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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ح (٣البند 

        إحصاءات التعليم: القراربنود للمناقشة واختاذ 
  فرقة العمل املعنية بإحصاءات التعليم    

  
  مذكرة من األمني العام    

، يتـشرف األمـني العـام       **وفقا ملا طلبته اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسعة والـثالثني           
حـصاء  بأن حييل تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التعلـيم الـيت دعاهـا إىل االنعقـاد معهـد اإل                  

ويستعرض التقرير أطـر القيـاس      ). اليونسكو(التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
ــراض مجــ      ــيم ألغ ــدان التعل ــا يف مي ــستخدمة حالي ــسية امل ــدويل    الرئي ــصعد ال ــى ال ــات عل ع البيان

ر ويتنـاول التقريـ   . اإلقليمي أو الوطين ومدى تأثريها علـى إعـداد اإلحـصاءات واسـتخدامها             أو
ــصة يف خمتلــف مراحــل إعــداد اإلحــصاءات         ــسيق فيمــا بــني الوكــاالت املخت ــات التن ــضا آلي أي

وإضــافة إىل ذلــك، ُتقتــرح يف التقريــر ســبل ممكنــة لتحــسني عمليــات التنــسيق ومجــع  . ونــشرها
  . البيانات وإعدادها ونشرها

ل ولعــل اللجنــة تــود أن تبــدي آراءهــا بــشأن النتــائج واالســتنتاجات والتوصــيات للعمــ  
  . مستقبال يف هذا اجملال

 
  

  *  E/CN.3/2009/1.  
، الفـصل   )E/2008/24( ٢٤، امللحـق رقـم      ٢٠٠٨الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،           انظر    **  

  .٣٩/١٠٢ باء، املقرر -األول 
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  )١(تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التعليم    

  مقدمة  -ألف   
ــر          - ١ ــد أن نظــرت يف تقري ــثالثني، بع ــة وال ــا الثامن ــة اإلحــصائية، يف دورهت وافقــت اللجن

، على إنشاء فرقـة عمـل   )A/CN.3/2007/2(مؤسسة إحصاءات كندا عن اإلحصاءات التعليمية  
 التعلــيم تتــألف مــن البلــدان والوكــاالت املهتمــة بــاألمر وطلبــت إىل معهــد    معنيــة بإحــصاءات

أن يتـوىل دعـوة فرقـة       ) اليونـسكو (اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة           
ويف الــدورة التاســعة والــثالثني للجنــة اإلحــصائية، قــدمت فرقــة العمــل  . )٢(العمــل إىل االنعقــاد

وطلبت اللجنة إىل معهد اإلحصاء التابع لليونـسكو أن يرفـع           ) A/CN.3/2008/3(تقريرا مرحليا   
  .)٣(إليها تقريرا، يف دورهتا القادمة، نيابة عن فرقة العمل

:  استعراضا قامت به فرقة العمل املعنيـة بإحـصاءات التعلـيم بغيـة    )٤(ويوجز هذا التقرير   - ٢
اءات التعلـيم واإلبـالغ عنـها يف الوكـاالت          حبث األطر املفاهيمية املسترشد هبا جلمـع إحـص        ) أ(

الدولية واملكاتب الوطنية وتقدير احلاجة إىل إطار علـى صـعيد العـامل يهتـدى بـه جلمـع بيانـات                     
استقــصاء اآلليــات املوجــودة للتنــسيق فيمــا بــني الوكــاالت املختــصة واقتــراح  ) ب(التعلــيم؛ و 

حتديـد الثغـرات    ) ج( القطريـة؛ و     احللول لتحاشـي االزدواجيـة وللتقليـل مـن عـبء االسـتجابة            
احملتمل وجودها فيما يتصل باملطالب املستجدة يف جمـال الـسياسات العامـة، حـسب مـا حتـدده                   

تقــدمي توصــيات بــشأن الــنُُّهج املمكــن اتباعهــا ) د(املنظمــات الدوليــة أو الــسلطات الوطنيــة؛ و 
ياتـه النتـائج املـستمدة    ويـدرج االسـتعراض يف ط  . لسد تلك الثغرات ولتحسني التنـسيق الـدويل       

من اسـتعراض إحـدى الوثـائق ومـن مقـابالت مـع أعـضاء املنظمـات الدوليـة، ومـن اإلجابـات                       
وتـصف هـذه    ). انظـر مرفـق هـذا التقريـر       (على استقصاء اليت أُرسـلت إىل أعـضاء فرقـة العمـل             

. لعمــلالوثيقــة املــسائل الرئيــسية احملــددة يف االســتعراض وتــوجز التوصــيات الــيت أقرهتــا فرقــة ا   
  . والتقرير بأكمله معروض كوثيقة معلومات أساسية

  
__________ 

راليا والربازيـل وسـري النكـا وفرنـسا وكنـدا وكوبـا واملكتـب               تكونت فرقة العمل من االحتاد الروسي وأسـت         )١(  
  . اإلحصائي للجماعات األوروبية ومكتب اإلحصاء التابع لليونسكو وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

