهدف احملـدد يف عـام                  - ٢١
ذلك التاريخ، من الواقعي أن يكون لـدى املـرء فهـم جيـد للـنظم الالزمـة لقيـاس التقـدم احملـرز                       

 .وبعض الفهم للمسافة اليت ما زال يتعني قطعها

 توفري التعليم للجميع ال ترتكـز       أهدافواألهم من ذلك أن األهداف اإلمنائية لأللفية و        - ٢٢
بشكل واضح على فلسفة موحدة، وخيتلف تركيزها على الفائـدة االقتـصادية للتعلـيم والتعلـيم               

 .لجان اليت تدعمها اليونسكودى الاألساسي عن املنظورات الفلسفية الليربالية ل

إذ إن األهداف اإلمنائية لأللفية تركـز،       . هداف يف حاجة إىل إعادة نظر     ولعل بعض األ   - ٢٣
 كمؤشـر علـى    االلتحـاق باملـدارس     يـستخدم  بينمـا علـى االلتحـاق باملدرسـة،       بصورا احلاليـة،    

كـان الـسؤال املطـروح مـن حيـث      بالنظر إىل أمهيـة االلتحـاق باملـدارس، فـإذا           و. التعليم احملصل 
 إذن إجراء قياس مباشر ملا حصله الطلبـة مـن         يكون من الالزم  لطلبة،  السياسات هو ماذا تعلَّم ا    

 وإذا ما كان واضعو الـسياسات يهمهـم معرفـة مـا إذا كـانوا حيققـون غايـات التعلـيم                    . معارف
 قياس مالئم بتقييم كفاءات جمموع الـسكان يف سـن معينـة، سـواء كـانوا                 يتحقق، عندئذ   ال أم

 .ممن يدرسون أم ال

 املرء أيضا عما إذا كانت األهداف اإلمنائية لأللفية وهـدف تـوفري التعلـيم               وقد يتساءل  - ٢٤
فقـد جعلـت معظـم الربنـامج يتجـه حنـو التعلـيم األساسـي                . التعليم ككـل  حالة  للجميع تعكس   

وهـي تعكـس اعتقـادا مفـاده أن         . على حساب التعليم يف مرحلة ما بعد الثانوي وتعليم الكبـار          
كمـا أـا تغـض الطـرف       .  من أن خيـدم املواطنـة والتنميـة الشخـصية          التعليم خيدم االقتصاد بدال   

وهي ختتلف اختالفـا كـبريا عـن مبـادئ منظمـة            . عن األحباث اليت تعد من صميم التعليم العايل       
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل درجة أنه قد يقال أن للعـاملني النـامي واملتقـدم النمـو               

تـوفري التعلـيم للجميـع إىل حـد     أهـداف  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة و   وتتنـاول  . أهـداف مـستقلة  
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ويعكـس انـشغال منظمـة التعـاون والتنميـة يف           . كبري التعليم االبتدائي واإلملام بالقراءة والكتابـة      
 .صحيةالقتصادات حالة االامليدان االقتصادي باملهارات العالية اهتمامها بتحسني 

ففي الوقـت الـذي يهـتم       .  اختالف فيما خيص البيانات    ويفضي اختالف األهداف إىل    - ٢٥
فيه العامل النامي جبمع البيانات الالزمة إلصدار أحكام تتعلـق بالـسياسات فيمـا يتـصل بـالتعليم                  

قتـصاد  الاألساسي، يهـتم العـامل املتقـدم النمـو باإلحـصاءات الـيت تتنـاول الـتعلم مـدى احليـاة وا            
 .املعرفةالقائم على 

 
 مجع البيانات اإلدارية والبيانات املستمدة من الدراسات االستقصائيةعمليات  -باء  

ــشكل  ظلّــت  - ٢٦ ــة ت ــات اإلداري ــات يف   ، عهــد قريــب ، حــىتالبيان ــسي للبيان ــصدر الرئي  امل
ويف وقــت أقــرب . مــستويات التعلــيم االبتــدائي والثــانوي والتعلــيم يف مرحلــة مــا بعــد الثــانوي 

 .يانات عن املشاركة التعليمية وطبيعة املدرسةستقصائية بعهدا، وفّرت الدراسات اال

ــدورة        - ٢٧ ــة مــن مراحــل ال ــبعض يف كــل مرحل وعمــل املــصدران مبعــزل عــن بعــضهما ال
وليس من املستغرب أن املفـاهيم واهلياكـل      . اإلحصائية على كل من الصعيدين الوطين والدويل      

 حتيـز فيمـا خيـص       األساسية وطـرق العمـل الـيت طـورت حـول كـل منـهما أدت إىل مجـود وإىل                   
 “مجــع البيانــات اإلداريــة”وهنــاك اســتقطاب يف معــسكري . يانــاتنــوع الب“ أفــضل”حتديــد 

ومــن احملتمــل أن يعتــرض املــرء تعــبري ســريع      . “الدراســات االستقــصائية لألســر املعيــشية   ”و
وواضح وقوي عن األسباب اليت من أجلها ال ميكـن اسـتعمال املـصدر اآلخـر باعتبـاره فحـصا                    

 .حماولة لتسوية االختالفاتدى مالءمة املصادر، وملمعتربا 

وبالنظر إىل تنوع املصادر واختالف الغايـات واملفـاهيم والتعـاريف واألسـاليب، لـيس                - ٢٨
 إزاء عـدد األطفـال      يف اآلونـة األخـرية    من املدهش أن تربز خالفات، مثل الشواغل اليت أبديت          

املـشاركة   األجهـزة  تكـون ختالفـات كـبرية،    ففي الوقت الذي توجد فيـه ا      . امللتحقني باملدارس 
فهل املـشكل املطـروح مـشكل نوعيـة أم مـشكل اخـتالف              . لتوفيق بني تقديراا  يف حاجة إىل ا   

 ؟“ الدراسةحضور”أو “ القيد باملدارس”املفاهيم، من قبيل 

وعلــى الوكــاالت أيــضا أن تقــر بإمكانيــة اســتخدام مــصدر آخــر للبيانــات لتكميــل أو   - ٢٩
ناـا اخلاصـة، وبـأن مـواطن القـوة لـدى إحـدى املنظمـات ميكـن أن تـدعم املنظمـات                تأكيد بيا 
فعلى سـبيل املثـال، يـرجح أن تكـون األفرقـة الـيت تـضعها إحـدى الوكـاالت يف بلـد                       . األخرى

 من شأا أن حتسن ما تقوم به وكالة أخـرى           ثاقبةمعني أو منطقة معينة قادرة على تقدمي نظرة         
 .فسريها وتلبياناتاع يف جمال مج
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فـإن تعـذر علـى    . بذل جهـود أكثـر تـضافرا السـتخدام كـال املـصدرين      مثة حاجة إىل    و - ٣٠
ترمـــي إىل معاجلـــة جديـــدة حينئـــذ عمليـــة اهليئـــات الرئيـــسية تـــسوية االختالفـــات، قـــد تلـــزم  

وقــد يــستدعي ذلــك إشــراك هيئــة جديــدة، رمبــا تكــون مقترنــة بالــشعبة    . الختالفــات التقنيــةا
 .ألمم املتحدة، بغرض إسداء املشورةاإلحصائية يف ا

 
 الدراسات االستقصائية املتعددة -جيم  

ــسية لألســر        - ٣١ ــصائية الرئي ــني الدراســات االستق ــا ب ــسيق فيم ــادة التن ــصوب زي ــن املست م
وباستثناء االستقصاء الدميغرايف والصحي والدراسـة      . املعيشية اليت تتضمن عناصر التعليم املهمة     

ت املؤشـــرات املتعـــددة، الـــيت تـــشترك يف بعـــض جوانـــب تارخيهـــا ويف  االستقـــصائية موعـــا
منهجيتها وتتعاون مع بعضها البعض وفق سبل حمـدودة، لـيس هنـاك أساسـا فيمـا يبـدو اعتـزام         
إلحداث أي توافق فيما بينها حيـث إن األسـئلة قـد وضـعتها علـى حنـو منفـصل هيئـات راعيـة                      

وليـست هنـاك قائمـة موحـدة بالبلـدان          . منـها لدراسات استقصائية تتسم مبربرات فريـدة لكـل         
اليت جرى استقصاؤها بالفعل وال يوجد جدول موحد يـبني البلـدان الـيت سـتغطيها الدراسـات               

 . االستقصائية املقبلة

وقد تكون هناك حماوالت أكرب إلعمال املزيد مـن التوافـق، وقـد تـشمل هـذه اجلهـود                    - ٣٢
داول الزمنية بغية مجع البيانات على أساس منتظم مـن          وميكن تنسيق اجل  . خرباء يف جمال التعليم   

ومــع ذلــك فــإن هــذا األمــر لــن حيــدث بــدون حتديــد آليــة . البلــدان الــيت يف أمــس احلاجــة إليهــا
  .هيئة تتوىل التنسيق بشكل صريح أو

 
 استقصاءات النتائج -دال  

ذلـك أساسـا يف   أُجري الكثري من استقصاءات النتـائج يف الـسنوات األخـرية، ولقـد مت           - ٣٣
 مت  ١٩٩٠ومنذ املؤمتر العاملي املعـين بتـوفري التعلـيم للجميـع الـذي انعقـد عـام                  . البلدان املتقدمة 

وعلـى غـرار تقييمـات    . استحداث جيل جديد من التقييمات املوجهة حنو البلدان األقـل تقـدما        
صادي، فـإن التقييمـات   الرابطة الدولية لتقييم التعليم ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـ       

اجلديدة الـواردة يف املرفـق الثـاين مـن هـذا التقريـر تقـدم معلومـات ميكـن أن تـؤدي إىل حتـسني                   
ويف حالة جناح هذه اجلهـود يف       . نوعية وتعزيز األحباث وقدرات التقييم يف نظم التعليم الوطنية        

 .ئيةاستحداث ثقافة للرصد والتقييم، فإا ستسهم يف بناء القدرات اإلحصا

ووفقا ملا ترونه يف هذا اـال فـإن املقارنـات الدوليـة للنتـائج قـد تعتـرب إمـا مـن الـسبل                          - ٣٤
ويـــرى اإلحـــصائيون واملعلمـــون أن الدراســـات . القويـــة للتحـــسني أو وســـائل تغـــيري خطـــرية 

ومـع ذلـك يـتعني علـى أي سياسـي أو أحـد كبـار                . االستقصائية هـي مبثابـة اسـتثمارات جمديـة        
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ن صنع القرار الذي يضطلع باملسؤولية عن االسـتثمارات الالزمـة هلـذه الدراسـات           املسؤولني ع 
االستقــصائية أن يــوازن بــني املكاســب احملتملــة غــري املؤكــدة مقابــل النتيجــة املؤكــدة بــأن بلــده  

ويبدو من الطبيعي أنه قـد يـتم قبـول تـدين املرتبـة مـرات كـثرية قبـل أن                     . حيتل املرتبة األوىل   لن
ويتمثــل التحــدي الناشــئ يف تــوفري املكاســب الــيت ميكــن  .  مــن املقارنــة الدوليــةينــسحب البلــد

جنيهـا مـن استقــصاءات النتـائج الدوليــة بـدون املخــاطر الـيت مــن املـرجح أن تعقبــها مـن جــراء        
 .منشورات جداول التصنيفات النامجة عنها

التنـسيق وأعبـاء    ويثري عدد استقصاءات النتائج شـواغل بـشأن انتـشارها واالفتقـار إىل               - ٣٥
ويبـدو أن الدراسـات     . االستجابة والتكاليف وخطر حدوث انقسام بني البلدان الغنية والفقرية        

وهناك انطباع بأن القليـل مـن اخلـرباء الـدوليني           . االستقصائية قد حتولت إىل صناعة قابلة للنمو      
ــسويغ إجــ        ــها وت ــا بين ــة فيم ــدة والعالق ــصائية العدي ــاريخ الدراســات االستق ــم ت راء دراســة يفه

 .استقصائية ذات صلة بدراسة أخرى

. وهناك بعض القوى اليت تعارض التعاون وتشجع زيادة عدد الدراسات االستقـصائية            - ٣٦
وتظهر منظورات خمتلفة ورمبا قـد تنـشأ املنافـسة ألن الرابطـة الدوليـة لتقيـيم التعلـيم متثـل جهـة                     

ــدا    ــة يف املي . ن االقتــصادي واليونــسكو احلكومــات البحــث بينمــا متثــل منظمــة التعــاون والتنمي
وعالوة على ذلك فقد تشجع االنتشار بلـدان ليـست لـديها دراسـاا االستقـصائية الوطنيـة يف             
جمال معني، وقـد تعتقـد أن مـن املـرجح أن حتـصل علـى تقيـيم مـا يف حالـة مـشاركة وكـاالت                           

 . عديدة

ولكـن  . “ئج مثمـرة عديـدة    نتـا ”وقد تكون املنافسة باألمر اجليد حيث إا تسفر عـن            - ٣٧
قد تكون هناك خربة كافية لتقييم ماهية اخليارات األقوى أو اجلمع بني جوانب القوة يف شـىت                 

 .ووفقا للوضع الراهن فقد خيلص املرء إىل أن املوارد غري مستخدمة استخداما فعاال. النهج

ة يف امليـدان االقتـصادي   وميكن للرابطة الدولية لتقيـيم التعلـيم ومنظمـة التعـاون والتنميـ         - ٣٨
ــة وحتــسني اخلدمــة    ــائج لتحقيــق الفعالي ــام بتنــسيق استقــصاءات النت وقــد تطالــب جهــات  . القي

ــة  ‐التمويــل   مبزيــد مــن التنــسيق وربــط دعــم التمويــل بالتعــاون    ‐ البلــدان واملنظمــات الدولي
 .توفري حوافز للتعاون أو

 اسـتخدام البيانـات الوطنيـة النامجـة         ويتمثل أحد الشواغل فيما يتعلق باملوارد يف مـدى         - ٣٩
وتقـوم بعـض البلـدان بتحليـل بياناـا القطريـة حتلـيال مكثفـا                . عن استقـصاءات النتـائج الدوليـة      

وتعتمـد بلـدان أخـرى      . واإلبالغ عن األداء بالنسبة للمناطق ونـوع اجلـنس، علـى سـبيل املثـال              
وقـد ال تـستغل البلـدان    . دانعلى اإلبالغ الدويل، وينصب ذلك أساسا علـى جمـرد ترتيـب البلـ      

 .البيانات نظرا الفتقارها إىل املوارد أو مهارات البحث أو اإلرادة السياسية
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 القيادة والتنسيق وتقسيم املسؤوليات -هاء  

