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  اللجنة اإلحصائية
  الثانية واألربعون الدورة
  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٤البند 
        إحصاءات التعليم:  للعلمبنود

  تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة عن إحصاءات التعليم    
    

  مذكرة من األمني العام    
  

ــ   ــة واألربعــني     وفق ــا احلادي ــة اإلحــصائية يف دورهت ــه اللجن ــا طلبت ، E/2010/24انظــر (ا مل
ملتحـدة للتربيـة   ، يتشرف األمني العام بأن حييـل طيـه تقريـر منظمـة األمـم ا             )الفصل األول، ألف  

 يط اللجنـة أن حتـ  مطلـوب مـن    و . املقدَّم إىل اللجنـة للعلـم      عن إحصاءات التعليم  والعلم والثقافة   
  .قرير بالتعلماً

  
عــن ) اليونــسكو(ة تقريــر منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــ      

  إحصاءات التعليم
  

  مقدمة  -أوال   
يغطي هذا التقريـر املقـدم بنـاء علـى طلـب مـن اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني                         - ١

ــام   ــودة يف ع ــدويل املوحــد ل     ٢٠٠٩املعق ــصنيف ال ــيح الت ــود وهــي، تنق ــن البن ــنني م ــيم ، اث لتعل
  . بإحصاءات التعليمإنشاء فريق عامل مشترك بني األمانات معينوتنفيذه، و
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  تنقيح التصنيف الدويل املوحد للتعليم وتنفيذه  -ثانيا   
صدر التكليف بالعمل علـى أحـدث تنقـيح للتـصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم مبوجـب                     - ٢

أكتــوبر وتــشرين / يف تــشرين األولقــرار للمــؤمتر العــام الرابــع والــثالثني لليونــسكو الــذي ُعقــد
وقــد طُِلــب مــن اليونــسكو البــدء يف إجــراء مــشاورات مــع خــرباء مــن   . ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين

الدول األعضاء ومن املنظمات الدولية ذات الصلة بشأن التصنيف الدويل املوحـد للتعلـيم، مـع           
 ١٩٩٧الــذي مت يف عــام مراعــاة التغــيريات الــيت حــدثت يف بنيــة الــُنظُم التعليميــة منــذ التنقــيح   

  .، وإيالء اهتمام خاص للتعليم العايل)١٩٩٧التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام (
وكُلِّف معهد اليونسكو لإلحصاء بقيادة عملية املراجعة هذه وذلك بالعمـل يف تعـاون              - ٣

ت وثيق مع املنظمات الدولية ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك بوجـه خـاص، شـريكاه يف مجـع البيانـا                      
 املكتب اإلحـصائي للجماعـات       و منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     التعليمية، ومها   

، عقـدت املنظمـات الـثالث حلقـة دراسـية مـشتركة حـول               ٢٠٠٨ويف أواخـر عـام      . األوروبية
مفاهيم التصنيف الدويل املوحد للتعليم وتنفيذه، ساعدت على حتديد بعـض العناصـر الرئيـسية               

 اليت قد حتتـاج إىل مراجعـة مبـا يف ذلـك هيكـل               ١٩٩٧ف الدويل املوحد للتعليم لعام      يف التصني 
مستويات التعليم العايل؛ وقياس التحصيل التعليمي وتنفيذ التصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم يف               
الدراســـات االستقـــصائية لألســـر املعيـــشية؛ وتعريـــف وتـــصنيف أنـــشطة الـــتعلُّم وإدارة تنفيـــذ  

  .املوحد للتعليم التصنيف الدويل 
 خــبريا يف جمــايل التعلــيم واإلحــصاءات ١٥وأُنــشئ فريــق استــشاري تقــين مكــون مــن    - ٤

ــن ــامل  مـ ــاء العـ ــسية  )١(خمتلـــف أحنـ ــة الرئيـ ــات الدوليـ ــون للمنظمـ ــا يف ذلـــك ممثلـ  بغـــرض )٢( مبـ
ــه وقــد أقــرت . ســتراتيجية املراجعــة وللمــشاركة يف وضــع مقترحــات تفــصيلية للتنقــيح   ا توجي