، الفــصل )E/2007/24( ٢٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٧الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انظــر   )٢(  
  .٣٨/١٠١قرر  باء، امل-األول 

، الفــصل )E/2008/24( ٢٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٨الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انظــر   )٣(  
  .٣٩/١٠٢ باء، املقرر -األول 

ومهـا خـبريان    ) الواليـات املتحـدة األمريكيـة     (من إعداد توماس مسيث وستيفن هاينمان من جامعـة فنـدربلت              )٤(  
  . لدى فرقة العمل
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  األطر اإلحصائية  -باء   
نظرت فرقة العمل يف الدرجة الـيت تـستعمل هبـا الوكـاالت الدوليـة واملكاتـب الوطنيـة                   - ٣

وتتــضمن األطــر  . األطــر املفاهيميــة لالسترشــاد يف مجــع إحــصاءات التعلــيم واإلبــالغ عنــها       
ستخدمها الوكاالت الدولية املوكل إليهـا تنـسيق واسـتخدام املعلومـات            املستعرضة األطر اليت ت   

اإلحــصائية الدوليــة، والوكــاالت الوطنيــة املكلفــة باســتخدام وإجيــاد اإلحــصاءات واملؤشــرات    
ت بـاختالف الدرجـة الـيت تتــأثر    وختتلـف هـذه الوكـاال   . الوطنيـة اخلاصـة بكـل بلـد علـى حـدة      

املتحـــدة األمريكيـــة واملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات الواليـــات (عملياهتـــا بالتـــشريعات  هبـــا
ــة ــة أو بالعمليــات الــيت تــضطلع هبــا وكــاالت اإلحــص  ) األوروبي ) االحتــاد الروســي (اءات الكلي

صــندوق (أو باألهــداف احملــددة لرصــد أهــداف تعليميــة معينــة ) فرنــسا(بالــسوابق التارخييــة  أو
 للجماعـــات األوروبيـــة ومعهـــد واملكتـــب اإلحـــصائي) اليونيـــسيف(األمـــم املتحـــدة للطفولـــة 

أما األطر اليت تستعملها أستراليا والربازيل وكندا ومنظمة التعـاون          ). سكواإلحصاء التابع لليون  
مثــل (والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي فــتعكس منوذجــا مفاهيميــا أساســيا لتنظــيم اإلحــصاءات   

املتعلقــة بالبيانــات الــيت ، وإن كانــت القــرارات )املــدخالت والتجهيــزات واملخرجــات والنتــائج
  . ُتجمع يف أي مجع معني للبيانات ميكن أن تتأثر باحتياجات صانعي السياسة إىل البيانات

ــصاء        - ٤ ــب اإلحـ ــستخدمه مكتـ ــذي يـ ــدريب الـ ــيم والتـ ــصاءات التعلـ ــار إحـ ــضع إطـ ويـ
 تعاريف ألنشطة الـتعلم ويقـدم هنجـا منظمـا لتـصنيف اإلحـصاءات بـالتركيز علـى              )٥(األسترايل

ــوذج أســاس حيــدد شــىت العناصــر    )أ( ــوارد     ( من ــزود وامل ــشارك وامل ــشارك وغــري امل ــسياق وامل ال
) الفــرد واملنظمـة والنظــام (هيكـل متعــدد املـستويات   ) ب(و ) واألنـشطة واملخرجـات والنتــائج  

وأبلغ مكتب اإلحـصاء األسـترايل أن هـذا اإلطـار           . كل من منظوري النشاط والصناعة    ) ج( و
 الثغـرات والتـداخالت وتـبني األولويـات اإلحـصائية قـصد املزيـد مـن                 كان مفيدا جدا لتحديـد    

ووافـق أعـضاء   .  وأيضا يف تقدير قابلية مقارنـة البيانـات فيمـا بـني جمموعـات البيانـات               التطوير،
فرقة العمل على أن اإلطار األسترايل ميثل دليال نافعـا للبلـدان الـيت تـود اسـتحداث أطـر وطنيـة                      

  . خاصة هبا
 االستعراض وجود تباين فيما بني البلدان يف مـسألة إضـفاء الطـابع الرمسـي                واتضح من   - ٥

على األطر الالزمة جلمع بيانات التعليم؛ ومـدى تركيـز األطـر علـى املفـاهيم مقابـل املؤشـرات                
أو تــدابري حمــددة؛ واالســتعماالت املختلفــة للبيانــات الــيت جتمــع، أي اإلدارة، أو وضــع أســس    

__________ 
  )٥(  “Measuring Learning in Australia: A framework for Education and Training Statistics, Australia, 2003”، 

، وهـو متـاح علـى املوقـع         )٢٠٠٣إطار إلحـصاءات التعلـيم والتـدريب، أسـتراليا،          : قياس التعلم يف أستراليا   (
  .www.obs.gov.auالشبكي 
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ومن املهم التمييز من منظور دويل، بني إطار السياسة العامـة،           . و التقييم للمقارنة، أو التحليل أ   
أي مصفوفة النتـائج ملنظمـة التعـاون    (الذي ميثل منوذجا للكيفية اليت تتالءم هبا البنيات التعليمية   

والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ومرتكــزات الــسياسة العامــة وســوابقها مبوبــة حــسب النظــام     
ــصف  ــتعلمواملدرســة وال ــات      )  وامل ــدابري وبيان ــاهيم إىل ت ــذي حيــول املف واإلطــار اإلحــصائي ال
وارتــأت الوكــاالت الــيت أجريــت معهــا ). التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم(ومؤشــرات فعليــة 

املقابالت أن من احليوي أن يكون هناك إطار إحصائي تتقامسـه املنظمـات، ذلـك أن التعـاريف        
. متـساوقة فيمـا بـني جمموعـات البيانـات الدوليـة والوطنيـة             وخمططات التصنيف يلزم أن تكـون       

وكان التوافق أقل حول احلاجة إىل إطار مفـاهيمي مـشترك ألن لكـل منظمـة جهـات مناصـرة                    
  . وأهداف خمتلفة للسياسات العامة) الدول األعضاء وأصحاب املصلحة(هلا 
  

  آليات التنسيق  -جيم   
لقائمة فيما بني املنظمات الدولية جلمـع بيانـات         ُبحثت يف االستعراض آليات التنسيق ا       - ٦

التعليم وجتهيزها واإلبالغ عنها وُحددت فيه اجملاالت اليت ميكن فيها أن تساعد زيـادة التعـاون                
  . على جتنب االزدواجية وعلى التقليل من عبء االستجابة القطرية

لتعـاون والتنميـة يف     ويتعاون إىل حد كبري معهد اإلحصاء التـابع لليونـسكو، ومنظمـة ا              - ٧
امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة بــشأن جمموعــة بيانــات تغطــي  

ــيم     ــوارد التعل ــاليف وم ــال وتك ــشاركة واإلكم ــدالت امل ــشاركة    . مع ــدان امل ــدم البل ــذا، تق هك
وهبـذا ُيخفـف العـبء الواقـع        . البيانات إىل عنوان وحيد ميكن جلميـع الوكـاالت الوصـول إليـه            

. مـن البيانـات املقدمـة    “ ةالـصيغ ”على عاتق البلدان وُيضمن استعمال املنظمات الدولية لنفس         
ويف حــني أن هنــاك ضــوابط تــضمن إخطــار الوكــاالت املــشاركة إذا غــري بلــد مــا أو اســتكمل  
البيانــات املقدمــة، يلــزم حتــسني صــيانة البيانــات الفوقيــة الــيت تــدل علــى زمــن وســبب إدخــال    

  . بياناتالتغيريات على ال
ومبا أن للوكاالت مواقيت خمتلفة للنشر، فـإن التنقيحـات املدخلـة علـى البيانـات أثنـاء                    - ٨

ــهي هبــا األمــر إىل التعــارض مــع بيانــات تكــون        ــة االستعراضــية ملنظمــة مــا ميكــن أن ينت العملي
وعالوة على ذلك، فـإن اخـتالف مواعيـد النـشر ومـصادر             . منظمات أخرى قد نشرهتا بالفعل    

ــ ــات        البيان ــدما تكــون البيان ــة عن ــدابري خمتلف ــن ت ــالغ ع ــضي إىل اإلب ــسكانية ميكــن أن يف ات ال
مثل البيانات املالية مـن صـندوق النقـد         (املستمدة من مصادر خارج جمموعة البيانات املشتركة        

ــدويل ــستكملة) ال ــن         . م ــساعد كــال م ــيريات أن ي ــك التغ ــق تل ــع وتوثي ــن شــأن حتــسني تتب وم
  . م االختالفات احلاصلة يف املؤشرات املبلغ عنهاالوكاالت والبلدان على فه
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والحظت مجيع املنظمات اليت أجريت معها مقـابالت والبلـدان املستقـصاة التحـديات                - ٩
املــستمرة الــيت يطرحهــا تطبيــق التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم علــى تــصنيف بــرامج التعلــيم   

راســة والتزويــد بــاملوظفني واملــوارد االلتحــاق باملدرســة واســتكمال الد(والبيانــات ذات الــصلة 
وملعاجلة بعض تلك املـسائل،     . بطرحها تصنيف بيانات التحصيل التعليمي واإلبالغ عنه      ) املالية

 من التصنيف الـدويل املوحـد       ١٩٩٧بدأ معهد اإلحصاء التابع لليونسكو استعراضا لطبعة عام         
ــدان      ــة يف املي ــاون والتنمي ــع منظمــة التع ــاون م ــيم، بالتع ــصادي واملكتــب اإلحــصائي   للتعل االقت

للجماعــات األوروبيــة، لدراســة التعــاريف ومعــايري التــصنيف احلاليــة وحتديــد مــا إذا كــان مــن  
ويعمــل املعهــد علــى تــشكيل فريــق . الــضروري التنقــيح أو اإلتيــان بتعــاريف مفاهيميــة جديــدة

مـشاورات إقليميـة    استشاري تقين عاملي لإلرشاد يف االستراتيجية االستعراضية، واملـشاركة يف           
  . واملساعدة يف استهداف البحث واإلسهام يف حتضري التوصيات