يؤدي عدد املنظمات املعنية بالتعليم علـى الـصعيد الـدويل إىل خلـق حالـة مـن النـشاط             - ٤٠
وتتحـدث املنظمـات عـن التعـاون        . ربـاك وإهـدار املـوارد     واالبتكار مما قد يؤدي كذلك إىل اإل      

ويف بعض احلاالت، يـأيت التعـاون       . أكثر مما متارسه، مما يثري الكثري من املسائل املتعلقة بالتنسيق         
من الوكاالت اليت تزعم تقدميه، يف مرحلة واحدة فقط من مراحـل الـدورة اإلحـصائية، مثلمـا                  

 .حيدث يف مجع البيانات أو التدريب

إن جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية هــي اآلليــة املعنيــة بالتنــسيق اإلحــصائي فيمــا بــني  - ٤١
ــة ــاالت الدوليـ ــاء     . الوكـ ــوفر منتـــدى لرؤسـ ــسنة لتـ ــرتني يف الـ ــادة مـ ــة عـ ــذه اللجنـ ــع هـ وجتتمـ

وختـضع جلنـة    . اإلحصاءات باملنظمات الدولية من أجل مناقشة املسائل ذات االهتمام املـشترك          
إلحصائية للجنة اإلحـصائية التابعـة لألمـم املتحـدة ولقـد تناولـت موضـوعات                تنسيق األنشطة ا  

مثل استخدام إطار دويل مشترك لضمان النوعية واملـسألة ذات الـصلة املتعلقـة بتبـادل البيانـات            
 .الفوقية

وهــي جلنــة . وحيــد هيكــل جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية مــن قــدرا علــى التنــسيق  - ٤٢
اءات يف الوكاالت الدوليـة، ممـا يـستبعد املنظمـات الـيت لـيس هلـا مـدير             خمصصة ملديري اإلحص  

. بل إن مجيع الوكاالت اليت هلا مدير ليـست أعـضاء يف اللجنـة             . والوكاالت املهمة غري الدولية   
وعالوة على ذلك فحيث إن هذه اللجنة تتناول مجيـع املوضـوعات فقـد تكـون مثـة حاجـة إىل                     

ــا يكــون هــيكال ف    ــسيق     هيكــل آخــر، ورمب ــالزم لتن ــه ختــصيص الوقــت ال ــا يكــون، بإمكان رعي
 .إحصاءات التعليم

وهناك مشكلة تنسيق أساسـية تنـشأ عـن الـسبل الـيت تتبعهـا البلـدان إلسـناد املـسؤولية                      - ٤٣
فقد تضطلع وزارات خمتلفة باملـسؤولية عـن مـستويات تعلـيم خمتلفـة وعـن عناصـر                  . عن التعليم 

ذلك، فبينما يتركز االهتمام بالتعليم االبتـدائي والثـانوي         وعالوة على   . ذات صلة مثل التمويل   
يف وزارة مــا، فــإن االهتمــام بتعلــيم الكبــار متنــوع ويعــم عــدة وزارات مثــل الزراعــة والعمــل    

ــها، فقــد تكــون املــسؤولية مــن      . والــصحة ــات واإلبــالغ عن ــدما يتــصل األمــر جبمــع البيان وعن
ــين     ــصاءات وطــ ــب إحــ ــيم أو مكتــ ــصاص وزارة للتعلــ ــسام يف   . اختــ ــذا االنقــ ــنعكس هــ ويــ

 .الدولية األعمال

ورغم أن اليونسكو تضطلع باملسؤولية عن التعليم، متتد أدوار هيئات أخـرى إىل مجـع                - ٤٤
) اليونيـسيف (ويـشارك يف ذلـك منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة              . البيانات وختزينـها وتعميمهـا    
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الثنائيــة الــيت لــديها بــرامج وهنــاك بعــض وكــاالت املــساعدة . والبنــك الــدويل وهيئــات أخــرى
 .مكثفة جلمع البيانات

وفيما يتعلق جبمع البيانات، هناك فجوة بـني اهتمـام معهـد اليونـسكو لإلحـصاء علـى                    - ٤٥
مــــدار تارخيــــه، بالبيانــــات اإلداريــــة، ومــــشاركة منظمــــات أخــــرى يف بيانــــات الدراســــات  

ساسـا مـع وزارات التعلـيم        التـابع لليونـسكو أ     إلحـصاء ويعمل معهد اليونـسكو ل    . االستقصائية
بينمــــا تعمــــل الوكــــاالت، الــــيت تتنــــاول أعمــــال الدراســــات االستقــــصائية، مــــع املكاتــــب  

 .الوطنية اإلحصائية

وفيمــا يتعلــق بــالتعريف والتــصنيف، تعــول اللجنــة اإلحــصائية والــشعبة اإلحــصائية          - ٤٦
م أنـه يبـدو أن اللجنـة    أمـا فيمـا يتعلـق بالنوعيـة، فـرغ        . التابعتان لألمـم املتحـدة علـى اليونـسكو        

ن صـندوق النقـد الـدويل لـه دور متزايـد            إاإلحصائية أو الشعبة اإلحصائية مها اهليئة املنطقيـة، فـ         
. ويتساءل املرء عن الـسلطات املخولـة للجنـة اإلحـصائية أو للـشعبة اإلحـصائية      . يف هذا الشأن  

 املـرء أن تقـدم الـشعبة        وحىت يف حالة األعمال األساسية لبنـاء القـدرات اإلحـصائية، قـد يتوقـع              
 .اإلحصائية املزيد من الدعم العاملي جلمع البيانات اإلحصائية وحتليلها وتعميمها

ــة يف امليــدان االقتــصادي، أســفرت االســتعانة باللجــان يف     - ٤٧ ويف منظمــة التعــاون والتنمي
 اللجـان   ويف نفـس الوقـت، فقـد تقـوم        . معاجلة املؤشرات الدولية لنظم التعليم عن نتـائج بـاهرة         

بتكرار جهود بعضها البعض وتؤدي إىل القيام بقدر هائل من األنشطة اليت تعد جهـودا كـبرية                 
بــل قــد تــؤدي إىل اســتنفاد مــوارد بلــدان  . بالنــسبة للبلــدان كــي تــشارك وتواكــب التطــورات 

ــصائية        ــشاركة يف الدراســات االستق ــدى امل ــصادي ل ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع منظم
، وخاصة يف حالة رغبتها يف املشاركة كـذلك يف الدراسـات االستقـصائية الـيت جتريهـا                  العديدة

 .الرابطة الدولية لتقييم التعليم

وتعــد قواعــد البيانــات اإللكترونيــة وشـــبكة اإلنترنــت مــن الوســائل القويــة لتبـــادل          - ٤٨
ــف     ــشكل مكث ــتخدامها ب ــيت ميكــن اس ــات ال ــصاءات األ  . املعلوم ــة الستق ــشبكة الدولي ســر وال

. املعيشية هي منوذج مفيد قد يتسىن تكييفه مع جمموعة  واسعة النطاق من األنـشطة واجلهـات                
ــات         ــد الدراسـ ــن حتديـ ــتمكن مـ ــؤدي إىل الـ ــزون أن تـ ــث يف املخـ ــدرات البحـ ــأن قـ ــن شـ ومـ

 . االستقصائية من حيث االسم واحملتوى واجلهات الرئيسية

ادل معلومـات بـشأن الـربامج واألنـشطة         وقد تكون نفس اآللية أو آلية مماثلة مفيدة لتب         - ٤٩
يف جمال بناء القدرات اإلحصائية، سواء كانت تضم وكاالت دولية أو أكثر من بلد واحـد أو                 

 .كانت برامج ثنائية يشارك فيها البلد املانح والبلد املتلقي للمساعدة
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نـسكو  وينبغي تشجيع األفكار واإلجراءات على نطاق املنظومة مثل جهـود معهـد اليو    - ٥٠
لإلحــصاءات إلدمــاج برنــامج تقيــيم ورصــد حمــو األميــة يف الدراســة االستقــصائية ملــدى إملــام     
البالغني بالقراءة والكتابة واملهارات احلياتية ودمج تقييم نتائج التعلم يف برنـامج التقيـيم الـدويل                

حـدة  للطالب، مثلها يف ذلك مثل فكرة احتمال استخدام برنامج رصد وتقيـيم حمـو األميـة كو          
 .منوذجية لالستقصاءات الدميغرافية والصحية

وتبني هذه الدراسات االستقصائية اجلديدة ليس فحسب بعض أفكار الـنظم، ولكنـها              - ٥١
وقـد اسـتعمل يف   . تعكس أيضا آخـر التطـورات يف جمـال قيـاس مـدى اإلملـام بـالقراءة والكتابـة              

مث . قييم مدى القدرة على القـراءة     أول التقديرات وأبسطها مستوى التعليم احملقق كبديل عن ت        
. تتضمن الدراسـات االستقـصائية سـؤاال عمـا إذا كـان الـشخص قـادرا علـى القـراءة والكتابـة                     

وجتمــع الدراســات االستقــصائية احلديثــة املعنيــة مبــدى اإلملــام بــالقراءة والكتابــة بيانــات التقيــيم  
ملعلومات عن مـدى إملـام الـسكان        اليت تقدم جمموعة متنوعة من ا     ) عوضا عن تلك املعلنة ذاتيا    (

 ).وليس جمرد االختيار بني شيئني(بالقراءة والكتابة 
 

  ما هو صلب املوضوع؟-أعباء االستجابة  -واو  
تؤدي عملية مجع البيانات املشتركة بـني معهـد اليونـسكو لإلحـصاء ومنظمـة التعـاون                  - ٥٢

ات األوروبيـــة إىل خفـــض  والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي واملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــ     
ورغـم ذلـك    . االزدواجية يف األعمال وأعباء االستجابة النامجة عن ذلك بالنسبة للبلدان املعنيـة           

ــزال حجــم البيانــات وتواترهــا وتعقــدها مــن القــضايا املعقــدة مــن جــراء املــسائل املتعلقــة       ال ي
 .بالتعاريف والعمليات

خلـرجيني وعـدد املدرسـني وبـشأن اإليـرادات      إن البيانات اإلدارية بشأن عـدد الطلبـة وا        - ٥٣
 بـشأن عمليـات نظـام    “الرئيـسية ”والنفقات ما برحت تعترب منـذ وقـت طويـل مـن املعلومـات        

وهنـاك قبـول متزايـد بـأن بيانـات النتـائج املـستقاة مـن الدراسـات االستقـصائية بـشأن                      . التعليم
ــسيةمعــارف اخلــرجيني أو الــسكان أو قــدرام هــي أيــضا مــن املعلومــات     وميثــل حجــم   . الرئي

 .وتعقد الطلبات السنوية عبئا ثقيال بالنسبة للبلدان املتقدمة النمو فضال عن البلدان النامية

وباإلضـافة إىل هـذه األعبــاء، تتلقـى البلــدان طلبـات تفـضي إىل ازدواجيــة عمليـة مجــع        - ٥٤
اون والتنميــة يف البيانــات املــشتركة املــذكورة إمــا مــن منظمــات أخــرى أو أقــسام مبنظمــة التعــ  

وتـبني تلـك االزدواجيـة      . امليدان االقتصادي ال تضطلع مبسؤولة عملية مجع البيانـات املـذكورة          
إما أن النظم غري مناسبة بصورة ال تكفـل تناوهلـا قبـل تقـدمي طلبـات جديـدة، أو أن حافظـات                  

الطـالع علـى    البيانات القائمة غري معروفـة متامـا أو أن هنـاك مـشكالت فيمـا يتعلـق بإمكانيـة ا                   
 . البيانات
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ــدان       - ٥٥ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــا منظمـ ــيت جتريهـ ــائج الـ ــصاءات النتـ ــسحب استقـ وتـ
االقتصادي والرابطة الدوليـة لتقيـيم التعلـيم املـوارد بعيـدا عـن عمليـات مجـع البيانـات اإلداريـة                       

توجيه املـوارد   وبعض البلدان غري قادرة إما على احلصول على موارد كافية أو على             . األساسية
وقــد يكــون مــن بــني األمثلــة االفتقــار إىل التوافــق   . لتهيئــة األشــخاص والــنظم لعمليــة اإلبــالغ 

م مــع املعــايري الدوليــة ونقــص املعلومــات بــشأن مجيــع اــاالت املطلوبــة يف عمليــة مجــع    يالــسل
ملتعلقـة بـبعض   ولقد مت إلغاء بعض عمليات مجع البيانات اإلدارية ا      . البيانات املشتركة املذكورة  

البلــدان أو أــا تــأخرت لــسنوات عديــدة أو مســح هلــا بالتــدهور ومــع ذلــك فهــي قــادرة علــى    
 .االستجابة بسهولة الستقصاءات األسر املعيشية

ويف الوقت الذي يتعني فيه علـى البلـدان التـصدي هلـذه املـشكالت، ميكـن للوكـاالت              - ٥٦
 :الدولية القيام مبا يلي

 طلباا باحلصول على البيانات بغيـة تفـادي خطـر إرهـاق             التخفيف من وطأة   )أ( 
وقد ينظـر خـالل عمليـة مجـع البيانـات املـشتركة املـذكورة يف          . قدرات البلدان على االستجابة   

 .مدى ضرورة إجراء الدراسة االستقصائية السنوية

ديــدة، وال يقتــصر ذلــك علــى جمــرد  تــوخي احلــذر يف النظــر يف املبــادرات اجل  )ب( 
 كانــت البيانــات الزمــة بالفعــل بــل مــا إذا كانــت نفــس البيانــات أو بيانــات كافيــة قــد   إذا مــا

 .جمعت بالفعل أو ستجمعها قريبا منظمة أخرى أو أا متاحة يف دراسة استقصائية منفصلة

إعداد قائمة شاملة يف بلدان املتغريات الرئيسية اليت يتعني أن تشكل جزءا مـن         )ج( 
وقد تبني مثل هذه القائمة علـى الوجـه األمثـل أمهيـة      . ولية جلمع البيانات  العمليات الرئيسية الد  

 .كل متغري لكي يتسىن للبلدان التركيز على مجع البيانات املناسبة ملواردها

ــيم         )د(  ــن أجــل تنظ ــات م ــع البيان ــسية جلم ــصكوك الرئي ــدوري لل ــتعراض ال االس
لـصكوك املـستعملة يف عمليـة مجـع        وقد يـشمل االسـتعراض ا     . املعلومات امعة وطريقة مجعها   

البيانات املشتركة املذكورة، ويف االستقـصاء الـدميغرايف والـصحي، وجمموعـات االستقـصاءات        
. املتعــددة املؤشــرات، ودراســة قيــاس مــستويات املعيــشة، واســتبيان مؤشــرات الرفــاه الرئيــسية   