، إنـــشاء ٢٠٠٩فربايـــر /صائية يف دورهتـــا األربعـــني، الـــيت عقـــدت يف شـــباط    اللجنـــة اإلحـــ 
ــتقين وشــجعت البلــدان، وال  الفريــق ــة، علــى املــشاركة يف    االستــشاري ال ســيما البلــدان النامي
  .املراجعة عملية

 /وقــد عقــد الفريــق االستــشاري الــتقين أربــع اجتماعــات يف الفتــرة مــن كــانون الثــاين    - ٥
ومت حتديــد نطــاق عمليــة التنقــيح بنــاء علــى   . ٢٠١٠ديــسمرب /ن األول إىل كــانو٢٠٠٩ ينــاير

. نصيحة الفريق االستشاري التقين يف ضـوء اجلـدول الـزمين العتمـاده مـن جانـب املـؤمتر العـام                    
_________________ 

كـارييب وأوروبـا    أعضاء الفريـق االستـشاري الـتقين هـم مـن أفريقيـا والـدول العربيـة وآسـيا ومنطقـة البحـر ال                         )١(  
  .وأمريكا الالتينية

اليونــسكو، و، امليــدان االقتــصاديمنظمــة التعــاون والتنميــة يف ، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة   )٢(  
  ).اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومعهد اليونسكو لإلحصاء، 
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 قــام الفريــق االستــشاري الــتقين بوضــع واســتعراض مقترحــات تفــصيلية    ٢٠٠٩وخــالل عــام 
ة مع خرباء مـن الـدول العربيـة وآسـيا ومنطقـة             للتنقيح، ونوقشت يف اجتماعات إقليمية منفصل     

. ٢٠١٠ و ٢٠٠٩البحــر الكــارييب وأمريكــا الالتينيــة وأفريقيــا جنــوب الــصحراء يف عــامي        
خـبريا، وكـان متوسـط عـدد اخلـرباء يف            ٥٤وحضر االجتماعات اإلقليمية للخرباء ما جمموعـه        

ــراوح مــن    ــق ا  ١٢ إىل ٨كــل اجتمــاع يت ــتقين   خــبريا، إىل جانــب أعــضاء الفري ــشاري ال الست
وجرت أيضا مناقشات للمقترحـات مـع اخلـرباء الـوطنيني            .وموظفو معهد اليونسكو لإلحصاء   

ــة ب    ــذين حيــضرون االجتماعــات املتعلق ــيم ال ــدها  إحــصاءات التعل ــيت عق ــب اإلحــصائي   ال املكت
 ٢٠٠٩يف عـــامي  منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي  وللجماعـــات األوروبيـــة

كما مت تقدمي عروض بـشأن التنقـيح املقتـرح يف املـؤمترات الدوليـة، مبـا فيهـا املـؤمتر                      .٢٠١٠ و
، واملـؤمتر الرابـع   ٢٠٠٩يوليـه  /العاملي املعين بالتعليم العايل الذي عقد يف مقر اليونسكو يف متوز   

  .٢٠١٠يونيه / الذي ُعقد يف حزيران العاملي جلمعيات التربية املقارنةعشر للمجلس
فريـــق اخلـــرباء املعـــين بالتـــصنيفات افة إىل ذلـــك، ُعرضـــت املقترحـــات علـــى وباإلضـــ  - ٦

ــة   ــة الدوليــ ــه الــــذي عقــــد يف أيلــــول  االقتــــصادية واالجتماعيــ ــه يف اجتماعــ  /ونوقــــشت معــ
  .٢٠٠٩ سبتمرب

  :وتشمل التنقيحات املقترحة ما يلي  - ٧
ة التعلــيم يف مرحلــة الطفولــ(توســيع وإعــادة تــسمية أدىن مــستوى مــن التعلــيم   )أ(  

ليــشمل بــرامج تعليميــة لألطفــال الــصغار ) املبكــرة، أو التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم صــفر
، ولكن بوصفهم فئـة فرعيـة       ) سنوات ٣الذين تتراوح أعمارهم عادة من صفر إىل        (السن جدا   

منفصلة ُتسمَّى تنمية الطفولة املبكرة إلتاحة الفرصة الستمرارية السالسل الزمنية لإلحـصاءات            
  لقة بالتعليم ما قبل االبتدائيتعامل

 وخباصـــة التعلـــيم النظـــامي -تقـــدمي تعريفـــات أكثـــر مشـــوال ألنـــواع التعلـــيم   )ب(  
ن التــصنيف  للــسماح بوضــع تعريــف أكثــر دقــة لتغطيــة التعلــيم ضــم  -غــري النظــامي  والتعلــيم