ــب اإلحــصائي         - ١٠ ــصادي واملكت ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــضا منظم ــسق أي وتن
للجماعات األوروبية ومعهد اإلحصاء التابع لليونسكو، على نطاق أضيق، استقصاءها بالعينـة            

يل املثـال، فـإن املفوضـية األوروبيـة تـساهم يف متويـل االجتماعـات                وعلى سب . وعملها التقييمي 
االستشارية لكل من الدراسة االستقصائية الدولية للتدريب والتعلم اليت جتريها منظمـة التعـاون              
والتنمية يف امليـدان االقتـصادي وبرنـامج هـذه املنظمـة للتقيـيم الـدويل ملهـارات الكبـار وحتـضر                      

معهـد اإلحـصاء التـابع لليونـسكو البلـدان غـري األعـضاء يف منظمـة                 وسـاند   . تلك االجتماعات 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف حتليل بيانات برنامج التقييم الدويل للطالب واشـترك              

  . مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف نشر وحتليل نتائج التقييم
نميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي والرابطـــة الدوليـــة لتقيـــيم وتتنـــافس منظمـــة التعـــاون والت  - ١١

وخيتلف النوعان مـن الدراسـة      . التحصيل التعليمي على البلدان املشاركة واملمولة لتقييم طالهبا       
فالرابطــة الدوليــة تركــز علــى : مــن حيــث مقاصــدمها وأطرمهــا املفاهيميــة وخططتــهما للمعاينــة

رسـية معينـة، بينمـا تعـىن منظمـة التعـاون والتنميـة            حمتوى املادة املدرسة للطالب يف صفوف مد      
يف امليــدان االقتــصادي مبحــو األميــة األوســع نطاقــا وتلقــني املهــارات احلياتيــة جليــل مــن العمــل  

ــة يقــارب  ــة الدراســة الثانوي ــدان    . هناي ــة يف املي وجــرت مــشاورات بــني منظمــة التعــاون والتنمي
ختالف البلدان يف ترتيب األداء حـسب برنـامج         االقتصادي والرابطة الدولية لتبيان السبب يف ا      

التقييم الدويل للطـالب ووفقـا لدراسـة االجتاهـات الـسائدة يف اإلجنـازات يف جمـايل الرياضـيات                   
وظل عدد من البلدان قلقا جتاه ما يرتبط باملشاركة يف هاتني الدراسـتني مـن               . والعلوم يف العامل  

  . تكاليف وعبء جلمع البيانات
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معهد اإلحصاء التابع لليونسكو وشعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة مـرتني              ويتبادل    - ١٢
وتقـوم كـل    . يف السنة، بيانات تعدادية عن حمو األمية، بغية حتسني التغطيـة علـى كـال اجلـانبني                

والتبليـغ عـن أي أخطـاء    “ جتهيزهـا ”واحدة مـن املنظمـتني بتـدقيق بيانـات املنظمـة األخـرى و             
مبـا يف   (د اإلحـصاء املـذكور، كـل سـنة، جبداولـه النهائيـة للبيانـات                ويبعـث معهـ   . تضاربات أو

، إىل شــعبة اإلحــصاءات )ذلــك البيانــات الــيت جيمعهــا بــشأن حمــو األميــة والتحــصيل التعليمــي  
ــرب          ــن صــحتها ع ــة للتأكــد م ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــة إلدارة ال ــسكان التابع ــعبة ال وش

ــاالت ــصنيفات امل . الوكـ ــاريف والتـ ــواردة يف    وإن التعـ ــيم الـ ــصاءات التعلـ ــة بإحـ ــادئ تعلقـ املبـ
 اليت أصدرهتا شعبة اإلحصاءات مبنيـة علـى   )٦(والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن    

ــسكو     ــابع لليون ــا معهــد اإلحــصاء الت ــيت وفره ــاريف ال ــة لتلــك   . التع وجتمــع التكييفــات الوطني
ور يلعبـه يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة       وقـد يكـون للمعهـد د      . التوصيات باعتبارهـا بيانـات فوقيـة      

ولإلبالغ عن بيانـات االلتحـاق باملدرسـة والتحـصيل املدرسـي            . والتأكد من ممارسات اإلبالغ   
املــستقاة مــن التعــداد، يتــرك األمــر للمكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة لكــي تقــرن براجمهــا الوطنيــة    

هبـذا الربنـامج، فـإن هـذه العمليـة          ورغـم االقترانـات الوطنيـة       . بالتصنيف الدويل املوحد للتعلـيم    
لـيس هنـاك اسـتعراض نقـدي هلـذه املمارسـة،            كمـا أنـه     . والتنفيذ ليـسا مـراقبني وال مرصـودين       

  . ميكن أن يؤدي إىل مشاكل من حيث قابلية املقارنة مما
وقد كانت مشاكل تنسيق البيانات وإمكانية مقارنتـها، علـى العمـوم، أكـرب فيمـا بـني                 - ١٣

عاملة مع البلدان األقل منوا، حيث حيتفظ معهد اإلحصاء التـابع لليونـسكو وغـريه               املنظمات املت 
. مبجموعــات بيانــات منفــصلة) مــثال، البنــك الــدويل واليونيــسيف وفــرادى الوكــاالت املاحنــة (