 .لبياناتوينبغي أن تتمثل النتيجة يف معيار جترييب لكي تنظر فيه هيئات مجع ا

ــسية    - ٥٧ ــاملتغريات الرئي ــة ب ــات     . وال توجــد قائم ــاه للبيان ــن االنتب ــد م ونتيجــة إضــفاء مزي
الرئيسية، سيتاح الوقت أمـام البلـدان لتقـدمي التقـارير املتـأخرة وحتـسني نظـم اإلبـالغ الـسنوي                     

 وتتطلـب . ويعد تطبيق التـصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم مثـاال علـى نوعيـة التحـديات                 . الثابت
بعض البلدان دعما كبريا من الوكاالت الدولية إلدراج براجمها يف التصنيف املذكور، ومل تعـد               
بعــض البلــدان املتقدمــة النمــو إطالقــا جــداول التنــاظر الــيت تــبني منــهجيا كيفيــة االطــالع علــى  
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املفاهيم والفئـات بأحـد التـصنيفات يف تـصنيف آخـر أو يف نـسخة سـابقة مـن نفـس التـصنيف              
 . ومداهومكان ذلك

وال يلزم أن يتضمن استعراض الصكوك وإعداد قائمة باملتغريات الرئيـسية استـشارات              - ٥٨
وميكـن إجـراء ذلـك إىل جانـب اسـتعراض الوثـائق        . مكثفة مع األشخاص أو وقتا طويال للغاية      

وإن اقتراح إضفاء أمهيـة علـى املـتغريات هـو اقتـراح مماثـل               . اليت ميكن احلصول عليها إلكترونيا    
ــني مراحــل التطــور اإلحــصائي         ل ــز ب ــذي ميي ــة، وال ــة العمــل الدولي ــذي تنهجــه منظم لتوجــه ال
ــدم ( ــانوي واملتقـ ــدد   )األساســـي والثـ ــة، وحيـ ــة لكـــل مرحلـ ، ويوصـــي باألنـــشطة ذات األولويـ
 . القدرات اإلحصائيةء يف مواده األخرية اخلاصة ببنا“وأكثرها قبوال”املوارد “ أفضل”
 

 التعاريف والتصنيفات -زاي  
تشمل املشاكل األساسية انعـدام تعريـف وتـصنيف مقبـولني للجامعـات، كمـا تـشمل                  - ٥٩

التعـاون والتنميـة    منظمـة املشاكل املتعلقة بقياس التعليم املستمر، حسب مـا توضـحه مبـادرات    
لتــصنيف وا. لالحتــاد األورويبءات التــابع ومكتــب اإلحــصا اليونــسكو ويف امليــدان االقتــصادي

وتواجـه البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة صـعوبات              .  نفسه حمدود  تعليمالدويل املوحد لل  
املــذكور، ممــا يــبني أن تلــك الــصعوبات  لتــصنيف يف وضــع خــرائط ألنظمتــها التعليميــة وفقــا ل 

 هو أصـال تـصنيف خمـصص للبلـدان          لتصنيف الدويل املوحد للتعليم   تكون قد حدثت ألن ا     رمبا
 .املتقدمة النمو يف أوروبا

وتتمثــل إحــدى الــصعوبات الفنيــة يف أنــه حــىت عنــدما يكــون هنــاك توافــق جيــد مــع      - ٦٠
، ال تتوافر يف بعض األحيان التفاصيل املطلوبـة للتـصنيف سـواء     للتعليم دلتصنيف الدويل املوح  ا

وقد مت حتديد التحديات األخـرى يف الوثـائق         . يف الدراسات االستقصائية أو يف املوارد اإلدارية      
التـذييالت   وشـبكاته، أو يف      املؤشـرات الدوليـة لـنظم التعلـيم       ن قبل الفريق الفين املعين ب     املعدة م 

 اليت تبدي مالحظات عن املـشاكل الـيت تواجـه البلـدان يف سـعيها       “حملة عن التعليم  ”امللحقة بـ   
 .جلعل واقعها يتالءم مع التعاريف والتصنيفات

 وجـود مفـاهيم كامنـة، وبالتـايل تـشري إىل            وبرغم دواعي القلق املذكورة اليت تشري إىل       - ٦١
إمكانيــة التــشكيك يف البيانــات، فــإن كميــة كــبرية مــن الطاقــة قــد كُرســت لوضــع املؤشــرات   

 .حتسينها من أجل عقد مقارنات تكون هلا مضامني جادة يف جمال السياسات العامة أو
 

 العملية -حاء  
ملشتركة بـني معهـد اليونـسكو لإلحـصاء         إن الوثائق الصادرة عن عملية مجع البيانات ا        - ٦٢

ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة    
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ولكـن هنـاك مـسائل ختـتص بـالتوثيق          . تشكل نقطـة مرجعيـة بالنـسبة ألوسـاط التعلـيم الدوليـة            
عـض األوقـات ميكـن    وتراكم نقاط كانت طفيفة يف ب. واجلمع ووضع املؤشرات والتحقق منها   

 .أن يحدث تباينات جوهرية يف جممل عبء إعداد التقارير اإلحصائية واالستجابة للطلبات

ــة    - ٦٣ ــدان أو عملي ــا البل مجــع البيانــات املــشتركة املــذكورة بتغــيري التعــاريف    وتقــوم دوري
ملنـشورات  وعلـى الـرغم مـن أن ا       . اإلجراءات اليت تقود إىل تغيريات يف البيانات واملؤشرات        أو

املـستعملون غـري     التغـيريات، فـإن تلـك املنـشورات تفْتقَـد مـع مـرور الـزمن حبيـث يـصبح                  توثق
 .  الكامنة وراء التغيرياتقادرين على حتديد األسباب

ورمبا تقود التغيريات بلدا ما إىل اكتشاف بعـض جوانـب احلـذف الطويلـة األمـد وإىل                  - ٦٤
للتغيريات آثاراً مهمة يف املـوارد، وبـصفة خاصـة حينمـا           ورمبا يكون   . البياناتمجع  مشاكل يف   

كما أن أدوات مجع البيانـات الـيت مت توفريهـا وإدارة الطلبـات              . يتضمن األمر تنقيحات تارخيية   
 .رمبا يسببان مشكلة

ومن احملتمل أن تنشأ الشكاوى مـن أن عمليـة مجـع البيانـات املـذكورة ليـست شـفافة                     - ٦٥
التعـاون والتنميـة يف    منظمةبلدان ال متتلك النظام احلسايب الذي تستخدمه مبا فيه الكفاية ألن ال
 نظمـة وهذا يقود إىل شعور بأن من احملتمـل أن تلـك امل  . املؤشرات يف وضع امليدان االقتصادي

 .تقوم بتقدير البيانات املفقودة حىت دون التعريف بالقواعد اليت بنيت عليها التقديرات

يـة تـستغرق وقتـا طـويال حيـث إن إجـراءات التحريـر العاديـة الـيت                   هـو عمل  التحقق  إن   - ٦٦
 رمبا تشتمل علـى تغـيريات مدجمـة ميكـن أن     التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي منظمةتتبعها 

ــوظفني          ــيريات يف امل ــاك تغ ــدما تكــون هن ــصفة خاصــة عن ــا أحــد، وب ــن دون أن يلحظه ــر م مت
 نظمـة وتطلـب تلـك امل  . الوثائق السنوية الضخمةحينما ال يكون هناك وقت كاف ملراجعة  أو

بيانات من موارد خبالف مراكـز اخلـربة يف اـال التعليمـي، والـيت جتـد أن مـن الـصعب عليهـا                         
 .التوفيق بني الطلبات لعدم علمها بوجود طلبات أخرى

ض وحتتاج أنظمة توثيق التغيريات وقواعد التحرير ألن ينظَر فيها كجـزء مـن االسـتعرا         - ٦٧
وينبغي النظر يف إدراج قواعد التحرير والتغـيريات الرئيـسية ضـمن الـربامج     . الذي نوقش سابقا  

 . وهذه التغيريات ستساعد البلدان على تدريب املوظفني. احلاسوبية اخلاصة بإعداد التقارير
 

 نوعية البيانات وبناء القدرات -طاء  
 واهليئــات التابعــة للدولــة، واهليئــات البلــدان، علــى مقــدرة ةتعتمــد اإلحــصاءات الدوليــ - ٦٨

وتقــوم . احملليــة علــى تقــدمي إحــصاءات بــشأن أنظمتــها التعليميــة وبــشأن نــواتج تعلُّــم ســكاا    
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املنظمــات الدوليــة بطريقــة مجاعيــة بإنفــاق اســتثمارات كــبرية مــن أجــل مــساعدة البلــدان علــى 
 .حتسني أنظمتها اإلحصائية الضعيفة وحتقيق قدرات مستدامة

ويــشمل بنــاء القــدرات اإلحــصائية يف معنــاه اَألعــم مــساعدة البلــدان علــى اســتحداث  - ٦٩
أنظمة إحصائية فعالـة، مبـا فيهـا األطـر املؤسـسية والقانونيـة املناسـبة؛ والقـيم األساسـية املناسـبة              
مثل السرية واخلصوصية؛ واملوضـوعية البعيـدة علـى الـسياسة؛ ونهـج تقيـيم األولويـات، سـواء                   

ل احلكومة أو املستعملني اآلخرين؛ وآليات تنسيق شىت أجزاء النظام اإلحصائيكان من قب. 

وتــرتع جهــود بنــاء القــدرات اإلحــصائية إىل التأكيــد علــى إعــداد اإلحــصاءات علــى     - ٧٠
ومهما يكن من إمكانية فهم هذا األمر، فإنه سـيكون يف املـدى البعيـد مـن                 . حساب استعماهلا 

جبمــع اإلحــصاءات إلشــراك مــستعملي اإلحــصاءات ومقــدمي      صــاحل املنظمــات الــيت تقــوم    
وسـيقوي ذلـك مـن العالقـة بـني املـستعملني واملنـتجني، وحيـسن مـن                  . اإلحصاءات يف عملياا  

نوعية البيانات وصـالحيتها، ويـربز احلاجـة إىل الـدعم املـستمر جلمـع البيانـات، ويـساعد علـى                     
. من شأا توفري إمـدادات إحـصائية مـستدامة   إجياد الطلب الوطين على البيانات الضرورية اليت        

وسيكون من املفيد، يف هذه اجلهود، إشـراك املنظمـات املعتـادة بدرجـة أكـرب علـى العمـل مـع                      
 .املعهد الدويل للتخطيط التربوياملخططني، مثل 

ــة أن تعمــل ســويا علــى تطــوير      - ٧١ وميكــن للمنظمــات الــيت تعتمــد علــى البيانــات اإلداري
وميكــن للمنظمــات املتخصــصة يف . مــة، حــىت عــرب جمــاالت االختــصاص مجيعهــااملهــارات الالز

 . الدراسات االستقصائية أن جتد طرقا للعمل سويا

ورمبا يكون مثل هذا التعاون مفقودا ألن اهليئـات الـيت مـن املتوقـع أن تتجـاوز حـدود                     - ٧٢
ومـن الـالزم تنفيـذ    . يـة الالزمـة  املنظمات إما أا ال متتلك املوارد الكافية أو أـا ال متتلـك الوال           

بالكامـل ودعمهـا    الشراكة يف اإلحصاء من أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين                أهداف  
 .بالتمويل املناسب

وبالنسبة لالسـتعراض احلـايل، فـإن بنـاء القـدرات اإلحـصائية يـشمل مـساعدة البلـدان                    - ٧٣
نظم معلومـات إدارة    إن  .  واحملافظة عليها  على إنشاء املعلومات الالزمة إلدارة نظامها التعليمي      

 جتعــل مــن املمكــن تــوفري خــدمات مهمــة مثــل إعطــاء اخلــرجيني نــسخة مــن شــهادات     التعلــيم
 .خترجهم أو إعطاء املدرسني السابقني وثيقة إثبات اخلدمة

وتوفر البيانات اإلدارية يف مستواها البـسيط عـدد التالميـذ يف املدرسـة، ومـن األفـضل                 - ٧٤
ورمبـا تـشمل األنظمـة      . ن ذلك مصنفا حسب نوع اجلنس، واملرحلـة الدراسـية والعمـر           أن يكو 

األكثر تعقيدا معلومـات عـن خلفيـة الطالـب ويـتم عـن طريقهـا ختـزين البيانـات عـن كـل فـرد                          
 .بطريقة إلكترونية حبيث يصري تاريخ الطالب معروفا ويصبح من املمكن فهم التوجهات
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طة يف جمـال بنـاء القـدرات اإلحـصائية بـصفة رئيـسية مـع          وتعمل بعض املنظمات النشي    - ٧٥
والتركيـز األكـرب مـن املـوظفني الـذين يقومـون ـذه املـسؤولية رمبـا يكـون يف                 . وزارات التعليم 

معهد اليونسكو لإلحصاء الذي خصص قـسما منفـصال للقيـام ـذه املهمـة يرأسـه أحـد كبـار                     
وتعمل بصفة رئيسية مع مكاتب اإلحـصاءات       . األخصائيني الذي يقدم تقريره إىل مدير املعهد      

 .الوطنية منظمات أخرى، نشيطة يف جمال بناء القدرات اإلحصائية

وما برح كل من صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل يـؤدي دورا متزايـدا يف جمـال                  - ٧٦
 فقد وضع صـندوق النقـد الـدويل معـايري لـضمان أن       . اجلودة النوعية وبناء القدرات اإلحصائية    

وعلـى الـرغم مـن أن التقَيـد بتلـك املعـايري طـوعي،           . تكون لألسواق الدولية إحصاءات موثوقة    
إال أن صــندوق النقــد الــدويل يرصــد االمتثــال ــا، وهــو اهليئــة الدوليــة الوحيــدة الــيت تــضطلع    

ويالحظ بعـض املـراقبني أن صـندوق النقـد الـدويل هـو              . بالتقييمات يف املواقع لضمان االمتثال    
 . الالزمة إلحداث االمتثال للمعايري الدولية“القدرة”يئة الوحيدة اليت متتلك اهل

وميول البنك الدويل التطور اإلحصائي يف البلدان سـواء مباشـرة أو عـن طريـق هيئـات                 - ٧٧
ويتم تـشجع البلـدان علـى أن تكـون لـديها اسـتراتيجيات إحـصائية وطنيـة؛ حيـث أنـه                  . أخرى

وطنية يصبح البلد قادرا علـى تلقـي الـدعم الـالزم لتطـوير أنظمتـه                بوجود استراتيجية إحصائية    
 واحملافظــة علــى عهــد اليونــسكو لإلحــصاءويــساند البنــك الــدويل الــدعم املــستمر مل. اإلحــصائية