  الدويل املوحد للتعليم
  )العام والتعليم املهينالتعليم (تبسيط توجه الربنامج من ثالث فئات إىل فئتني   )ج(  
إدخــال مفــاهيم جديــدة تتعلــق بإكمــال مــستويات التــصنيف الــدويل املوحــد     )د(  
 مع الوصول إىل مستويات أعلى من التعليم، أو بدون ذلـك، حبيـث              -بنجاح  ) إسكد(للتعليم  

ــز ١٩٩٧حتــل حمــل مفهــوم وجهــة الربنــامج يف التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم لعــام      ، وُتمي
   املوحد للتعليم أو عدم إكماهلاضل بني إكمال مستويات التصنيف الدويلبشكل أف
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  للتعليم ن التصنيف الدويل املوحدإدخال املؤهالت كمتغري ُمستنتج ضم  )هـ(  
إعادة تعريف التعلـيم علـى مـستوى التعلـيم العـايل مـع مراعـاة التغـيريات الـيت                      )و(  

 مـستويات   ٤ويقترح التنقـيح    . ١٩٩٧  عام حدثت يف مجيع أحناء العامل على هذا املستوى منذ        
التعليم العايل يف دورات قصرية؛ ودرجة البكـالوريوس والـدرجات املعادلـة هلـا؛              : للتعليم العايل 

  ت املعادلة هلا؛ ودرجة الدكتوراهودرجة املاجستري والدرجا
  و للتحصيل العلميوضع نظام ترميز جديد سواء بالنسبة للربامج التعليمية أ  )ز(  
وحــد وضــع إجــراء إداري جديــد لــضمان اعتمــاد وتنفيــذ التــصنيف الــدويل امل  )ح(  

  .اجلديد للتعليم بطريقة فعالة
وقــد جــرت مراجعــة املقترحــات األوليــة يف ضــوء ردود الفعــل مــن اخلــرباء اإلقليمــيني    - ٨

ــدوليني ــنص      . وال ــة ملــشروع ال ــصيغة النهائي ــتقين بوضــع ال ــشاري ال ــق االست ــام أعــضاء الفري وق
، وقُـــدِّم ألول مـــرة يف اجتمـــاع مـــشترك بـــني ٢٠١٠مـــايو /وافقـــوا عليـــه يف أيـــارو، الكامـــل

. مـايو أيـضا   /الوكاالت مدته يومان، وكعرض إعالمي لليونسكو، يف مقرها يف باريس يف أيـار            
مث أُرســل مــشروع التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم إىل مجيــع الــدول األعــضاء يف اليونــسكو    

من وزارات التربيـة والتعلـيم يف هـذه الـدول، ومبـساعدة مـن شـعبة             بغرض التشاور العاملي كل     
وباإلضــافة إىل ذلــك مت . األمم املتحــدة، إىل مجيــع املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة بــاإلحــصاءات 

، فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات االقتـصادية واالجتماعيـة الدوليـة         إرسال املقترحات إىل أعضاء     
ي التقين للتصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم، وإىل اخلـرباء الـوطنيني            وإىل أعضاء الفريق االستشار   

واإلقليميني الذين متت دعوهتم حلضور االجتماعـات اإلقليميـة بـشأن التـصنيف الـدويل املوحـد           
، وإىل الوكــاالت الدوليــة ذات الــصلة وجهــات االتــصال   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩للتعلــيم يف عــامي 

سؤولة عــن تقــدمي بيانــات عــن التعلــيم وحمــو األميــة أو التحــصيل العلمــي إىل معهــد  الوطنيــة املــ
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  اليونــسكو لإلحــصاء أو شــريكيه يف مجــع البيانــات، ومهــا   

  .املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية واالقتصادي
 مت تلقــي أكثــر ٢٠١٠ عــام أكتــوبر/وبنهايــة عمليــة التــشاور يف أواخــر تــشرين األول   - ٩

ــن ــن   ١١٠ م ــر م ــن أكث ــق      ٨٠ ردود م ــن أعــضاء فري ــصلة م ــات مف ــك تعليق ــا يف ذل ــدا، مب  بل
ــاالت اإلقليميــة         اخلــرباء، ــن الوك ــة وغريهــا م ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــن املكت وم