وكمثال على ذلك، استعمال اليونيـسيف ملقـاييس املواظبـة علـى الدراسـة علـى أسـاس بيانـات                    
ة اليت تسفر عن نتائج خمتلفـة مقارنـة بالبيانـات اإلداريـة والتقـديرات               استقصاءات األسر املعيشي  

واشترك املعهـد مـع اليونيـسيف يف نـشر تقريـر عـن األطفـال غـري امللـتحقني باملـدارس                      . الوطنية
وسـعى إىل وضــع منهجيــة ميكــن أن متـزج بــني مــصادر البيانــات، وإن كانـت هــذه املــسألة قــد    

  . الت تنتظر احللأثبتت أهنا معقدة بوجه خاص وما ز
ومن االنشغاالت الرئيسية للبلدان يف جمال اإلبالغ عن مؤشـرات التعلـيم الـيت تنـشرها                 - ١٤

املنظمــات الدوليــة اســتعمال اإلســقاطات الــسكانية املــستمدة مــن شــعبة الــسكان، عوضــا عــن  
التقــديرات علــى املــستوى القطــري، وهــذا مــا ميكــن أن يفــضي إىل حــدوث اختالفــات يف         

وإن فرقة العمل التابعـة لـشعبة الـسكان         . ت السكانية، مثل معدالت االلتحاق باملدرسة     املؤشرا
ويــساهم معهــد اإلحــصاء التــابع  . تنظــر حاليــا يف إمكانيــة تعزيــز التقــديرات الــسكانية للــشعبة  

__________ 
  .A.98.XVII.8يع منشورات األمم املتحدة، رقم املب  )٦(  
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وكانـت آخـر مـرة رفعـت فيهـا          , لليونسكو بورقة تقنية تنظر يف املسائل املتصلة ببيانات التعليم        
  .٢٠٠٨سبتمرب / تقريرا على جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف أيلولفرقة العمل

  
  عبء مجع البيانات الواقع على البلدان  -دال   

يف االستقصاء الذي وزع على أعضاء فرقة العمل وعلى بلدان أخـرى خمتـارة، كانـت               - ١٥
مثلة اليت أعطيـت    بيد أن األ  . التكاليف املتكبدة للتمسك باملتطلبات الدولية هي الشغل الشاغل       

تعلقت أساسا بالتكاليف املتصلة باملشاركة يف مشروع املؤشـرات الدوليـة لـنظم التعلـيم الـذي                 
ترعاه منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبالتكاليف على النطاق القطـري الالزمـة           

وضـوح مـع التعـاريف      إلجراء التقديرات أو املعاجلات اخلاصة ألن البيانـات الوطنيـة ال تتـسق ب             
الدولية ورغم أن العديد من البلـدان ذات الـدخل املـنخفض أبلغـت بأهنـا سـتوفر بيانـات مماثلـة               
ملنظمات دولية متعـددة يف سـنة معينـة، مـن الـصعب حتديـد مـدى تـداخل املـسؤولية والعـبء،                      

ددة إىل ذلك أن البيانات املتاحة يف الوقت الـراهن مـن منظمـة مـا قـد ال تلـيب االحتياجـات احملـ                  
وبينما أعان نشر البيانات على مواقـع شـبكية ميكـن الوصـول     . البيانات اليت تلزم منظمة أخرى  

إليهـا علـى التخفيـف شـيئا مـا مـن ضـرورة مجـع البيانـات املزدوجـة، فـإن حتـسني التنـسيق بــني              
املنظمات فيما يتـصل جبمـع البيانـات املخطـط لـه واخلـاص ميكـن أن يـساعد علـى التقليـل مـن                         

  . ء القطريالعب
  

  االستنتاجات والتوصيات  -هاء   
ــل مــضمون         - ١٦ ــران اإلطــار وحتلي ــى أســاس ممارســة اقت ــة العمــل التوصــيات عل تقــدم فرق
بالت واإلجابــات علــى االستقــصاء، مــع مراعــاة اجلــدوى واألمهيــة النــسبية للتخفيــف مــن  ااملقــ

  . أعباء اإلبالغ القطري وحتسني قابلية البيانات للمقارنة
  

  ألطر اإلحصائيةا  -  ١  
. لقد حدث حتسن ملحوظ يف نوعيـة وتغطيـة اإلحـصاءات التعليميـة يف العقـد األخـري                   - ١٧

 من هذا التحسن نتيجة للتعاون بـني املنظمـات الدوليـة واملمـثلني واخلـرباء الـوطنيني            ريوجاء كث 
اللتحـاق  أمهيـة قيـاس ا    (واملفـاهيم   ) مثل اإلنفاق على التعليم من مصادر عامـة       (بشأن التعاريف   

مثـل بـرامج االقتـران بالتـصنيف الـدويل          (، واملنهجيات   )باملدرسة حسب سنة واحدة من العمر     
). مثـل التعــاون يف جمـال التقييمــات  (بـني الوكــاالت  ) املوحـد للتعلـيم ومجــع البيانـات املتكاملــة   