ــدة للدراســات         ــتراتيجيات جدي ــشارية، واس ــات است ــصفة خاصــة وضــع آلي ــدعم، وب ــك ال ذل
وقـد كـان برنـامج مؤشـرات التعلـيم          .  الـوطين  االستقصائية، وتقوية الربامج اإلحـصائية للتعلـيم      

 عنـدما قـدم     ١٩٩٠العاملية واحدا من بني تلك اجلهـود الرئيـسية منـذ أن بـدأ يف منتـصف عـام                    
التعــاون والتنميــة يف امليــدان    منظمــة  ومعهــد اليونــسكو لإلحــصاء  البنــك الــدويل متــويال إىل   

يـث تكـون قـادرة علـى إعـداد       ملساعدة البلـدان علـى تطـوير أنظمتـها اإلحـصائية حب           االقتصادي
ومبوجـب برنـامج مؤشـرات التعلـيم العامليـة، يعمـل       . تقارير تتـضمن إحـصاءات قابلـة للمقارنـة       

 . بلدا١٩ مع التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي منظمة ومعهد اليونسكو لإلحصاء

دة النوعيـة   ويستخدم معهد اليونسكو لإلحصاء منوذجا تقييميا يبـدأ بإطـار تقيـيم اجلـو              - ٧٨
للبيانات اخلاص بصندوق النقد الدويل، وعلى وجه التحديد هيكله اخلـاص بتقيـيم املمارسـات             

ويقوم معهد اليونـسكو لإلحـصاء      . ومقاييسه وشروطه املسبقة املتعلقة باجلودة النوعية للبيانات      
عهم علـى   بتدريب موظفي البلدان على استخدام إطار تقييم اجلودة النوعية للبيانات، ويعمل م           

ــستوى        ــى امل ــيم أو عل ــى مــستوى املدرســة أو اإلقل ــذة عل إعــداد اســتعراض عــام لألنظمــة املُنفَّ
ويشكل حتديد نقاط الـضعف يف كـل مرحلـة مـن مراحـل الـدورة اإلحـصائية خريطـة                    . الوطين

وجيري تيـسري هـذا العمـل عـن طريـق منـوذج             . طريق للجهود الالزمة لبناء القدرات اإلحصائية     
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المركزي، ويستخدم معهد اليونسكو لإلحصاء؛ اثنني من املكاتب اإلقليمية يف آسـيا            اإلدارة ال 
وتعمـل منظمـات أخـرى      . ومنطقة احمليط اهلادئ، وثالثة يف أفريقيا، وواحد يف أمريكا الالتينية         

خارج مقـر عـاملي وتقـدم التـدريب وأنـواع الـدعم األخـرى، حـسب االحتياجـات، يف أجـزاء                      
 .خمتلفة من العامل

ورمبــا يــوفر إطــار تقيــيم اجلــودة النوعيــة للبيانــات اخلــاص بــصندوق النقــد الــدويل أداة   - ٧٩
ويبــدو أن اســتخدام تلــك األداة مــن قبــل معهــد اليونــسكو لإلحــصاء . لتركيــز اجلهــود املنــسقة

إلثــارة املــسائل وإعــداد التقييمــات الــيت تــشمل اخليــارات واألولويــات بطريقــة منهجيــة يعمــل   
ذا كان على الوكاالت األخرى أن تستخدم نفس النمـوذج فحينئـذ سـيكون              وإ. بطريقة جيدة 

وسـتكون اخلطـوة التاليـة بالنـسبة للـهيئات الدوليـة            . هناك اتساق داخلي إزاء النـصيحة املقدمـة       
 . هي أن تعمل سويا يف التعامل مع نفس الوكاالت يف بلد معني

ــوىل      - ٨٠ ــسكو لإلحــصاء أن يت ــد اليون ــد ملعه ــن املفي ــق جممــل   وســيكون م ــادة يف توثي  الري
ويف جمال التعليم، فرمبا يكون لـدى رابطـة تطـوير التعلـيم     . التوجيهات بشأن إحصاءات التعليم  
ــذلك   ــواد ذات صــلة ب ــا م ــصفة     . يف أفريقي ــوذج شــامل إلحــصاءات قطــاع العــدل ب ــاك من وهن

 الــيت مت حتديــدها ووضــع أولويــات هلــا حــسب املــتغرياتوستــشتمل التوجيهــات علــى . خاصــة
، وستوصـي مبـا إذا   )انظـر الفـرع واو   (“مـا هـو األساسـي   ”متت مناقشته أعاله حتت عنوان       ما

 .كان املصدر املالئم لكل منها جهة إدارية أم استقصاء

ــنظم    - ٨١ ــامج احلاســويب ل ــيموامللحوظــة املتعلقــة بالربن  هــي مالحظــة معلومــات إدارة التعل
السـتحداث بــرامج حاسـوبية تتناســب مــع   سـليمة مــن الناحيـة اإلجرائيــة ألن بعـض احملــاوالت    

وهذه اجلهـود قـد تكـون       . البلدان النامية أُمهلت، واحملاوالت احلالية رمبا تواجه بعض املصاعب        
أكثــر مــن الــالزم بالنــسبة للوكــاالت املفــردة، ورمبــا مل يــتم إدماجهــا يف قــدرات البنيــة التحتيــة  

 أو رمبـا تكـون قـد أصـبحت عتيقـة بـسبب              للبلدان املعنية، وقد متثل ازدواجا حملاوالت أخـرى،       
 . التغيريات يف الربامج احلاسوبية

وقد حلَّت هذه املشاكل يف العامل املتقدم النمـو عـن طريـق اسـتخدام بـرامج حاسـوبية                    - ٨٢
ورمبـا ميكـن تطبيـق مثـل     . تقوم بوضعها واحملافظة عليها شركات متخصصة من القطاع اخلاص       

 وحــىت ولــو كــان مــن الــالزم عــرِض حــوافز لتعــويض شــركات .هــذا احلــل علــى العــامل النــامي
القطاع اخلاص عن العمل يف سوق صغري، فمن احملتمل أن تكون تلك احلـوافز أقـل تكلفـة مـن       

ومـن املـرجح أن يتـسىن للـشركات مـن خـالل الـشراكة مـع منظمـة دوليـة                     . النهج املتبع حاليـا   
يــة، أن تــصبح قــادرة علــى تكييــف أحــد  تــتفهم املــشاكل الــيت تواجــه املــدارس يف البلــدان النام 

 .األنظمة الناشئة ليصبح نظاما مناسبا وقويا وميكن تطبيقه على نطاق واسع
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ــة أن تطلــب مــن إحــدى شــركات القطــاع اخلــاص املتخصــصة يف       - ٨٣ ــة دولي وميكــن هليئ
ــيم تكــوين شــراكة مــع مطــوري أحــد احللــول       ــنظم معلومــات إدارة التعل ــربامج احلاســوبية ل ال

وميكـن أن تكـون تلـك       . ية الناشئة علـى بـرامج حاسـوبية لالسـتخدام يف البلـدان الناميـة              الربناجم
ــصادات الناشــئة   ــة ألحــد االقت ــشركة تابع ــستمرة    . ال ــصيانة امل كمــا ميكــن أن تقــع مــسؤولية ال
 .والتحديث والتدريب على احتاد للشركات

 
 اخلصوصية والسرية -ياء  

تقوم أنظمة مجع البيانات اإلدارية والدراسات االستقـصائية جبمـع كميـات كـبرية مـن                 - ٨٤
املعلومات الشخصية الـيت تعتربهـا العديـد مـن الثقافـات معلومـات خاصـة أُعطيـت مبفهـوم أنـه                      

 .سيجري التعامل معها بسرية

ــراءات     - ٨٥ ــال اإلحـــصاء سياســـات وإجـ ــة يف جمـ ــاالت العاملـ ــد مـــن الوكـ ومتتلـــك العديـ
ولكن، برغم ذلك، منـت مـسائل الـسرية بـشكل أكثـر إحلاحـا، حيـث        . للمحافظة على السرية  

وتنمـو هـذه املـشاكل      . إن التكنولوجيا جتعل من السهل مجـع وختـزين وربـط ونـشر املعلومـات              
وتصبح أكثر تعقيدا حينما جيري استخدام البيانات اليت جمعت يف إحـدى الواليـات القـضائية              

 .ية أخرىمن قبل والية قضائ

. وهنــاك العديــد مــن العوامــل الــيت جتعــل الــسرية مــسألة معقــدة علــى املــستوى العــاملي  - ٨٦
فالبلدان ختتلف يف قدرا على القيام بالتحليل، وتعتمد بعض البلـدان علـى اهليئـات الدوليـة يف                  

وتتبـــاين الثقافـــات فيمـــا توليـــه مـــن أمهيـــة . القيـــام حـــىت بـــالتحليالت علـــى املـــستوى الـــوطين
لخصوصية والسرية، ورمبا ال تكون لبعضها القـدرة علـى ضـمان املـستوى األدىن مـن الـسرية                   ل

للـسرية،  أمهيـة كـبرية   والبلدان اليت متتلك املوارد، واليت تـضع    . حىت ولو رغبت يف القيام بذلك     
 .رمبا ال تتشارك يف معيار موحد لألنظمة القانونية واإلجرائية يكفل السرية

. ت وكــاالت املعونــة الدوليــة والثنائيــة األطــراف تــثري املــشاكل أيــضا  كمــا أن ممارســا - ٨٧
فرمبا حتتفظ الوكالـة الدوليـة أو الوكالـة الثنائيـة األطـراف املـسؤولة عـن الدراسـة االستقـصائية                     

واحلالـة األوىل تقلـل     . بالبيانات املصغرة، أو رمبا حيتفظ ا البلد الذي مت فيه مجع تلك البيانات            
اقع على كاهل البلد الذي مجعت فيـه البيانـات، وتيـسر إجـراء البحـوث وكتابـة                  من العبء الو  

واحلالــة األخــرية تعــين أن معــدي التقــارير الدوليــة . التقـارير الــيت تــشتمل علــى مقارنــات دوليــة 
وبعـد  . يعتمدون على مقدرة ورغبـة البلـد الـذي مجعـت فيـه البيانـات علـى القيـام بـالتحليالت            

ون مبقــدور اهليئــات الدوليــة والبــاحثني احلــصول علــى ملفــات البيانــات  كتابــة التقريــر فلــن يكــ
املصغرة إال إذا قام البلد أو الوكالة بتـوفري تلـك امللفـات، وكانـت امللفـات متـسقة مـع ملفـات                 

 .البلدان األخرى
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وإذا كانــت البيانــات املــصغرة حمفوظــة لــدى وكالــة معونــة دوليــة أو ثنائيــة األطــراف،  - ٨٨
فهـل مــن الواجـب أن تقــوم   :  اتمــع الـدويل ألن يطــرح العديـد مـن األســئلة    حينئـذ سـيحتاج  

ســلطة دوليــة باإلشــراف علــى الطريقــة الــيت يــتم ــا التعامــل مــع البيانــات، ورمبــا يــشمل ذلــك 
 االتفاقات اخلاصة بالتعامل مع السرية؟ 

 
 عماهلاالبيانات واستإمكانية الوصول إىل : النشر -كاف  

حصاءات التعليمية، تقليديا، يف شـكل جـداول وقواعـد بيانـات مفـصلة              لقد كانت اإل   - ٨٩
ولكـن التغـيريات اهلائلـة يف حتـديث املعـدات           . ال يطلع عليها سـوى عـدد حمـدود مـن اجلمهـور            

والربامج احلاسوبية أصبحت تعين أن كتب اجلداول اإلحصائية اسـتبدلت ببيانـات علـى شـبكة                
املتزايــد بالبيانــات واملؤشــرات، أصــبحت لــدى الوكــاالت وبــاالقتران مــع االهتمــام . اإلنترنــت

اإلحصائية اآلن فرصة جلعل البيانات سهلة التناول بدرجة أكرب، وتنظيم تلك البيانـات بطريقـة     
 .خمتلفة، ومتكني املستعملني من اختيار التوجهات واملقارنات اخلاصة م يف إجراء الدراسة

مية والوطنية املتعـددة قواعـد البيانـات اخلاصـة ـا يف             ومتتلك الوكاالت الدولية واإلقلي    - ٩٠
جمـال معلومــات التعلــيم الــدويل، أو أــا يف مرحلــة إنـشاء تلــك القواعــد واالحتفــاظ ــا، علــى   
الرغم من أا تعتمد بكثافة على نفس املوارد، مبا فيهـا البيانـات األساسـية املوجـودة يف عمليـة                    

يونــسكو لإلحــصاء ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  مجــع البيانــات املــشتركة بــني معهــد ال
وبـالنظر إىل تكـاليف اإلنـشاء والـصيانة،       . االقتصادي واملكتب اإلحصاء للجماعات األوروبيـة     

 . بغرض التشارك يف املوارد النادرة وتسهيل إمكانية الوصول إليهاستصوبفإن التعاون م

ــوفري    - ٩١ ــسبة للوكــاالت ت ــد بالن ــشأ تلــك   وســيكون مــن املفي ــشأن من  معلومــات أفــضل ب
وحىت املستعملني اللذين على قدر عال من التقدم سيجدون أنـه مـن الـصعب علـيهم                 . البيانات

البحــث يف مواقــع املــوارد وتفَهــم االختالفــات يف النتــائج الــيتُ تبلِّــغ عنــها الوكــاالت املختلفــة،  
 ترســم “خريطــة”ة أن تــوفر وميكــن للوكــاالت الدوليــ. والــيت تكــون حــادة يف بعــض األحيــان

الطريــق الــذي تتحــرك مــن خاللــه البيانــات مــن املــوارد املختلفــة إىل قواعــد البيانــات الدوليــة     
عهـد  مل  أوالتابعة لألمـم املتحـدة   اإلحصائية لشعبةوهذا الدور رمبا يكون مناسبا جدا ل. الرئيسية

  .اليونسكو لإلحصاء

ــه    - ٩٢ ــشر املن ــل والن ــات للتحلي ــاج البيان ــة   وحتت ــتم اســتخدامها بفعالي ــن أجــل أن ي . جي م
فبينما تنـتج عـن بعـض الدراسـات         . الدراسات االستقصائية فإا ختتلف يف نواحي التشديد       أما

االستقصائية تقارير قطرية، رمبـا تكـون حمـصورة يف موضـوع واحـد، فإنـه ينـتج عـن دراسـات                      
ن أجــل االســتفادة مــن وحيتــاج األمــر لعمــل حتليلــي أكثــر مــ. استقــصائية أخــرى حتليــل مقــارن

