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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 

    مإحصاءات التعلي: البتبنود للمناقشة و
معهـد  : اجلهة املنظمـة الجتماعاهتـا    (فرقة العمل املعنية بإحصاءات التعليم        

 )اإلحصاء التابع لليونسكو
 

 مذكرة من األمني العام  
  

، يتـشرف األمـني العـام     **وفقا ملا طلبته اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني             
ويستعرض التقرير أطـر القيـاس الرئيـسية        . تعليمبأن حييل تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات ال       

املستخدمة حاليا يف ميـدان التعلـيم يف أغـراض مجـع البيانـات علـى الـصعد الـدويل أو اإلقليمـي               
ويتنـاول التقريـر أيـضا آليـات        . الوطين ومدى تأثريها على إعداد اإلحـصاءات واسـتخدامها         أو

وإضـافة  . ل إعـداد اإلحـصاءات ونـشرها      التنسيق فيما بني الوكاالت املختصة يف خمتلـف مراحـ         
 .إىل ذلك، ُتقترح يف التقرير سبل لتحسني عمليات التنسيق ومجع البيانات وإعدادها ونشرها

ولعل اللجنـة تـود أن تبـدي آراءهـا يف مـضمون التقريـر وتوصـي بأعمـال يـضطلع هبـا                        
 .مستقبال يف هذا اجملال

 

 

 * E/CN.3/2008/1. 
 ).أ( ، الفصل األول)E/2007/24 (٤، امللحق رقم ٢٠٠٧الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  ** 
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 تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التعليم  
 

 معلومات أساسية -ألف  
إثـر دورة اللجنـة اإلحـصائية الثامنـة والـثالثني ويف ضـوء التقريـر الـذي عرضـته وكالـة            - ١

، اتفق على إنشاء فرقـة عمـل        )E/C.3/2007/2(اإلحصاء الوطنية الكندية عن إحصاءات التعليم       
لــب إىل معهــد وطُ. تعــىن بإحــصاءات التعلــيم وتتــألف مــن البلــدان والوكــاالت املهتمــة بــاألمر 
 .اإلحصاء التابع لليونسكو أن يتوىل مهمة تشكيل فرقة العمل وتنظيم أعماهلا

، دورة عمـل شـارك فيهـا    ٢٠٠٧مـايو   /ويف سياق هذا الدور استضاف املعهد يف أيـار         - ٢
ممثلــون عــن الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة   

ويف ذلك االجتماع، جـرى اسـتعراض       . كندية ومكتب اإلحصاء األسترايل   ووكالة اإلحصاء ال  
االختصاصات اليت ستسند إىل فرقة العمل ألغراض إعداد التقريـر وأسـفرت تلـك الـدورة عـن                  
اتفــاق علــى القيــام، يف ضــوء تقريــر وكالــة اإلحــصاء الكنديــة بعمليــة مراجعــة واســتعراض          

تــصلة بــأطر القيــاس املــستخدمة يف إحــصاءات  مستفيــضة هبــدف اســتجالء املــسائل الرئيــسية امل 
التعلـيم وحتديـد أولويـات آليـات التنـسيق الدوليـة مـن حيـث مجـع البيانـات وجتهيزهـا ونـشرها             

ومتت املوافقة على مسودة االختصاصات وأسندت إىل املعهد مسؤولية اسـتقدام           . واستخدامها
 .خرباء لصياغة التقرير

سـتراليا والربازيـل   أاالحتاد الروسـي و : ان السبعة التاليةومت تشكيل فرقة العمل من البلد    - ٣
 .وجنوب أفريقيا وفرنسا وكندا وكوبا

وتعاقد املعهد مع خبريين دوليني مـن جامعـة فانـدربلت بالواليـات املتحـدة األمريكيـة                  - ٤
واُتفق علـى أن يتنـاول االسـتعراض أُطـر          . إلجراء الدراسة ومها ستيفن هاينمان وتوماس مسيث      