رنـة  وهذه اجلهود الرامية إىل بناء إطار إحصائي شامل لعدة بلدان ال بـد منـها لكـي تتـسىن مقا                   
وبينمـا هنـاك جمـاالت      . بيانات التعليم اليت جتمع من بلدان خمتلفـة وُتبلـغ عنـها وكـاالت خمتلفـة               

يلــزم زيــادة التعــاون والتنــسيق فيهــا، فــإن التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم والتعــاريف احلاليــة  
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وخمططــات التــصنيف لعمليــة مجــع البيانــات املــشتركة ومعهــد اإلحــصاء التــابع لليونــسكو هــي  
  . ألساس لقابلية املقارنة وينبغي إعادة النظر فيها وجتديدها بانتظاما

ومثة حاجة أقل إىل إطار مفاهيمي متسق وشـامل لعـدة بلـدان يفـرض جمـاالت لتطـوير           - ١٨
 تتـراوح مـن     -ويف الوقت احلاضر، تـستعمل منظمـات دوليـة شـىت األطـر املفاهيميـة                . البيانات

ــاج إىل الرصــد إىل   ــيت حتت ــيت حتــاول تفــسري العالقــات بــني املــدخالت     األهــداف ال  النمــاذج ال
 اليت تليب خمتلف احتياجات السياسات اليت تتبعها املنظمـات والـدول األعـضاء فيهـا                -والنتائج  

غري أنه من احليوي، عندما تبدأ منظمة واحـدة يف جتـسيد عناصـر إطارهـا                . وأصحاب املصلحة 
، )كيفيـة قيـاس الـتعلم مـدى احليـاة         (ا اإلحـصائي    يف إطارهـ  ) مثل التعلم مدى احلياة   (املفاهيمي  

يلزم للمنظمات الدولية أن تتعاون لكي تستجيب التعاريف واملفـاهيم واملنـهجيات الناجتـة عـن                
ذلـــك الحتياجـــات خمتلـــف أصـــحاب املـــصلحة وتـــؤدي إىل إمكانيـــة مقارنـــة املقـــاييس بـــني    

علـى كـل مـن الـصعيدين الـوطين          وبينما ُتسلم فرقة العمـل بقيمـة األطـر املفاهيميـة            . الوكاالت
، فهــي )أي حتديــد الثغــرات وتوقــع املــسائل الناشــئة    (والــدويل لتحــسني إحــصاءات التعلــيم    

  . توصي بإطار مفاهيمي وحيد ينطبق على مجيع املنظمات ال
  

  التنسيق بني الوكاالت الدولية  -  ٢  
هيزهـا واإلبـالغ عنـها،    إن التعاون والتنسيق بني املنظمات الدولية يف مجع البيانات وجت           - ١٩

ال ســـيما املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان    
ــاك         ــضى، إال أن هن ــت م ــن أي وق ــوى م ــسكو، أق ــابع لليون ــد اإلحــصاء الت ــصادي ومعه االقت

ينقص هـذه   ) ب(تطلب فيها الوكاالت الدولية من دون تنسيق بيانات مشاهبة؛ و           ) أ(حاالت  
تــستعمل مــصطلحات ذات تعــاريف   ) ج(االت التنــسيق يف مواعيــد مجــع البيانــات؛ و    الوكــ

وهـذا  . تعوقها لوائح داخلية خمتلفـة تتعلـق باملـصادقة وآليـات اسـتعمال البيانـات              ) د(خمتلفة؛ و   
وتقـدم فرقـة العمـل توصـيات حمـددة بـشأن            . يستلزم إعادة التفكري ملواجهة التحديات مستقبال     

ات، وتوقيت وتسلسل املنشورات، ونشر البيانات والوصول إليهـا، وأيـضا           مسائل تقاسم البيان  
توصية تدعو إىل تشكيل فرقة عمل تعىن بالتصنيف الدويل املوحـد للتعلـيم وفريـق مـشترك بـني                  

  . الوكاالت معين بإحصاءات التعليم
يـا  وتوصي فرقة العمل بأن ينشئ معهـد اإلحـصاء التـابع لليونـسكو فريقـا للخـرباء معن                   - ٢٠

بالتــصنيف الـــدويل املوحـــد للتعلـــيم مـــن أجـــل بلـــوغ توافـــق يف اآلراء بـــشأن وضـــع منهجيـــة  
واسـتحداث  ) مثـل تنظـيم استعراضـات األقـران       (واستكمال التعـاريف وتقـدمي الـدعم القطـري          

مثـل  (إجراءات يف سبيل اقتـران بيانـات التحـصيل التعليمـي بالتـصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم                    
). واسطة التعدادات السكانية أو استقصاءات القـوى العاملـة أو تعلـيم الكبـار             البيانات اجملمعة ب  
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وهناك بالفعل تعاون إىل حد كبري بني منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي واملكتـب             
اإلحصائي للجماعات األوروبية ومعهد اإلحصاء التـابع لليونـسكو والتـصنيف الـدويل املوحـد               