ــا بو. الدراســات االستقــصائية قواعــد البيانــات الناجتــة عــن مجيــع   ــة معاجلــة مــسائل  رهن إمكاني



E/CN.3/2007/2

 

22 06-66986 
 

فـضل مـن البيانـات    حقق اسـتفادة أ  السرية واخلصوصية، فإن الدخول إىل املواقع اإللكترونية سي       
 .اليت مت مجعها بنفقات كبرية

 
 الستغالل يف األغراض التجارية التدويل والتجارة وا-الضغوط اجلديدة  -الم  

ومـن  . يتزايد ويتوسع التنقل يف التعليم العايل حبيث يشمل التنقل اآلن التعلـيم الثـانوي              - ٩٣
احملتمل أن تتزايد الضغوط اليت تؤدي إىل إحـداث تلـك التغـيريات، مثـل التأكيـد علـى مركزيـة            

وسـتحدث  .  الـدويل بـاملؤهالت    املعرفة يف اتمع، وتدويل سوق العمل واحلاجة إىل االعتراف        
االتفـاق  ضغوط إضافية نتيجة ملفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن التجـارة يف اخلـدمات، و             

ــق ب  ــام املتعل ــروع      اخلــدماتيف تجــارة الالع ــتعلم عــن بعــد ووجــود ف ــشمل بالفعــل ال ــذي ي ، ال
التـدريس  للجامعات يف بلدان أخرى تعمل عـن طريـق الـسواتل، إضـافة إىل الطـالب وهيئـات                   

 .الذين يدرسون ويعملون باخلارج

وباالقتران مع االهتمام التجاري املتنامي باخلـدمات التعليميـة، مثـل التـدريب يف جمـال                 - ٩٤
الصناعة، واملشاركة املتزايدة من مقدمي اخلدمات، مثل املنظمات املتخصـصة واملنظمـات غـري              

ع أن تزيـد هـذه الـضغوط مـن          احلكومية وشركات القطـاع اخلـاص، سـيكون مـن املعقـول توقـ             
 .عملية التنقل بدرجة أكرب

وبرغم توافر بعض البيانات عـن تنقـل الطـالب، إال أنـه ال توجـد بالفعـل بيانـات عـن                       - ٩٥
وتوجـد فجـوة خاصـة يف البيانـات الـيت تعـىن باألنـشطة التجاريـة،                 . الربامج ومقدمي اخلـدمات   

 كـبرية يف نفـس الوقـت حيـث إن هنـاك      ويعتقد بعض املراقبني أن تلـك الفجـوة تتزايـد بدرجـة         
 .ضبابية يف اخلطوط الفاصلة بني مشاركة القطاع العام والقطاع اخلاص يف التعليم

. وانعدام البيانات بشأن املشاركة اخلاصة التجارية يف التعليم يتجاوز األنـشطة الدوليـة             - ٩٦
 .احمللية بالبلدانوال تتوافر سوي بيانات قليلة جدا عن األنشطة التعليمية التجارية 

وهناك جماالت ميكن إلطار مفاهيمي أن يوضـح فيهـا جبـالء مـا هـي البيانـات املطلوبـة                    - ٩٧
 .واملفقودة
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 االستنتاجات والتوصيات -ثالثا  
إن إحــصاءات التعلــيم الــدويل هــي جمــال واســع بدرجــة يــتعني فيهــا النظــر إىل            - ٩٨

ــه اســتعراض أويل    ــى أن ــوع    وبين. االســتعراض احلــايل عل ــىن وتن ــوحي االســتعراض بغ ــا ي م
املعلومات عن التعليم والتعلم، فإنه يشري أيضا إىل انعدام األسس املفاهيمية املشتركة وإىل             

وتسبب هذه الشواغل األساسية ازدواجيـة ال داعـي هلـا، وتـشكل عبئـا               . حمدودية التعاون 
ت التعلـيم   ويف رأينـا فـإن إحـصاءا      . على االستجابة، كما تسبب عـدم وضـوح يف الغـرض          

 . من التطورات يف هذين االنيى على فائدة قصوققالدويل ستح

ورغم طرح العديد من املسائل واملقترحات األخرى يف منت التقرير احلـايل، إال أن            - ٩٩
 :التوصيات التالية تشكل أولوية قصوى وهي ملحة للغاية

ند اإلطـار   وسيـست . وضع إطار مفاهيمي شامل إلحصاءات التعليم الـدويل        )أ( 
إىل ما هو موجود حاليا يف الوكاالت الدولية واملكاتب الوطنية وسيتناسب مع احتياجـات       

 كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية؛

يشكل اإلطار املفاهيمي األساس الذي ميكن من خالله حتديد جمموعة مـن             )ب( 
ــد  . املؤشــرات األساســية  ــزم حتدي ــة   املؤشــرات األساســية حبــ  ويل ــن األمهي ــستواها م سب م

وســيعزز اإلطــار املفــاهيمي وقائمــة املؤشــرات األساســية مــن    . وحبــسب املــصدر املناســب 
 ؛التعاون وسييسران بناء القدرات عن طريق وضع توجيهات واضحة بشأن األولويات

تنشئ اللجنة اإلحـصائية التابعـة لألمـم املتحـدة فرقـة عمـل دوليـة تكَلَّـف                   )ج( 
 . شهرا١٢ار املفاهيمي الشامل إلحصاءات التعليم الدويل خالل فترة طمبهمة وضع اإل
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 املرفق األول
  طبيعة اإلحصاءات التعليمية  

 .بعض املفاهيم األساسية املفيدة يف جمال معاجلة اإلحصاءات التعليمية - ١
 

 التعلم والتعليم  

مـا يتعلمـه    “ الـتعلم ” ويؤكد مفهـوم  . التعلم هو مفهوم أوسع نطاقا من مفهوم التعليم        - ٢
األفراد، بصرف النظر عن املكان الذي يتم فيه ذلـك، وخيـص مفهـوم الـتعلم مـا حيـدث داخـل                      

 اآلبـاء واألمهـات،     -، فإنه يؤكد على ما يقوم به اآلخـرون          “التعليم”أما مفهوم   . الفرد نفسه 
 . األفراد“ تعليم” ألجل -واملعلمون، وأرباب العمل 

 
 التعلم مدى احلياةالتعليم مدى احلياة و  

فئـات عمريـة    عندما ينصب التأكيد على تعليم النشء، تركز عملية مجع البيانات على             - ٣
ويفـضي التركيـز   .  بصفة عامة، على أنشطة املؤسسات املعروفة واملنظمة تنظيما جيـدا      حمدودة،

ــة،       ــة التعليمي ــة تتعلــق مبــدخالت العملي أو علــى املــدارس إىل احلــصول علــى إحــصاءات تعليمي
ــاة       . “هــاخنــراط فياال” ــستمر طــوال حي ــتعلم الــيت ت ــة ال ــد علــى عملي ــدما يكــون التأكي ــا عن أم

  الـيت ميارسـها     أن تؤخذ يف االعتبار األنشطة التعليمية      على أقل تقدير  الراشدين، يستدعي األمر    
عــدد كــبري مــن املؤســسات الــيت تــشمل أربــاب العمــل واملنظمــات غــري الرحبيــة، وهــي جهــات 

وتفـضي عمليـة التعلـيم والـتعلم مــدى     . “تعليميـة ”ا عـادة باعتبارهـا ذات وظيفـة    ينظـر إليهـ   ال
 .  إىل االهتمام بشكل أكرب بالنتائج، وما مت تعلمه، اليت تتم خارج املؤسسات التعليمية،احلياة

ويعتقد أن جمتمعات عديدة، قد شـرعت، يف عقـد الـسبعينيات مـن القـرن املاضـي، يف         ‐ ٤
مهيـة اسـتمرار العمليـة التعليميـة بعـد الـسن الـيت يـتم فيهـا يف املعتـاد إمتـام                       جتديد تأكيدها على أ   

وقـد أدى تزايـد التعقيـد التكنولـوجي، وتزايـد معـدالت التغـيري، إىل اإلسـراع بـوترية               . الدراسة
ويف حــني أن . حاجــة اتمعــات إىل يئــة الــسبل أمــام للراشــدين للــتمكن مــن مواصــلة الــتعلم  

يتــصل مباشــرة باحتياجــات العمالــة، ومــن مث تــستحوذ احتياجــات “ تمرالتعلــيم املــس”مفهــوم 
االقتــصاد علــى معظــم االهتمــام، يظــل هنــاك تــسليم راســخ بأمهيــة مواصــلة الراشــدين ألنــشطة  
التعلم اليت ال تتصل اتصاال مباشرا مبجاالت عملهم، واليت تتيح هلـم فـرص املـسامهة يف حتـسني                   

م وأوضاع أسرهم وجمتمعامأوجه حيا . 
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 السياق واملدخالت والعمليات والنواتج والنتائج  

ــصف       - ٥ ــا تـ ــار أـ ــة باعتبـ ــرات التعليميـ ــات واملؤشـ ــصنيف البيانـ ــن تـ ــسياق”ميكـ ، “الـ
 .“النتائج”، و “النواتج”، و “العمليات”، و “املدخالت” و

ــة     - ٦ ــاع االجتماعيـ ــة باألوضـ ــة بالـــسياق املعلومـــات اخلاصـ  -وتـــشمل البيانـــات املتعلقـ
وتتضمن البيانات املتعلقة باملدخالت عدد الطلبة وأعـضاء        . قتصادية ألسر الطلبة ومدارسهم   اال

وتبحـث البيانـات املتعلقـة      . هيئة التـدريس، وحجـم مـا ينفـق مـن أمـوال علـى النظـام التعليمـي                  
ــتم داخــل         ــا ي ــتم ــا إنفــاق األمــوال املخصــصة للمــدارس، أو م ــيت ي ــة ال ــات يف الكيفي بالعملي

أمـا بيانـات    . وتتعلـق بيانـات النـواتج بالنتـائج اإلجيابيـة مثـل عـدد اخلـرجيني               . سـية الفصول املدر 
النتائج، فإا تتعلـق بالنتـائج علـى املـدى الطويـل والغايـات الـيت قـد يـساهم يف حتقيقهـا النظـام                         

 . التعليمي؛ ومن ذلك، على سبيل املثال، مدى مسامهة اخلرجيني يف أنشطة اتمع

ســات التعليميــة، تارخييــا، علــى املــدخالت مثــل عــدد الطلبــة، وعــدد وقــد أكــدت القيا - ٧
أعضاء هيئة التدريس، وحجم ما ينفق من أمـوال، وعلـى مقيـاس واحـد يتعلـق بالنتـائج، وهـو                     

ويف اآلونة القريبة، أفضى االهتمام العام باملساءلة إىل إيـالء مزيـد مـن االهتمـام                . عدد اخلرجيني 
والنـواتج، مثـل عـدد اخلـرجيني املتمكـنني مـن جمـاالت ختصـصهم،                للمقاييس املتعلقة بالعمليات    

 .الذين بوسعهم احلصول على عمل
 

 البيانات واملؤشرات  

أحيانــا علــى أمــا مترادفــان، علــى  “ املؤشــرات”و “ البيانــات”يــستخدم مــصطلحا  - ٨
 . الرغم من أما يعاجلان مفاهيم خمتلفة

ويعـود اخللـط بـني املفهـومني،     . عمل ـا البيانـات  وتتعلق املؤشـرات بالكيفيـة الـيت تـست      - ٩
ومـن أمثلـة ذلـك      . جزئيا، إىل أن بعض البيانات ميكن أن تستخدم مؤشرات يف شـكلها األويل            

 . “النفقات على التعليم العايل”أو “ معدالت االلتحاق مبستوى التعليم االبتدائي”

ــها ع    - ١٠ ــان أمــور، من ــدمج بــني البيانــات لتبي ــال، معــدالت   وميكــن أيــضا ال لــى ســبيل املث
االلتحاق باعتبارها نسبة مئوية متثل أعداد من هم يف سـن املدرسـة، والنفقـات باعتبارهـا نـسبة        

ويف هــذه . مئويــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل، ونــسبة املعلمــني إىل الطلبــة، والتكلفــة إىل الطلبــة
 . مناسبا“ مؤشر”احلاالت، يعترب استخدام مصطلح 
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 دارية والبيانات االستقصائيةالبيانات اإل  

وجتمـع البيانـات االستقـصائية مـن        . يتم مجع البيانـات اإلداريـة ألغـراض إدارة الـربامج           - ١١
ــراد  ــق باالحتياجــات اخلاصــة، ذات    ) األشــخاص أو املؤســسات (األف ــة عــن أســئلة تتعل لإلجاب

 . الصلة عادة مبوضوع سؤال حبثي

وحيتكــر . داريــة واالستقــصائية وكــاالت خمتلفــة وتتــوىل عــادة مهمــة مجــع البيانــات اإل  - ١٢
ــدارس وإدارات        ــل امل ــامج مث ــة املكتــب املــسؤول عــن إدارة الربن ــات اإلداري ــام جبمــع البيان القي

ويتوىل القيام عادة مبهمة مجع البيانات االستقصائية الوكـاالت الـيت تتخـصص يف مجـع                . التعليم
ــل     ــشية، وتتمث ــراد أو األســر املعي ــن األف ــات م ــب    البيان ــة يف املكات ــصفة عام  هــذه الوكــاالت ب

 .اإلحصائية الوطنية

 البيانـات األساسـية      مـن املـصادر اإلداريـة      عـادة أيت  تـ  - عملية مجع البيانـات اإلداريـة      - ١٣
 بالطلبــة واخلــرجيني واملدرســني أو أعــضاء هيئــة التــدريس، واهلياكــل األساســية املاديــة،   املتعلقــة

س، علـى سـبيل املثـال، مبلـف لكـل طالـب مـن طالـا وسـجل                   وحتتفظ املـدار  . والبيانات املالية 
ونــوع اجلــنس، وبعــض , باملــستوى الدراســي للطالــب أو الربنــامج الــذي يتلقــاه وســن الطالــب

وحتــتفظ املدرســة أيــضا ببيانــات مــسجلة عمــا إذا كــان يتوقــع ختــرج   . املعلومــات عــن خلفيتــه
لتعليميـة مـن اإلبـالغ عـن قيمـة      وبـنفس الطريقـة، تـتمكن الـنظم ا    . الطالـب، ومـىت سـيتم ذلـك    

املبالغ اليت تستلمها وتنفقها، والكيفية اليت يتم ـا إنفـاق هـذه املبـالغ، وعـن األشـخاص الـذين                  
 . تستقدمهم للعمل

واملعلومــات املتعلقــة بالطلبــة وأعــضاء هيئــة التــدريس والبيانــات املاليــة هــي ذات أمهيــة  - ١٤
 مثـل   -وألنه ميكن دجمها من أجـل قيـاس املؤشـرات           أساسية للتخطيط التعليمي، يف حد ذاا،       