ات التعليم املستخدمة حاليا على الصعيدين الوطين والدويل؛ وأن جيـري يف إطـاره مـسح            مؤشر
آليات التنسيق الدولية؛ وحتديـد الثغـرات احملتمـل وجودهـا فيمـا يتـصل باملطالـب املـستجدة يف                    
جمال السياسات العامـة؛ وتقـدمي توصـيات لفرقـة العمـل بـشأن الـُنهج املختلفـة املمكـن اتباعهـا                      

 .ت أو حتسني التنسيق على الصعيد الدويللسد الثغرا
 

 تصميم الدراسة واألنشطة املتصلة هبا -باء  
ُصممت الدراسة بغرض كفالة العمل بشكل منـهاجي علـى مجـع مـدخالت عـن أُطـر                   - ٥

أي (القيـــاس وآليـــات التنـــسيق مـــن معـــدي البيانـــات ومـــستعمليها علـــى الـــصعيدين الـــوطين   
ــوزارا   ــة وال ــدويل) ت املختــصةمؤســسات اإلحــصاء الوطني ــسمرب /وحــىت كــانون األول . وال دي

 . كان قد اضطلع باألنشطة الوارد بياهنا أدناه٢٠٠٧
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 توجيه استبيان للدول األعضاء - ١ 
قـام الـسيد هاينمـان والـسيد مسيــث، يف ضـوء االختـصاصات املـسندة إىل فرقـة العمــل          - ٦
رقـة العمـل وبلـدان أعـضاء أخـرى          فيف  ، بصياغة استبيان موجه للبلـدان األعـضاء         )انظر املرفق (

وجــرى التركيــز يف االســتبيان علــى ). بالتعــاون مــع معهــد اإلحــصاء التــابع لليونــسكو (منتقــاة 
 :املواضيع التالية

ــة    )أ(  ــشطة الوكــاالت الدولي ــا (أن ــدان مجــع إحــصاءات   ) أو مــدى اخنراطه يف مي
وكـاالت أخـرى تابعـة      التعليم املقارنة ونشرها، ومن بـني تلـك الوكـاالت اليونـسكو نفـسها و              

لألمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات              
مثـل رابطـة التعـاون      (األوروبية والبنك الـدويل ومـصارف التنميـة اإلقليميـة ومنظمـات إقليميـة               

 ؛)االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ ورابطة أمم جنوب شرق آسيا
ت اليت ميكـن فيهـا تنـسيق تلـك األنـشطة بـشكل حمكـم والـيت ميكـن أن                     اجملاال )ب( 

 تتداخل فيها األنشطة آنفة الذكر واليت ما زالت توجد فيها ثغرات؛
أو التوصيات اليت ميكن أن يكـون األخـذ هبـا مفيـدا يف حتـسني                /االقتراحات و  )ج( 

 .عدة ونشرهااملمارسة املتبعة حاليا يف مجع إحصاءات التعليم على صعيد بلدان 
وطُلب يف االستبيان إىل اجمليبني ذكر القوانني أو األطر املفاهيمية املسترشد هبا يف مجـع                - ٧

ل أويف حالــة عــدم اســتخدام إطــار مفــاهيمي ُيــس. إحــصاءات التعلــيم يف بلــداهنم واإلبــالغ هبــا
ــون عــن كيفيــة اختــاذهم القــرارات املتعلقــة بــأنواع بيانــات التعلــيم الــيت قــام          وا جبمعهــا اجمليب

 .هبا واإلبالغ
وأُعـــدت مـــسودة ألســـئلة االســـتبيان قـــام باستعراضـــها األقـــران واســـُتعني بتعليقـــاهتم   - ٨

، أُرسـلت األسـئلة املنقحـة    ٢٠٠٧نوفمرب /ويف تشرين الثاين. وتوصياهتم يف تنقيح تلك املسودة   
 :إىل أعضاء فرقة العمل التالية أمساؤهم