ويف وقت كتابة هـذا التقريـر، جيـري حتليـل وتقيـيم تلـك الـردود الـيت تعتـرب مؤيـدة                       . الدولية أو
وسـيتم وضـع مـشروع الـنص يف صـيغته النهائيـة بالتعـاون مـع أعـضاء                   . للمقترحات بوجه عام  

  .٢٠١١فرباير /الفريق االستشاري التقين يف منتصف شباط
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وسُيقدَّم التـصنيف الـدويل املوحـد املـنقح للتعلـيم، بعـد استعراضـه مـن جانـب اجمللـس                       - ١٠
 العتمـاده مـن   ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  التنفيذي لليونسكو، إىل املؤمتر العام لليونسكو يف      

  .قبل الدول األعضاء يف اليونسكو
ويف . وسُيرفق مع التصنيف الدويل املوحد اجلديـد للتعلـيم، مـسرد مـصطلحات شـامل           - ١١

الفترة اليت تسبق اعتمـاد التـصنيف الـدويل املوحـد اجلديـد للتعلـيم سـتتم صـياغة دليـل تـشغيلي                    
وسيــشتمل الــدليل علــى أمثلــة عمليــة حلــصر  .  التــصنيف اجلديــدملــساعدة البلــدان يف اســتخدام

ويف هنايــة املطــاف، . الــربامج التعليميــة الوطنيــة وفقــا للتــصنيف الــدويل املوحــد اجلديــد للتعلــيم 
 وهـي أداة مـن      -ُيَتوقَّع من مجيع البلـدان أن تـستكمل عمليـة حـصر التـصنيف الـدويل اجلديـد                   

  .راءات اإلدارةاملتوقع أن تشكل عنصرا أساسيا يف إج
 سـتعمل حلقـات العمـل اإلقليميـة الـيت يـديرها معهـد          ٢٠١٢ و   ٢٠١١وطوال عامي     - ١٢

اليونسكو لإلحصاء واجتماعات إحـصاء التعلـيم الـيت يستـضيفها كـل مـن املكتـب اإلحـصائي                   
ــدان االقتــصادي  للجماعــات األوروبيــة و  ــة يف املي ــدان  علــى إبــالغ منظمــة التعــاون والتنمي  البل

ومـن املتوقـع أن يـتم    . ت اليت أدخلت يف التصنيف اجلديد وتساعدها يف التكيُّـف معهـا         بالتغيريا
 ممـا يتـيح     - ٢٠١٣مجع أول بيانات دولية قائمة على التصنيف الـدويل املـنقح ابتـداء مـن عـام                  

  .للبلدان الوقت الكايف لتكييف نظم اإلبالغ عن البيانات الوطنية
طاق التنقيح احلـايل بالتـشاور مـع الفريـق االستـشاري      وكما ذُكر آنفا، فقد مت حتديد ن        - ١٣
. ومن اجملاالت الرئيسية اليت مل تتغري يف هذا التنقـيح احلـايل هـو تـصنيف ميـادين التعلـيم                 . التقين

ومــن املتوقــع أن يبــدأ يف  . وقــد تقــرر أن تكــون ميــادين التعلــيم هــذه موضــوعا لتنقــيح الحــق   
ال وأكثـر حداثـة مليـادين التعلـيم والتـدريب،       العمل على وضع تصنيف أكثر تفـصي    ٢٠١١ عام

ــصلة،       ــة ذات ال ــل املنظمــات الدولي ــن ِقَب ــشط م ــاون الن ــشمل التع ــك وأن ي ــا يف ذل ــب   مب املكت
 علـى سـبيل     منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           و اإلحصائي للجماعات األوروبيـة   

  .احلصر املثال ال
  

  مانات معين بإحصاءات التعليمفريق عامل مشترك بني األإنشاء   -ثالثا   
نظر معهـد اليونـسكو لإلحـصاء كـذلك يف إنـشاء فريـق عامـل مـشترك بـني األمانـات                      - ١٤

 معهد اليونسكو لإلحصاء، مـن أجـل حتـسني آليـات التنـسيق،              بقيادةمعين بإحصاءات التعليم،    
ــة وتعهــد  ــة وتعزيزهــا عملي ــة  والتقليــل إىل أدىن حــد ممكــن مــن  ،وضــع املعــايري الدولي ازدواجي