ــة /التكلفــة للطالــب الواحــد ونــسبة املدرســني   ــة لواضــعي   -الطلب  وهــي مؤشــرات بالغــة األمهي
 . املخططات وصناع القرار

وأيـا كانـت    . أو بأخذ عينات  “ كاملالعد  ال”وميكن مجع البيانات اإلدارية باستخدام       - ١٥
قد تـرد ـا أسـئلة تتعلـق، علـى           “ استقصاءات”ها غالبا باستخدام    الطريقة املتبعة، فإنه يتم مجع    

وهذه االستقـصاءات   . سبيل املثال، بعدد الطلبة، موزعني حسب مستوى التعليم ونوع اجلنس         
وقد يتخـذ االستقـصاء أيـضا شـكل طلـب           . قد تكون ورقية، أو يف شكل إلكتروين      “ امعة”

 هــذه احلالــة تتــوافر لــدى الوكالــة الــيت  ؛ ويف“شــكل ســجل فــردي”لتقــدمي بيانــات معينــة يف 
حتتفظ بتلـك البيانـات الفرديـة قاعـدة بيانـات قويـة تتـيح اسـتخدام سـجالت كـل طالـب علـى               

وســواء أمت مجــع البيانــات بــشكل ورقــي   . حــدة لإلجابــة علــى أســئلة حبثيــة وختطيطيــة معقــدة   
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سيـشار يف ذلـك   إلكتروين، أو ما إذا مت ذلك على أساس جتميعـي أو علـى مـستوى فـردي،             أو
 .“إداريةبيانات ”التقرير إىل املصدر املذكور باعتباره 

ــصاءات - ١٦ ــى      - االستق ــائمون عل ــة، يلجــأ الق ــة كافي ــات اإلداري ــدما ال تكــون البيان  عن
وســواء أكــان الفــرد الــذي يــتم . البحــث إىل اســتخدام استقــصاءات توجــه مباشــرة إىل األفــراد

 مقــر العمــل، أو يف املــرتل، يــسمى هــذا النــوع مــن        إجــراء املقابلــة معــه يف املدرســة، أو يف    
ـــ ــشية ” االستقـــصاءات بـ ــر املعيـ ــا  . “استقـــصاءات األسـ ــا أحيانـ ــصاءات ”ويطلـــق عليهـ استقـ

، على الرغم من أن مجيع هذه االستقصاءات تتضمن عملية أخذ عينات إال يف حالـة                “العينات
تعـدادات  ”أو “ ستقـصائية تعـداد الـسكان اال  ”إدراج كامل عدد السكان، فإا تسمى عندئذ      

 . وتستخدم االستقصاءات عادة للحصول على معلومات عن النتائج. “السكان
 

 بيانات أخرى مستخدمة يف التعليم  

يستخدم القائمون على البحث يف جمـال التعلـيم اسـتخداما واسـعا بيانـات أخـرى مـن                    - ١٧
وتتــيح إحــصاءات . ة والــصحةقبيــل الدراســات االستقــصائية املتعلقــة بالــسكان واألمــوال العامــ

ــع املؤســسات يف اتمــع       ــيت تعمــل يف ضــوئها مجي ــات األساســية ال ــسكان املعلوم وميكــن، . ال
، )يف سن املدرسة، على سـبيل املثـال       (باحلصول على املعلومات املتعلقة مبجموع عدد السكان        

يف سـن   (سكان  وجمموع نسبة االخنراط يف النظام التعليمـي، احتـساب النـسبة املئويـة لفئـات الـ                
ــذين يتلقــون اخلــدمات )املدرســة ــصناعية واملهــن    . ، ال ــاملني يف القطاعــات ال ــة عــدد الع ومبعرف

. الرئيسية، ميكن الشروع يف التنبـؤ باالحتياجـات املطلوبـة مـن اخلـرجيني ذوي املهـارات املعينـة                  
يف وميكــن يف ضــوء املعلومــات املتعلقــة باألســر، وأمنــاط التغذيــة، وصــحة الــسكان، الــشروع     

حتديد حجم املصاعب اليت تعاين منها فئات السكان املختلفة، ووضع بـرامج مدرسـية موجهـة                
 .حنو إجياد حلول للمشاكل



E/CN.3/2007/2

 

28 06-66986 
 

 املرفق الثاين
 األطراف الفاعلة واملبادرات الرئيسية ووالياا وبراجمها  

 
يف يقــدم هــذا املرفــق معلومــات أساســية عــن الوكــاالت الــيت تــؤثر مــسؤولياا العامــة    - ١

ويقـدم املرفـق بعـد ذلـك مـوجزات عـن الوكـاالت الـيت هلـا بـاع طويـل               . اإلحصاءات التعليمية 
ــاد الطلــب علــى       ــة الناشــئة عــن ازدي ــة الدولي ــادرات التعليمي ــارز يف جمــال اإلحــصاءات واملب وب

. البيانات املوثوق ـا عقـب اعتمـاد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ومبـادرة تـوفري التعلـيم للجميـع                     
خطـة عمـل    ” العمل الباكر حول تلك األهداف إىل حتديد مـسائل كـثرية جـدا بـشأن                 وتوصل

، ٢٠٠٤ اليت متخض عنـها اجتمـاع مائـدة مـستديرة دويل عقـد عـام                 ) أ(“اتءمراكش لإلحصا 
وتـشمل هـذه املبـادرات الـشبكة        . وآراء جديدة تساعد البلدان على حتسني براجمها اإلحـصائية        

يـشية، والــشراكة يف اإلحــصائيات مـن أجــل التنميــة يف القــرن   الدوليـة الستقــصاءات األســر املع 
وسـاهم أيـضا    . احلادي والعشرين، وتشجيع البنك الـدويل لالسـتراتيجيات اإلحـصائية الوطنيـة           

. ازدياد االهتمام بذلك اال يف عمل صندوق النقد الدويل املتعلق مبعايري النـشر وأُطـر اجلـودة                
 .راسات استقصائية عن نتائج التعليموحددت أيضا شبكات إقليمية جتري د

 
 اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة  

ــه بــدعم مــن الــشعبة       - ٢ ــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة بــدور حمــوري، تؤدي تــضطلع اللجن
 ) ب(“ات الرمسيـة  ءاملبادئ األساسية لإلحـصا   ”ونشرت اللجنة   . اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة   

إعـالن املمارسـات احلميـدة يف التعـاون     ”شاء معاهـد إحـصائية دوليـة؛ و        بغية املساعدة على إنـ    
 لتوفري اإلرشاد للشركاء واملاحنني الذين يقـدمون املـساعدة التقنيـة            ) ج(“التقين يف جمال اإلحصاء   

، بغيـة تـوفري اإلرشـاد لعمـل         ) د(“األنشطة اإلحصائية الدولية  كم  املبادئ اليت حت  ”إىل البلدان؛ و    
. وتــشكل معاجلــة التــصنيفات جــزءا أساســيا مــن عمــل اللجنــة اإلحــصائية . يــةالوكــاالت الدول

وتتطلــب التــصنيفات اإلحــصائية الدوليــة احلــصول علــى موافقــة اللجنــة اإلحــصائية، أو موافقــة 
__________ 

قُــدمت إىل اجتمــاع املائــدة املــستديرة الــدويل املعــين بتوجيــه اإلدارة حنــو حتقيــق النتــائج اإلمنائيــة، املعقــود يف    ) أ( 
ــومي    ــرب، يــــ ــراكش، املغــــ ــباط٥ و ٤مــــ ــر / شــــ ــاملوقع    . ٢٠٠٤فربايــــ ــا بــــ ــصول عليهــــ ــن احلــــ ميكــــ

http://unstats.un.org/unsd/. 
ميكــن احلــصول . ١٩٩٤أبريــل / نيــسان١٥ إىل ١١اعتمــدت يف الــدورة االســتثنائية املعقــودة يف الفتــرة مــن   ) ب( 

 .http://unstats.un.org عليها باملوقع
 .١٩٩٠مارس /اعتمدت يف الدورة الثالثني، املعقودة يف آذار ) ج( 
وميكـن احلـصول عليهـا      . ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول  ١٥ اعتمدا اللجنة املعنيـة بتنـسيق األنـشطة اإلحـصائية يف             ) د( 

 .http://unstats.un.orgباملوقع 
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وفيمــا خيــتص بــالتعليم، تتــوىل اليونــسكو رعايــة عمليــات  . جملــس حكــومي دويل آخــر خمــتص 
ومنـذ ذلـك احلـني،      . ١٩٧٦ملوحـد للتعلـيم عـام       التصنيف، حيث اعتمـدت التـصنيف الـدويل ا        

، )االلتحـاق والتخـرج   (أصبح هـذا التـصنيف مـستخدما يف وصـف البيانـات املتعلقـة بـالطالب                 
 ).املعلمون والكوادر املساعدة(، وشؤون األفراد )العائدات والنفقات(والشؤون املالية 

 
 جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  

ــش    - ٣ ــسيق األن ــة تن ــل جلن ــسيق اإلحــصاءات وســط الوكــاالت     متث ــة تن طة اإلحــصائية آلي
وجتتمع اللجنة عادة مرة كل عامني لتكون مبثابة منتدى لرؤساء املنظمـات اإلحـصائية    . الدولية

وتقـدم اللجنـة تقاريرهـا إىل اللجنـة         . الدولية، بغرض مناقـشة املـسائل املـثرية لالهتمـام املـشترك           
ث عاجلــت مواضــيع مــن قبيــل اإلطــار الــدويل املــشترك  اإلحــصائية التابعــة لألمــم املتحــدة، حيــ

 .لضمان اجلودة، ومسألة تبادل البيانات الفوقية ذات الصلة
 

 صندوق النقد الدويل والبنك الدويل  

مت تأسيس صندوق النقد الدويل من أجل تعزيز التعاون الـدويل يف جمـال النقـد وتعزيـز                   - ٤
ــة؛ ودعــم الن   ــة    اســتقرار أســواق األوراق املالي ــة ملعاون ــساعدة املؤقت ــوفري امل ــصادي؛ وت مــو االقت

وتطـورت عمليـات الـصندوق لتـشمل العمـل املتعلـق            . البلدان على تكييف مـوازين مـدفوعاا      
 .ببيانات اجلودة، بغية توفري اإلحصاءات املوثوق ا لألسواق العاملية

لنــشر البيانــات، املعيــار اخلــاص (وميلــك صــندوق النقــد الــدويل ثالثــة معــايري مترابطــة   - ٥
حتـدد القواعـد األساسـية لـسلوك     ) والنظـام العـام لنـشر البيانـات، وإطـار تقيـيم جـودة البيانـات        

املكاتب اإلحصائية، وتوفر اإلرشاد يف اـال األوسـع املتعلـق بإعـداد بيانـات االقتـصاد الكلـي                   
ــة   ــة والبيانــات االجتماعي ــة-والبيانــات املالي ــة وفيمــا يتعلــق بالب.  الدميغرافي  -يانــات االجتماعي

 يتعاون الصندوق مع املؤسسات الدوليـة       - اليت تشمل التعليم على وجه التحديد        -الدميغرافية  
 .األخرى، يف العمل على إجياد ممارسات جيدة

 بغيـة   - أكـرب ممـول خـارجي للتعلـيم يف العـامل             -ويعمل الـصندوق مـع البنـك الـدويل           - ٦
حلكومـات  إىل اويقـدم املـشورة   .  إعـداد اسـتراتيجياا     ملـساعدا علـى    توفري الدعم للحكومات  

. القتـصاد الكلـي   ا  الرشـيدة يف جمـال     يف جماالت والياا التقليدية، مبا يف ذلك تعزيز الـسياسات         
ت االجتماعيـة املرتبطـة   الدور القيادي يف تقدمي املشورة بشأن الـسياسا       بالبنك الدويل   ضطلع  وي

 .ة الفقربتخفيف حد
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ص العقبات اليت تواجـه ختفيـف حـدة الفقـر ورصـد التقـدم احملـرز جتـاه                 ويتطلب تشخي  - ٧
ويـوفر البنـك الـدويل      . األهداف وجود البيانات وآليـات القتـسام املعلومـات الناجتـة عـن ذلـك              

 .التمويل إلعداد اإلحصاءات يف البلدان، كجزء من عمله
 

 هد اليونسكو لإلحصاء مع- )اليونسكو (للتربية والعلم والثقافة املتحدة األمم نظمةم  

متلك منظمة اليونسكو معاهد ومراكـز شـىت متخصـصة يف جمـال التعلـيم، مبـا يف ذلـك                     - ٨
 .معهد اليونسكو لإلحصاء واملعهد الدويل للتخطيط التربوي

، بغيـة حتديـد االحتياجـات احلاليـة        ١٩٩٩وقد أُسس معهـد اليونـسكو لإلحـصاء عـام            - ٩
حصائية؛ وحتسني مجع ونـشر واسـتخدام اإلحـصاءات الدوليـة           والناشئة للبيانات واملؤشرات اإل   

وأصـبح املعهـد راعيـا لبيانـات التعلـيم          . املقارنة؛ وبناء القدرات اإلحـصائية يف الـدول األعـضاء         
 .عرب احلدود الوطنية

ويتمثل جوهر عمل معهد اليونسكو لإلحصاء يف القيام سنويا جبمع البيانـات اإلداريـة              - ١٠
ــالطالب ــة واملــوظفني، مــن مجيــع البلــدان   املتعلقــة ب وتــشكل هــذه  .  واخلــرجيني والــشؤون املالي

ــدار       ــاس إلصـ ــرات، واألسـ ــاس املؤشـ ــي إىل قيـ ــات ترمـ ــدة بيانـ ــصائية قاعـ ــات االستقـ الدراسـ
 .وتستخدم بيانات املعهد فعليا مجيع الوكاالت الدولية والثنائية. املنشورات

 
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  

 بلـدا   ٨٠تعمل منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي علـى أسـاس ثنـائي مـع                    - ١١
. مــن غــري األعــضاء، بــالرغم مــن أــا تعمــل مــع أقــل مــن نــصف ذلــك العــدد يف جمــال التعلــيم  
. ويــشمل برنــامج املنظمــة املؤشــرات الدوليــة لــنظم التعلــيم وبرنــامج التقيــيم الــدويل للطــالب    

ــه اهتمــام أكــرب إىل اســتخدام اإلحــصاءات ولــيس    وتتــوخى األنــشطة ا ألخــرى للمنظمــة توجي
 .احلصول عليها