 ش وسريغي إيغورينكومارك أغرانوفيت  :االحتاد الروسي 
 دينيس تروين وسوزان ليناكر   :أستراليا 
 كارميلفا سوسا فلوريس وغريسون دا سيلفا باري  :الربازيل 
 بايل ليهوال  :جنوب أفريقيا 
 كلود سوفاجو   :فرنسا 
 سانغ دي سيلفا   :كندا 
 انطونيو فيغا برييز   :كوبا 
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 فرقة العمل وإىل وكـاالت اإلحـصاء الوطنيـة        وأُرسل االستبيان إىل البلدان األعضاء يف      - ٩
ندونيـــسيا وأوغنـــدا ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية  إ بلـــدا آخـــر هـــي ١٢ووزارات التعلـــيم يف 

واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة وشــيلي والــصني وقطــر وكوســتاريكا ونيجرييــا واململكــة املتحــدة    
 .تحدة األمريكيةلربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واهلند والواليات امل

ديــسمرب / كــانون األول١٨وكــان املوعــد النــهائي لتقــدمي الــردود علــى االســتبيان هــو  - ١٠
 بالنـسبة   ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠ بالنسبة للبلدان األعضاء يف فرقة العمـل و          ٢٠٠٧

 .للبلدان الوارد ذكرها أعاله
 

 التشاور مع املنظمات الدولية  
ــع فــ   - ١١ ــات    أجريــت مــشاورات م ــة الســتعراض املوجــود مــن آلي رادى املنظمــات الدولي

التنــسيق فيمــا بــني الوكــاالت املعنيــة واقتــراح حلــول، عنــد اللــزوم، جتنبــا لالزدواجيــة وختفيفــا  
 :لعبء االستجابة عن البلدان، ال سيما فيما يتصل باجملاالت التالية

ملوحــد الــدويل مواصــلة العمــل مبعــايري القيــاس الدوليــة، مــن قبيــل التــصنيف ا    )أ( 
 ؛)وتوفري التوجيه للدول األعضاء(للتعليم، وتنفيذها 

تسليط الضوء على األعمال املتـصلة بوضـع املعـايري األساسـية وتوسـيع نطـاق                 )ب( 
 تلك األعمال؛

التركيــــز علــــى مــــسائل حمــــددة مــــن بينــــها الــــربط بــــني املعــــايري ومعاجلــــة   )ج( 
 .التارخيية البيانات

ــع         - ١٢ ــراد م ــع أف ــابالت م ــا مق ــشاريان حالي ــة، جيــري اخلــبريان االست ــا لتلــك الغاي وحتقيق
ويقومـان  . منظمات دولية وإقليمية لالستعالم منهم عن جهودهم يف تنسيق إحـصاءات التعلـيم   

أيضا جبمع وحتليل األطر املفاهيمية وما يتصل هبا من وثائق أخـرى تـسترشد هبـا املنظمـات، يف              
 .ي، فيما تضطلع به من عمليات مجع البياناتالواقع العمل

 مقــابالت مــع ممثلــي منظمــة التعــاون   ٢٠٠٧أكتــوبر /وقــد أجريــت يف تــشرين األول  - ١٣
ــانون     ــة، ويف كـ ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ ــدان االقتـــصادي واملكتـــب اإلحـ ــة يف امليـ والتنميـ

ولـة وبرنـامج األمـم       مع ممثلي البنك الدويل ومنظمة األمـم املتحـدة للطف          ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 ٢٠٠٨ينـــاير /وســـتجرى يف مـــستهل كـــانون الثـــاين . املتحـــدة اإلمنـــائي واللجنـــة اإلحـــصائية 

 .مقابالت مع موظفي اليونسكو
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 اجلدول الزمين -جيم  
 من املقابالت اليت جيرياهنـا ومـن   ٢٠٠٨فرباير  /سينتهي اخلبريان االستشاريان يف شباط     - ١٤