وف يكـون مـن املفيـد إضـفاء الطـابع الرمسـي علـى هـذه العالقـات وإشـراك                     للتعليم، غري أنه س   
هيئات دولية أخـرى، مثـل شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة واليونيـسيف، جتمـع البيانـات                     

ومبـا أن التـصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم           . فيما يتعلق باملشاركة التعليمية والتحـصيل التعليمـي       
 لترمجة البيانات الدوليـة إىل فئـات متـشاهبة دوليـا، فـإن مواصـلة                هو اإلطار اإلحصائي الرئيسي   

  . التركيز على حتسني قابليتها للتطبيق والتنفيذ هلا ما يربرها
وتوصي فرقة العمل أيضا بإنشاء فريق عامل مـشترك بـني األمانـات معـين بإحـصاءات                   - ٢١

ليونـسكو، علـى االحتفـاظ    وسوف يعمل هذا الفريـق، بقيـادة معهـد اإلحـصاء التـابع ل         . التعليم
مبعــايري دوليــة وتطويرهــا، والــدفع إىل التقليــل مــن اجلهــود املزدوجــة بــني الوكــاالت الدوليــة،     
ووضع استراتيجيات شاملة السـتحداث البيانـات، وتـشجيع اشـتراك البلـدان غـري األعـضاء يف                  

انـات، والرفـع مـن    منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي يف اجلهـود الدوليـة جلمـع البي          
شأن إحصاءات التعليم، واستحداث اسـتراتيجيات تعاونيـة لتحـسني نوعيـة إحـصاءات التعلـيم           
يف البلدان غري األعضاء يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، عـن طريـق أنـشطة          

صاءات بناء القدرات، وضمان تبادل البيانات بكفاءة بني الوكاالت ودعم رصد املـوارد لإلحـ             
غـري رمسيـة مـن      ويف حني أن عددا من الوكاالت يتعاون بالفعل بـصفة           . على الصعيد املؤسسي  

خالل سلسلة مـن تلـك الوظـائف، سـوف يكـون مـن املفيـد إضـفاء الطـابع الرمسـي علـى هـذا                          
  . اهليكل التعاوين وتوسيع نطاق عضويته

حتـسني التعـاون فيمـا بـني        وميكن أن يكون من مهام هذا الفريق املشترك بني األمانات             - ٢٢
مثــل الطلبــات اخلاصــة عنــدما تكــون (الوكــاالت والبلــدان قــصد التخفيــف مــن أعبــاء اإلبــالغ 

والتقليـل مـن التباينـات مـن خـالل وضـع معـايري للتطبيـق                ) البيانات متاحة يف منظمـات أخـرى      
نـات بواسـطة   مثل مواءمة منهجية مجع البيانات بني عملييت مجـع البيا  (املوحد لألطر اإلحصائية    

  ). استقصاءات األسر املعيشية ومجعها إداريا
وهناك مهمة أخرى سوف توكل إىل الفريق املشترك بني األمانـات، أال وهـي حتـسني                   - ٢٣

كمـا أن اجلهـود الـيت    . تنسيق مجع األموال وتنفيذ بناء القدرات اإلحصائية فيما يتصل بـالتعليم      
يف سـبيل حتـسني الـنظم اإلحـصائية يف البلـدان الناميـة             تبذهلا حاليا الوكـاالت الوطنيـة والدوليـة         

ومـن شـأن التعـاون    . كثريا ما تكون غري منسقة، مما يؤدي إىل مبادرات متـضاربة وغـري ناجعـة     
الرمسي بني املنظمات على تنسيق متويل األنـشطة علـى املـستوى القطـري أو اإلقليمـي أن يعـني         

  . على حتسني استهداف املوارد
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جاوز نطاق هـذا االسـتعراض التوصـية بوكـاالت معينـة لعـضوية هـذا الفريـق                  وبينما يت   - ٢٤
وضع جدول أعمال أكثر حتديـدا مـن أجـل التعـاون، فـإن وجـود هيئـة منظمـة رمسيـا لـديها              أو

إجــراء ميكنــها مــن وضــع جــدول أعمــال ورصــد املــوارد ميكــن أن يــساعد علــى حتــسني نوعيــة  
  . ن العبء القطريإحصاءات التعليم يف البلدان قاطبة وخيفف م

  
  نقاط للمناقشة  -واو   

   :لعل اللجنة اإلحصائية تود تأييد توصيات فرقة العمل  - ٢٥
  إنشاء فريق خرباء معين بتنفيذ التصنيف الدويل املوحد للتعليم؛   )أ(  
إنــشاء فريــق عامــل مــشترك بــني األمانــات معــين بــالتعليم لتحــسني آليــات   )ب(  

  .  عبء اإلبالغ القطري ولتشجيع وضع معايري دوليةالتنسيق، وال سيما للتخفيف من
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  املرفق
  املنهجية    

، كلـف معهـد اإلحـصاء التـابع لليونـسكو األسـتاذين             ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول    - ١
تومــاس مسيــث وســتيفن هاينمــان مــن جامعــة فنــدربلت بالواليــات املتحــدة األمريكيــة بإعــداد    