ــدرات اإلحـــصائية وترغـــب يف     - ١٢ ــدان الـــيت متلـــك القـ إىل “ االنـــضمام”وتـــستطيع البلـ
ــنظم التعلــيم االنــضمام إليهــا مــن خــالل دفــع الرســوم الــسنوية وحــضور       ــة ل املؤشــرات الدولي

وتضم املؤشـرات الدوليـة لـنظم التعلـيم         .  من االلتزامات  ويستتبع ذلك قدر كبري   . االجتماعات
حاليا البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومخسة بلـدان مـن غـري                 

ولصاحل تلك البلدان، تتوخى املؤشرات مجع وتنقيح وتنظيم البيانات، الـيت تـستخدم             . األعضاء
والتعـاون يف امليـدان االقتـصادي واملكتـب اإلحـصائي           يف منشورات اليونـسكو ومنظمـة األمـن         

، “ التعلـيم عـن  حملـة ”وتنـشر االسـتنتاجات يف املنـشور الـسنوي املعنـون           . للجماعات األوروبية 
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وتتـاح قاعــدة البيانــات علــى أقــراص مدجمــة وعلــى شــبكة اإلنترنــت، يف صــورة قاعــدة بيانــات  
 .حاسوبية تفاعلية

ات، يتـوىل رعايتـها بعـض البلـدان، قـسما كـبريا مـن               ويؤدي فريق تقـين وثـالث شـبك        - ١٣
 مـن مجيـع   الفريـق الـتقين   ويتكـون الفريـق     . عمل الشبكة الدولية الستقصاءات األسـر املعيـشية       

الـــدول األعـــضاء يف منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي، واملكتـــب اإلحـــصائي 
ة، وينـصب اهتمامهـا بـصفة رئيـسية         للجماعات األوروبية، واليونسكو، ومنظمة العمـل الدوليـ       

علــى البيانــات اإلداريــة املتعلقــة بالــشؤون املاليــة واملــوارد البــشرية وفــرص احلــصول واملــشاركة 
. وتـستخدم الـشبكات بيانـات استقـصاءات األسـر املعيـشية بـصفة أساســية       . وإكمـال الدراسـة  

 سـوق العمـل وعمليـات     بنـواتج الشبكة بـاء  بنواتج التعليم أو التحصيل؛ والشبكة ألفوتعىن  
 باملـدارس،   الـشبكة جـيم   االنتقال من مرحلـة الدراسـة إىل مرحلـة العمـل، وتعلـم الراشـدين؛ و               

ــاإلجراءات املدرســية والتنظــيم    ــة التحــصيل، وب ــشأ . باعتبارهــا بيئ ــدويل  ون ــيم ال ــامج التقي برن
ربنـامج اآلن   ويعمـل ال  .  عن عمل الشبكة ألف املتعلقة باملؤشرات الدولية لنظم التعليم         للطالب

 .كمنشط منفصل
 

 )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة   

ــيم     - ١٤ ــها إىل التعل ــال بطبيعت ــسيف عــن األطف ــسؤولية اليوني ــسيف هــي  . تفــضي م واليوني
الوكالة الرائدة يف جمال رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتـصلة بالطفـل، ويعـزى الـشروع يف                

 - الدراسـة االستقـصائية موعـات املؤشـرات املتعـددة            -الرئيسية  تنفيذ الدراسة االستقصائية    
 .املتعلقة بأوضاع األطفال، يف جزء منه إىل تلك املسؤولية

 
 الرابطة الدولية لتقييم التعليم  

تعترب الرابطة الدولية لتقيـيم التعلـيم جمموعـة تعاونيـة مـستقلة تتكـون مـن مراكـز حبـث                      - ١٥
وهي ملتزمة بدورة مـن     . رنة عن السياسات واملمارسات التعليمية    أُنشئت إلجراء دراسات مقا   

الدراسات يف جمال موضوعات مرحلة األساس، وبدراسات إضافية ذات أمهيـة خاصـة بالنـسبة             
وهـم مجيعـا أعـضاء يف منظمـة         .  بلـدا  ٥٩ألعضائها، الذين يتكونون مـن األنظمـة التعليميـة يف           

أو مــشاركون تــصنفهم )  بلــدا٣١( عــدا ســتة منــهم التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، 
 ). بلدا٢٢(“ غري أعضاء”املنظمة على أم 

ويأيت متويل الرابطة مـن تربعـات البنـك الـدويل والرسـوم الـيت تـدفعها البلـدان يف كـل                       - ١٦
 .مرة تشارك فيها يف الدراسات االستقصائية
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 ORC Macroؤسسة وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة وم  

وذُكـرت وكالـة التنميـة الدوليـة      . تدعم بلدان كثرية األنظمـة التعليميـة للبلـدان الناميـة           - ١٧
التابعــة للواليــات املتحــدة علــى وجــه التحديــد يف هــذا التقريــر، ألــا تنفــذ االستقــصاءات           

ــة والــصحية، الــيت يــشكل التعلــيم أحــد مكوناــا الرئيــسية    راســات وتنفــذ هــذه الد. الدميغرافي
، املختـصة بـإجراء البحـوث االستقـصائية     ORC Macroاالستقصائية مبوجب عقد مـع مؤسـسة   

 .وحتليالت السياسات والتقييم والتدريب، وغري ذلك من اخلدمات األخرى
 

 الشبكة الدولية الستقصاءات األسر املعيشية  

تعاون على الوصـول    أُسست الشبكة الدولية الستقصاءات األسر املعيشية بغية تعزيز ال         - ١٨
ونـشأت الـشبكة نتيجـة لالعتـراف        . بقيمة معلومات الدراسات االستقصائية إىل احلد األقـصى       

ــر      ــصاءات األسـ ــراء استقـ ــتمرار يف إجـ ــعوبة االسـ ــؤدي إىل صـ ــاليف تـ ــدات والتكـ ــأن التعقيـ بـ
وتـشجع الـشبكة مجـع واسـتخدام البيانـات احملـسنة علـى حنـو                . واحملافظـة علـى جودـا      املعيشية

 .سم بالكفاءةيت

ــا         - ١٩ ــوىل إدار ــت، يت ــى شــبكة اإلنترن ــة عل ــة حمفوظــات مركزي ــشبكة خدم ــشأت ال وأن
وصيانتها البنك الدويل، وتتيح إمكانيـة احلـصول علـى معلومـات عـن الدراسـات االستقـصائية                  

 .الرئيسية املكتملة واليت يف دور التخطيط
 

 ادي والعشرينالشراكة يف اإلحصاءات من أجل التنمية يف القرن احل  

تتكــون الــشراكة يف اإلحــصاءات مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين مــن     - ٢٠
جتمـع لـصناع الـسياسات واحملللـني واإلحـصائيني، الـذين تـدعمهم منظمـة التعـاون والتنميـة يف           

. ةامليدان االقتصادي والبنك الدويل واملفوضية األوروبية وصندوق النقد الدويل واألمـم املتحـد           
وتعمل اموعة على تعزيز احلوار بني منتجي ومستعملي اإلحصاءات اإلمنائية، وحتـسني صـنع              

ــرية      ــدان الفق ــة والرصــد، وخباصــة يف البل ــتنادا إىل األدل ــسياسات اس ــدف الــشراكة إىل  . ال و
 .املساعدة على إعداد أنظمة إحصائية تتسم جبودة اإلدارة والدعم

 
  أمريكا الالتينيةخمترب تقييم جودة التعليم يف  

الـذي يـشار إليـه بتـسميتني مبعـىن          (أُسس خمترب تقييم جودة التعلـيم يف أمريكـا الالتينيـة             - ٢١
ــصر     ــة، ومبخت ــة االنكليزي ــة    “Laboratorio”واحــد يف اللغ ــصر امســه يف اللغ ، باإلضــافة إىل خمت

قليميــة ، بغيــة إجــراء تقييمــات إ  ١٩٩٤حتــت رعايــة اليونــسكو، عــام    ) ‘LLECE’اإلســبانية 
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وأُجريــت دراســات مقارنــة لطــالب الــصفني الثالــث والرابــع يف جمــايل  . لنــواتج التعلــيم مقارنــة
 .اللغات والرياضيات

 
 جتمع اجلنوب األفريقي املعين برصد جودة التعليم  

الذي يشار إليه أيضا باسـم      (يتكون جتمع اجلنوب األفريقي املعين برصد جودة التعليم          - ٢٢
، كـي تقـوم     ١٩٩٥مـن شـبكة أُنـشئت عـام         )  أفريقيا لرصد جودة التعلـيم     احتاد جنوب وشرق  

 وزارة تعلــيم يف بلــدان جنــوب ١٥بــشكل رئيــسي بتنظــيم دورات تدريبيــة مــشتركة ملــوظفي  
وقـام التجمـع جبمـع بيانـات عـن نـواتج حتـصيل        . وشرق أفريقيا، فيمـا يتـصل بالرصـد والتقيـيم        

وبـدأ  . ر الـدعم الـتقين ألنظمـة الرصـد والتقيـيم          الطالب يف جمـاالت القـراءة والرياضـيات، ووفـ         
التجمع عمله عندما شرع املعهـد الـدويل للتخطـيط التربـوي يف العمـل مـع وزارات التعلـيم يف           
املنطقة، بغية تدريب املسؤولني عن ختطيط التعليم يف إحدى الـدول علـى دراسـة مـدى جـودة                   

تقيـيم مهـارات القـراءة والكتابـة، مث         وتوسع العمل ليشمل سبع وزارات، فيمـا يتعلـق ب         . التعليم
 .اتسعت دائرته لتضم عددا أكرب من البلدان ولتشمل الرياضيات

 
 مؤمتر وزراء التعليم يف البلدان الناطقة بالفرنسية  

نفّذت البلدان األعضاء يف املؤمتر الرابـع واخلمـسني لـوزراء التعلـيم يف البلـدان الناطقـة                   - ٢٣
 .ة يف إطار برنامج حتليل نظم التعليم التابع للمؤمتربالفرنسية دراسات استقصائي
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 املرفق الثالث
 مصادر املعلومات التعليمية  

بيانــات مستخلــصة مــن علــى اهليئــات الدوليــة حتــصل باإلضــافة إىل البيانــات اإلداريــة  - ١
قيـاس نـواتج    علـى   الدراسات االستقصائية اليت وضعت ألغراض أخرى خبالف التعليم تـساعد           

وقـد تـذهب هـذه البيانـات االستقـصائية إىل هيئـة إقليميـة أو دوليـة                  . م وتوفر سـياقا عامـا     التعلي
 .إىل البالدإعادا ألغراض التحليل قبل 

 
 عملية مجع البيانات املشتركة  

ــوم ي - ٢ ــسكو لإلحــصاء   ق ــد اليون ــصادي    معه ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ومنظم
روبيــة معــا بتجميــع بيانــات إداريــة علــى أســاس ســنوي   األوللجماعــات  املكتــب اإلحــصائيو

 عنـدما مت    ١٩٩٥التعـاون عـام     بـدأ   و. تصف النظم املدرسية والتقدم احملرز من خـالل املـدارس         
الحتياجـات املتعلقـة بالبيانـات      اجلزئي ل توحيد  الدمج العمليات الثالث جلمع البيانات من أجل        

والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واالحتــاد    وتقــوم منظمــة التعــاون   . والتعريفــات واملنــهجيات 
 وجتهيز البيانـات مـن البلـدان األعـضاء فيهمـا يف الوقـت الـذي يقـوم                   باستقصاءاألورويب نظريا   

وجتهيــز البيانــات مــن البلــدان املتبقيــة األعــضاء يف   باستقــصاء فيــه معهــد اليونــسكو لإلحــصاء  
 .اليونسكو

وجـود  هر املواد امعـة والتعريفـات فـإن         ويف حني ختتلف املنظمات الثالث بشأن جو       - ٣
 ملعهـد   انللتعلـيم يتيحـ   املوحـد   لالحتياجـات مـن البيانـات والتـصنيف الـدويل           مضمون مـشترك    

 البيانــات امعــة مــن  تتجــهو. اليونــسكو لإلحــصاء جتميــع جــداول معياريــة للتقــارير الدوريــة  
ــدان االقتــصادي إىل قاعــدة بيانــ    ــة يف املي ــنظم  منظمــة التعــاون والتنمي ــة لل ات املؤشــرات الدولي

 .التعليممنشور عن التعليمية وتظهر يف 
 

 الدراسات االستقصائية املشتملة لعناصر تعليمية مهمة  

ــرزت تلــك   - ٤ ــيم      ب ــيت اســتخدمت التعل ــة ال ــسائل البحثي الدراســات االستقــصائية مــن امل
والــصحي  رايفاالستقــصاء الــدميغ وبــدأ. كنقطــة اهتمــامكمــتغري تفــسريي بــدال مــن اســتخدامه 

دراســة  املؤشــرات املتعــددة مــن اتجمموعــاستقــصاء بدراســة استقــصائية للخــصوبة كمــا ظهــر 
 ، وجنمت دراسة قياس مستويات املعيـشة مـن القـضايا االقتـصادية وقـضايا الفقـر                ،صحة الطفل 

 .ووضع استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لرصد املؤشرات االجتماعية يف أفريقيا
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ــن شــأن و - ٥ ــم       لبا م ــصائية دع ــذه الدراســات االستق ــن ه ــصة م ــة املستخل ــات التعليمي يان
وتــوفر البيانــات األســرية الــيت تقــوم هــذه الدراســات االستقــصائية  . املــصادر اإلداريــة التقليديــة

.  إطــارا فريــدا لتخطــيط الــسياسات والــربامج، إضــافة إىل البيانــات التعليميــة،جبمعهــا وختزينــها
اجتاهـات  كلمـا تـوافرت     لدراسات االستقصائية بشكل كـاف      فضال عن ذلك مت تكرار هذه ا      و

ميكن تعديلـه لتلبيـة احتياجـات       كي  وتستخدم الدراسات االستقصائية تصميما معياريا      . بشأا
ــة  ــة  كمــا جتــري بلــدان معين ــاء علــى طلــب بلــدان معين ــدميغرايف  وقــد . بن أجــري االستقــصاء ال

لقـى دعمـا مـن وكالـة التنميـة الدوليـة            وال سـيما يف البلـدان الـيت تت         ١٩٧٣ منـذ عـام      والصحي
استقـصاء   يف إجـراء    ١٩٩٤كما شـرعت اليونيـسيف عـام        . التابعة للواليات املتحدة األمريكية   

وتتعاون وكالـة   . رصد حالة األطفال  على  ساعدة البلدان النامية    مل املؤشرات املتعددة    جمموعات
ونيــسيف يف جمــاالت متويــل وتــصميم  التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة والي 