ــها وســيقد   ــائق وحتليل ــارس /مان يف آذاراســتعراض الوث ــستعرضه   ٢٠٠٨م ــر لي ــشروع التقري  م
وبنـاء علـى مـا سـريد مـن تعليقـات،            . أعضاء فرقة العمل واملكتب اإلحصائي التـابع لليونـسكو        

 . سيقوم اخلبريان االستشاريان بتنقيح التقرير وإعداد تقرير هنائي لعرضه على فرقة العمل
 

 حصائيةاإلجراءات املطلوب أن تتخذها اللجنة اإل -دال  
 :يرجى من اللجنة أن

 حتيط علما باألنشطة اليت اضطلعت هبا فرقة العمل حىت اآلن؛ )أ( 
 .تفيد عن توجهات العمل يف املستقبل )ب( 
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 املرفق
  اختصاصات فرقة العمل املعنية بإحصاءات التعليم  

 معلومات أساسية  
وطنيـة الكنديـة أن     طلبت شعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة مـن وكالـة اإلحـصاء ال                

جتـــري، بنـــاء علـــى مـــا طلبتـــه اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا الـــسابعة والـــثالثني، استعراضـــا    
 .وقدم التقرير إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثامنة والثالثني. إلحصاءات التعليم

 :وقد قامت اللجنة اإلحصائية مبا يلي 
لما بالتوصيات الواردة فيـه وطلبـت إىل        رحبت مبزيد من التقدير بالتقرير، وأحاطت ع       - 

 وكالة اإلحصاء الكندية موافاة مجيع أعضاء اللجنة واملراقبني فيها بالتقرير بأكمله؛
وافقت على إنشاء فرقة عمل معنية بإحصاءات التعليم تتألف من البلـدان والوكـاالت               - 

مهمـة تـشكيل   املهتمة باألمر وطلبـت مـن معهـد اإلحـصاء التـابع لليونـسكو أن يتـوىل              
 فرقة العمل وتنظيم اجتماعاهتا؛

رحبت باقتراح معهد اإلحصاء الداعي إىل تنظيم دورة عمـل دوليـة بـشأن إحـصاءات                 - 
، لتوفري مدخالت خلطة عمل الفرقـة آنفـة         ٢٠٠٧التعليم يف أقرب وقت ممكن يف عام        

 الذكر؛
يف اللجنـة بتقريـر     طلبت إىل فرقة العمل أن تـضع خطـة عملـها وأن تبـدأ تنفيـذها وتـوا                  - 

 .٢٠٠٨مرحلي يف عام 
 

 مهام فرقة العمل  
 :ستضطلع فرقة العمل باملهام التالية 
مواصــــــلة اســـــــتعراض وحتليـــــــل اخلــــــربات املتراكمـــــــة لـــــــدى البلـــــــدان    ‘١’ 

 . الوكاالت وخمتلف
ــد واحــد        ــل إال آراء بل ــة اإلحــصائية ال متث ــة إىل اللجن ــة املقدم ــزم . فالورق ويل

عمق للحالة تـشارك فيـه بلـدان ووكـاالت دوليـة أخـرى،              استكماهلا بتحليل أ  
ويركز بوجه خاص على االستنتاجني الرئيسيني اللذين مؤدامهـا أنـه ال توجـد              

 .أسس مفاهيمية مشتركة وأن التعاون حمدود
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وال بد أن ينـبين اإلطـار علـى مـا هـو موجـود حاليـا لـدى الوكـاالت الدوليـة                         
حتياجات املـشتركة واملتباينـة لـدى البلـدان     دد فيه االواملكاتب الوطنية وأن حتُ  

املتقدمـة النمــو والبلـدان الناميــة والوكــاالت الدوليـة والوســائل الـيت ميكــن هبــا     
 عـن   االبتعـاد قابليـة للمقارنـة و    التـساق و  مـع تـوخي اال    تلبية تلك االحتياجات    