حـصاءات التعلـيم، الـيت أنـشأهتا اللجنـة اإلحـصائية يف       استعراض من أجل فرقـة العمـل املعنيـة بإ    
  . األمم املتحدة

ن أطـرا مفاهيميـة ووثـائق أخـرى متـصلة        اوهلذه الغاية، مجع وحلل اخلبريان االستـشاري        - ٢
وأجـرى اخلـبريان أيـضا مقـابالت مـع          . باملوضوع تسترشد هبا املنظمات يف مجع بيانات التعليم       

وأجريـا مقـابالت مـع ممـثلني        . تعلق بتنسيقها إلحصاءات التعلـيم    أفراد يف منظمات دولية فيما ي     
 ومـع ممـثلني     ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي يف         
كمــا أجريــا . ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٢للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة يف 

 ومـع ممثلـي اليونيـسيف       ٢٠٠٧ديـسمرب   /ن األول  كـانو  ٣مقابالت مع ممثلي البنـك الـدويل يف         
باإلضـافة  و. ٢٠٠٨ينـاير   /وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشعبة اإلحصاءات يف كـانون الثـاين          

إىل ذلك، أجريا مقابالت مع مسؤولني حاليني وسـابقني يف معهـد اإلحـصاء التـابع لليونـسكو                  
  .  طرحت وقت وضع التقريرابية فيما يتعلق مبسائل إضافيةتوقاما بإرسال أسئلة ك

ن مــشروع استقــصاء لفائــدة أعــضاء فرقــة العمــل وبلــدان اووضــع اخلــبريان االستــشاري  - ٣
لبحــث أنــشطة مجــع ) حــددت بالتعــاون مــع معهــد اإلحــصاء التــابع لليونــسكو(أخــرى خمتــارة 

ــسكو ذاهتــ          ــا اليون ــيت ترعاه ــشطة ال ــا األن ــا فيه ــدان، مب ــا البل ــشارك فيه ــيت ت ــيم ال ــات التعل ا بيان
ووكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي          
ــة     ــة اإلقليميـ ــة والبنـــك الـــدويل ومـــصارف التنميـ واملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـ
ومنظمات إقليميـة مثـل رابطـة التعـاون االقتـصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واللجنـة االقتـصادية                     

ة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب ورابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق آســـيا ووكـــاالت   ألمريكـــا الالتينيـــ
  . وغريها ثنائية
ــشطة مجــع          - ٤ ــا أن ــيت تكــون فيه ــصاء الكــشف عــن اجملــاالت ال ــصود باالستق وكــان املق

البيانات منسقة تنسيقا مشتركا جيدا، واليت تكون فيها متداخلة واليت ميكـن أن تظـل فيهـا مـع              
أو التوصــيات مــن أجــل حتــسني /بلــدان لتقــدمي االقتراحــات وذلــك ثغــرات، وإتاحــة الفرصــة لل

وأرسـل االستقـصاء    . املمارسة احلالية جلمع ونشر اإلحصاءات التعليمية اليت تشمل عدة بلـدان          
بداية على أعضاء فرقة العمل يف االحتاد الروسي وأسـتراليا والربازيـل وجنـوب أفريقيـا وفرنـسا                  

 كــانون ٢٠ويف . ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥م وكنــدا وكوبــا، بالربيــد االلكتــروين، يــو



E/CN.3/2009/11
 

12 08-64289 
 

ديــسمرب، بعــث مــدير معهــد اإلحــصاء التــابع لليونــسكو، بالربيــد االلكتــروين والفــاكس  /األول
برسالة أرفق معها االستقصاء إىل وزراء التعليم وكبار اإلحـصائيني يف بلـدان خمتـارة أعـضاء يف       

وكان يف عـداد الـدول املـدعوة        . املشاركةلشرح أهداف فرقة العمل ولدعوهتم إىل       . اليونسكو
إندونيسيا وأوغندا ومجهورية إيران اإلسالمية واجلماهريية العربية الليبية وشيلي والـصني وقطـر             

ــة       ــات املتحــدة األمريكي ــا واهلنــد والوالي ــة املتحــدة ونيجريي ــتاريكا واململك وأرســلت . وكوس
 وكـانون   ٢٠٠٧ديـسمرب   /ن األول تذكريات مهذبة إىل جهات االتـصال االلكتـروين، يف كـانو          

ــاير /الثــاين ووردت ردود مــن االحتــاد الروســي وأســتراليا والربازيــل وســري النكــا    . ٢٠٠٨ين
  . وفرنسا وكندا وكوبا واململكة املتحدة والواليات املتحدة

وقــدم األســتاذ مسيــث مــشروع اســتعراض فرقــة العمــل، يف اجتمــاع استــضافه املكتــب   - ٥
ــومي  اإلحــصائي للجماعــات األ  ــة ي ــول٥ و ٤وروبي ــى . ســبتمرب، عقــد يف بروكــسل / أيل وعل

أساس إسهام فرقة العمل، طلبت معلومات إضـافية عـن عـبء البيانـات، مـن خـالل استقـصاء                    
  . وقدم ممثل كل من الربازيل وكندا ردا على االستقصاء. للمتابعة مع أعضاء فرقة العمل

  
 