ــتبيان ــهاتاالسـ ــاتا وتوقيتـ ــدميغرايف والـــصحي  .  بـــشأا ومجـــع البيانـ وتـــضمن االستقـــصاء الـ
 بلـدا، كمـا جتـرى    ٨٣واستقصاء جمموعات املؤشرات املتعددة إجراء دراسات استقـصائية، يف       

 . بلدا٥٤تلك الدراسات اآلن يف 

 مت إجـراء أكثـر      ١٩٨٥منذ عـام    و ، املعيشة مستوياتقياس  وضع البنك الدويل دراسة      - ٦
 . بلدا٤٣ دراسة استقصائية يف ٦٠من 

كما قام البنـك الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واليونيـسيف ومنظمـة العمـل                     - ٧
 .الدولية بوضع استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لرصد املؤشرات االجتماعية يف أفريقيا

 
 استقصاءات النتائج  

التعليميـة بواسـطة الرابطـة الدوليـة لتقيـيم التعلـيم ومنظمـة              استقـصاءات للنتـائج     جرت   - ٨
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ودائــرة االختبــار التعليمــي واللجنــة اإلحــصائية بكنــدا   

 .إقليميةرابطات إلحصاء إضافة إىل اليونسكو لواليونسكو ومعهد 

أو معـارف الفـرد يف   /تقييم مباشر لقـدرات و  إجراء االستقصاءاتمجيع هذه  وتتوخى   - ٩
 تتـوخى و. جمموعـات وبلـدان خمتلفـة     وهـي موجهـة إىل       ،جمال القراءة والكتابة وتعلـم احلـساب      

أخــرى استقــصاءات تطــور املنــاهج الدراســية يف حــني تقــيم مــدى تقيــيم االستقــصاءات بعــض 
التقييمـات مجـع بيانـات أساسـية عـن           يف إطـار   وبدأ. ات الالزمة ملمارسة احلياة   املعارف واملهار 

 .الطالب وبيانات إطارية لدراسة العوامل ذات الصلة باإلجناز

ــرة ويف  - ١٠ ــيم دراســة جــدوى      ١٩٦٠-١٩٥٩الفت ــيم التعل ــة لتقي ــة الدولي  أجــرت الرابط
ويف عـام   . القـراءة واإلنـشاء   معرفـة   دراسات يف جماالت الرياضيات والعلوم و     إجراء  أفضت إىل   
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وقــادت هاتــان  .  االستقــصاء الــذي مشــل ســتة مواضــيع    يفلألســاليب قــيح  جــرى تن١٩٧١
 . بعد ذلكالرابطة الدولية لتقييم التعليمأجنزته  الكثري من العمل الذي إىلالدراستان 

الرياضــيات مــاديت التعلــيم يف دراســة االجتاهــات يف  لتقيــيم  الرابطــة الدوليــة شــرعتو - ١١
لدراســـتني الـــدوليتني األوىل والثانيـــة للرياضـــيات بوصـــفهما اعلـــى الـــصعيد الـــدويل والعلـــوم 

علـى   والدراسة الثانية للرياضيات     ١٩٦٤عام  على الصعيد الدويل    الدراسة األوىل للرياضيات    (
. )١٩٨٢عــام علــى الــصعيد الــدويل الدراســة الثانيــة للعلــوم  ( و)١٩٨٢عــام الــصعيد الــدويل 

ضيات والعلوم علـى أسـاس دورة مـدا أربـع        وجيري حاليا تنفيذ الدراسة الدولية يف جمايل الريا       
 .سنوات

 الدراسـة الدوليـة لإلجنـاز يف جمـال          ١٩٨٤أجرت الرابطة الدولية لتقيـيم التعلـيم عـام          و - ١٢
. اإلنشاء لدراسة املتغريات ذات الصلة وال سيما اخللفية الثقافية واملنـاهج وممارسـات التـدريس              

ــا يف ايــة مرحلــة التعلــ   يم األول والتعلــيم اإللزامــي والتعلــيم األكــادميي  ومشلــت الدراســة طالب
 .الثانوي

تعلم القراءة أدخلـت    عن   أجرت الرابطة الدولية لتقييم التعليم دراسة        ١٩٩٠ويف عام    - ١٣
لتقدم الـدويل يف  لدراسة  إجراء  وأدى ذلك العمل إىل     . أدوات التعريف والتقييم  على  تنقيحات  

تعـد الدراسـة    و. ٢٠٠١عام  بدأت   أساس دورة مخاسية     حمو األمية قُصد منها العمل على     جمال  
املــذكورة اســتكماال لدراســة االجتاهــات يف مــاديت الرياضــيات والعلــوم علــى الــصعيد الــدويل     

 . الذي تنفذه منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديوبرنامج التقييم الدويل للطالب

تعلـيم اللغـة بـالرغم      عـن   م التعلـيم دراسـة       أجرت الرابطة الدولية لتقيي    ١٩٩٩ويف عام    - ١٤
 .املرحلة األوىل فقطتنفيذ من أن الصعوبات يف التمويل أدت إىل 

 قامت منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي بوضـع برنـامج             ٢٠٠٠ويف عام    - ١٥
. ثيـة لطالب لتقييم جمـاالت القـراءة والرياضـيات والعلـوم علـى أسـاس دورة ثال               لالدويل  التقييم  

 ، وتعلـم الرياضـيات    ،تعلـم القـراءة   دى  وكان القصد مـن كـل دورة أن تتـيح دراسـة مفـصلة ملـ               
 .وتعلم العلوم

 ١٩٩٩فـي عـام     ف. جتاوزت الدراسات جماالت القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم      و - ١٦
إىل بـدورها   عـن تـدريس التربيـة الوطنيـة أفـضت           أجرت الرابطة الدوليـة لتقيـيم التعلـيم دراسـة           

هاتــان الدراســتان وأتاحــت . ٢٠٠٦عــام لتــدريس التربيــة الوطنيــة واملواطنــة الدراســة الدوليــة 
 والعالقـات  ،معارف طالب الصف التاسع يف جماالت حتديـد اهلويـة الوطنيـة   عن  بيانات مقارنة   

ــة ــوع ،الدولي ــيم   ١٩٨٩ويف عــام .  والتجــانس االجتمــاعي والتن ــة لتقي  شــرعت الرابطــة الدولي
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احلاسوب يف جماالت التعليم أدت إىل إجـراء        / إجراء دراسة عن تكنولوجيا املعلومات     التعليم يف 
 .٢٠٠٤الدراسة الثانية لتكنولوجيا املعلومات يف جمال التعليم عام 

شــرعت دائــرة االختبــارات التعليميــة يف إجــراء تقيــيم دويل للتقــدم التعليمــي لتقيــيم    و - ١٧
 .واجلغرافيااإلجناز يف جماالت الرياضيات والعلوم 

يـتم االضـطالع ـا مـن خـالل شـراكات مشلـت هيئـة                ووضعت تلك الدراسـات الـيت        - ١٨
اإلحــصاءات الكنديــة واليونــسكو ودائــرة االختبــارات التعليميــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف    

ــالغون لتحقيــق النجــاح     ــدان االقتــصادي لقيــاس املهــارات الــيت حيتــاج إليهــا الب واســتندت . املي
االستقصائية ملدى إملام البالغني بالقراءة والكتابة واملهارات احلياتية الـيت مت االضـطالع             الدراسة  
ــا عــام   ــة البــالغني بــدأت عــام        ٢٠٠٣ ــصائية دوليــة عــن حمــو أمي  ١٩٩٤، إىل دراســة استق

 .١٩٩٧والدراسة االستقصائية الدولية الثانية عن حمو أمية البالغني اليت جرت عام 

ة يف أحـدث سلـسلة مـن الدراسـات االستقـصائية عـن حمـو أميـة البـالغني                    ويتوىل الرياد  - ١٩
معهــد اليونــسكو لإلحــصاء مــن خــالل برنــامج تقيــيم ورصــد حمــو األميــة الــذي صــمم إلجــراء 
مقارنة مع البلدان الـيت تـستخدم أدوات الدراسـة االستقـصائية الدوليـة عـن حمـو أميـة البـالغني،            

لبــالغني بــالقراءة والكتابــة واملهــارات احلياتيــة كمــا خيطــط  والدراســة االستقــصائية ملــدى إملــام ا
 يف البلـدان الـيت تتـدىن فيهـا مـستويات      “LAMP Lite”لتنفيذ برنامج لتقييم ورصد حمو األميـة  

ومـن املـأمول اسـتخدام ذلـك كنمـوذج يف االستقـصاءات             . اإلجناز التعليمي وتقل فيهـا املـوارد      
 .الدميغرافية والصحية

برنـامج  تنفيـذ  ذاتـه تقتـرح منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي             ويف الوقت    - ٢٠
وسـوف يـشمل الربنـامج عناصـر     . ٢٠١٠ و  ٢٠٠٨التقييم الدويل ملهارات البالغني بني عامي       

ــة االستقــصائية الدراســة  ــة  الدولي ــالغني وحملــو أمي ــام   دراســة الالب ــة ملــدى إمل االستقــصائية الدولي
وسـوف يوسـع مـن تغطيـة البلـدان وسـيتم تكـراره              تابة واملهارات احلياتية    البالغني بالقراءة والك  

يبـدو أن هنالـك   أنـه  وال تـزال احملتويـات الفعليـة قيـد املناقـشة بـرغم       . على أساس دورة مخاسية 
 .اتفاقا بشأن القضايا املتعلقة بالسياسة اليت ميكن مشوهلا

ــام  - ٢١ ــة    ١٩٩٢ويف ع ــسيف، كمتابع ــسكو واليوني ــة   شــرعت اليون ــة الدولي ــؤمتر الرابط  مل
وأدت املناقشات الـيت    . لتقييم التعليم، يف تنفيذ دراسة استقصائية لرصد اإلجناز يف جمال التعليم          

جرت إثر تقييم مت يف اآلونة األخـرية إىل االستعاضـة عـن الدراسـة االستقـصائية لرصـد اإلجنـاز                     
وسـوف ينفـذ    . يونـسكو لإلحـصاء   يف جمال التعلـيم بتقيـيم نـواتج التعلـيم الـذي يتـواله معهـد ال                

 عامـا يف حـني كـان برنـامج تقيـيم ورصـد حمـو           ١٥تقييم نواتج التعليم ملن تقـل أعمـارهم عـن           
ومثلمـا كـان متـصورا فـإن تقيـيم نـواتج       .  عامـا فمـا فـوق   ١٥األمية يشمل من تبلـغ أعمـارهم      
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ارنـات عـرب    التعليم سيتم وضعه حبيـث يـتم ربطـه بربنـامج تقيـيم ورصـد حمـو األميـة إلجـراء مق                     
الفئات العمرية وبربنامج التقيـيم الـدويل للطـالب إلجـراء مقارنـات مـع البلـدان الـيت تـستخدم                     

 .ذلك التقييم

خمتـرب  فقد شرع   . التعليماستقصاءات لنتائج   بدأت الرابطات اإلقليمية أيضا يف إجراء       و - ٢٢
الثانيـة ملقارنـة    دوليـة   الدراسـة   ال يف إجـراء     ٢٠٠٥عـام   أمريكـا الالتينيـة     التعلـيم يف    جودة  تقييم  

ومنـذ  . ١٩٩٧عـام  مـن هـذا القبيـل     بعـد إجـراء الدراسـة األوىل     ،للغات والرياضـيات  تدريس ا 
ــدان الناطقــة بالفرنــسية      ــدان مــؤمتر وزراء التعلــيم يف البل إجــراء يف أوائــل التــسعينات بــدأت بل

 .دراسات لربنامج حتليل النظم التعليمية يف البلدان الناطقة بالفرنسية
 

 النطاقيةاالستقصاءات   

ففـي عـام   . منظمـات دوليـة نطاقـا عامـا     االستقـصاءات الـيت اضـطلعت ـا         توفر بعـض     - ٢٣
وهـي  الفـصول الدراسـية،     شرعت الرابطة الدولية لتقييم التعليم يف إجـراء دراسـة لبيئـة              ١٩٨٠
ت والعلـوم  التعلـيم املـرتبط بإجنـازات الطـالب يف جمـاالت الرياضـيا      مسار  لتحديد  طولية  حماولة  

ــاريخ ــذت ٢٠٠١ويف عــام . والت ــدان االقتــصادي دراســة     منظمــة  نف ــاون والتنميــة يف املي التع
والعايل لدراسة قضايا مشلـت إدارة املـدارس        الثانوي  دولية عن املدارس من املستوى      استقصائية  

 .وتعيني املدرسني وقبول الطالب واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتومتويلها 

دوليـة لتقيـيم التعلـيم يف       الرابطة  الفقد شرعت   . دراستني جديدتني ويقترح اآلن إجراء     - ٢٤
وضع دراسة لتطوير مستويات املدرسني يف جمـال الرياضـيات لدراسـة الكيفيـة الـيت تـساهم ـا          

واقترحـت منظمـة التعـاون      . يف تـدريس الرياضـيات والعلـوم      واملمارسـات   السياسات والـربامج    
ــة يف امل ــصادي  والتنمي ــدان االقت ــتعلم   استقــصائية دراســة إجــراء ي ــدريس وال عــن املدرســني والت

فيمـا  تـداخل   وجـود   وبـالرغم مـن     . ربطها بربنامج التقيـيم الـدويل للطـالب       حبيث يتم   ممت  ص
أن املــشاريع يكمــل بعــضها بعــضا وأــا إىل الرابطــة الدوليــة لتقيــيم التعلــيم تــشري بينــهما يبــدو 

 .خمتلفة متاما
 

  حالة خاصة-ات اجلامع ‘ترتيبجداول ’  

يف جمـاالت   لترتيب املؤسسات أو الكليات من املستوى اجلـامعي         أيضا  جتري حماوالت    - ٢٥
وبالرغم مـن أن الـبعض يـرفض فكـرة الترتيـب علـى        . إدارة األعمال والقانون والطب   من قبيل   

مــدى اجلــودة   بــشكل عــام علــى أســاس     و ،القطــاع اخلــاص جتــري عــن طريــق    أســاس أــا  
علـى   الطـالب    تنقـل  فإن عدد هذه الرتب يتجه حنو الزيادة مع أـا تعتـرب مهمـة يف                 ،حصائيةاإل

 .الصعيد الدويل
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وقد يسهم يف التعجيل بطلـب     . ورمبا تكون هنالك أيضا بعض النماذج من هذا النوع         - ٢٦
مثــل هــذه البيانــات اســتخدام الترتيــب، يف ظــل مــوارد حمــدودة نــسبيا واســتخدام الــشبكة الــيت  

 .ستطيع األفراد من خالهلا حتديد الترتيب اخلاص م باستخدام األوزان الترجيحية الذاتيةي

 