 . بأقصى قدر ممكناالزدواجية
حــصاءات التعلــيم الدوليــة الــيت اســتعراض األطــر املفاهيميــة القائمــة يف جمــال إ ‘٢’ 

 .تركز بشدة على النتائج
ينبغي أن يـشمل االسـتعراض مـا هـو موجـود حاليـا لـدى الوكـاالت الدوليـة                      

واملكاتب الوطنيـة وأن حتـدد يف إطـاره االحتياجـات املـشتركة واملتباينـة لـدى                 
ميكـن  البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية والوكـاالت الدوليـة والـسبل الـيت              

هبا تلبيـة تلـك االحتياجـات مـع تـوخي االتـساق والقابليـة للمقارنـة واالبتعـاد                   
ــن   ــدر ممكـ ــة بأقـــصى قـ ــن االزدواجيـ ــة يف  . عـ ــة خاصـ ــد أن تـــوىل عنايـ وال بـ

 :االستعراض إىل البنود التالية
 النطاق والتغطية  ‐ 
 النموذج األساسي والعالقات بني العناصر الرئيسية ‐ 
 صنيفاتحتديد التعاريف والت ‐ 

استعراض آلية التنـسيق فيمـا بـني الوكـاالت املعنيـة واقتـراح ترتيبـات جديـدة                   ‘٣’ 
 .عند اللزوم، الجتناب ازدواجية املهام وختفيف عبء االستجابة عن البلدان

ويف مرحلة ثانية جيـوز أن تقـوم فرقـة العمـل، يف حالـة وجـود اتفـاق علـى احلاجـة إىل                         
 املــذكور وأن حتــدد فــضال عــن ذلــك جمموعــة أساســية    إطــار مفــاهيمي دويل، بوضــع اإلطــار 

 .املؤشرات من
 

 تشكيل فرقة العمل  
من املفروض أن تتـألف فرقـة العمـل مـن خـرباء وطنـيني مـن البلـدان الناميـة واملتقدمـة                        

معهـد اإلحـصاء التـابع لليونـسكو ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف             (النمو ومن الوكاالت الدوليـة      
واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة وشــعبة اإلحــصاءات يف األمــم امليــدان االقتــصادي 

وتشمل قائمـة البلـدان املقترحـة االحتـاد الروسـي وأسـتراليا والربازيـل وكنـدا وكوبـا                   ). املتحدة
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وهي البلدان اليت أبدت بالفعل اهتماما باملشاركة وبلدا من أفريقيـا هـو علـى األرجـح جنـوب                   
 .فرقة العمل مكتب اإلحصاء التابع لليونسكو وكنداوسيشترك يف رئاسة . أفريقيا

ــات          ــىن بالتحــضري لالجتماع ــل ويع ــة العم ــة فرق ــام أمان ــد اإلحــصاء مه ــيتوىل معه وس
 .وتنظيمها وإعداد تقاريرها وسيكون على اتصال بصفة منتظمة مع أعضاء فرقة العمل

 
 اإلطار الزمين  

ــسكو دورة العمــل      ــابع لليون ــة املتعلقــة بإحــصاءات  ســينظم معهــد اإلحــصاء الت الدولي
 لتــوفري مــدخالت خلطــة عمــل الفرقــة الــيت مــن   ٢٠٠٧التعلــيم يف أقــرب وقــت ممكــن يف عــام  
، حبيـث ميكنـها أن تقـدم أول تقريـر عـن             ٢٠٠٧يونيـه   /املفروض أن تبـدأ أعماهلـا قبـل حزيـران         

 .٢٠٠٨مارس /أنشطتها إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسعة والثالثني يف آذار
 .٢٠٠٨ديسمرب /ومن املتوقع أن يصدر التقرير النهائي حبلول كانون األول 

 