  .اجلوانب اليت ال تغطيها اآلليات القائمةبيف ما يتعلق  اجلهود بني الوكاالت الدولية،
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وكما مت توثيقه يف تقرير فرقة العمل التابعـة للجنـة واملعنيـة بإحـصاءات التعلـيم، هنـاك          - ١٥
 أدلــة واضــحة علــى التنــسيق الــتقين القــوي بــني اهليئــات الرئيــسية إلنتــاج بيانــات وإحــصاءات   
التعلــيم عــرب الوطنيــة، وهــي معهــد اليونــسكو لإلحــصاء، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات         

ــةواألور ــصادي    و. بي ــة يف امليــدان االقت ــة التعــاون والتنمي ــوير املنــهجي   ،منظم  يف جمــاالت التط
علـى سـبيل املثـال، الـدليل الـذي مت وضـعه بالتعـاون بـني اهليئـات الـثالث، ومراجعـة                       (املشترك  

، وتبـادل البيانـات واجلهـود املبذولـة لتحـسني كفـاءة البيانـات          )املوحد للتعليم التصنيف الدويل   
ــابر   (والبيانــات الفوقيــة   ــال، من ــة  علــى ســبيل املث ــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الفوقي ) تب

حتــد مــن عــبء تقــدمي التقــارير مــن جانــب الــدول األعــضاء، والتعــاون يف جمــال اســتخدام  الــيت
  .وتفسري البيانات

وقد مت حتسني التنـسيق علـى املـستوى العـاملي، حيـث بـدأ معهـد اليونـسكو لإلحـصاء                       - ١٦
منظمــة األمــم املتحــدة بالتعــاون يف مــشاريع مــشتركة كــبرية احلجــم مــع وكــاالت دوليــة مثــل  

 اختـاذ نقـاط إرشـادية   (والبنك الدويل ) األطفال غري امللتحقني باملدارس ()اليونيسيف(للطفولة 

، وكذلك يف احلاالت الـيت أنـيط مبعهـد اليونـسكو لإلحـصاء       )من إحراز النتائج  للنظم التعليمية   
للشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن        الً يف اللجان التوجيهية     ية القيادة القطاعية، وأصبح ُممث    مسؤول

الــشبكة الدوليــة الستقــصاءات ، و)تنميــة القــدرات(أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين 
  ). البيانات واتباع املنهجيات القائمة على الدراسات االستقصائيةمجع(األسر املعيشية 

ــة      - ١٧ ــضا مــع اهليئــات اإلقليمي مثــل اللجــان  : وقــد تواصــل معهــد اليونــسكو لإلحــصاء أي
ــة      ــة لألمــم املتحــدة، والوكــاالت املتخصــصة التابعــة لألمــم املتحــدة، ومــصارف التنمي اإلقليمي

 وغريهـا مـن اجلماعـات يف أفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة،              اإلقليمية، واجلماعات احلكوميـة الدوليـة     
كاالحتــاد األفريقــي، ومنظمــة الــدول األمريكيــة، لــضمان حتــسني التنــسيق يف مجــع وجتهيــز          

وبــدعم مــن أصــحاب املــصلحة اإلقليمــيني، بــدأ معهــد . واســتخدام إحــصاءات التعلــيم املقارنــة
انـات اخلاصـة بكـل إقلـيم، بنـاء علـى            اليونسكو لإلحصاء يف القيام بعمليـات جديـدة جلمـع البي          

  .االحتياجات من املعلومات ذات الصلة باإلقليم
وعالوة على ذلك، عمل معهد اليونسكو لإلحصاء مـع األفرقـة املرجعيـة يف قطاعـات                  - ١٨

تعليميــة فرعيــة حمــددة، مثــل التعلــيم الــتقين واملهــين وتعلــيم الكبــار، وهــو يقــوم بتقــدمي العديــد    
يعية االستشارية اجلديـدة الـيت ستـستفيد مـن اخلـربة الفنيـة للوكـاالت الدوليـة            األفرقة املواض  من

  .ذات الصلة
ويف ضوء هذه السياقات اليت تتطور بسرعة، واملبادرات اجلديدة لتعزيـز التنـسيق علـى                 - ١٩

الصعيدين اإلقليمي والعاملي، يشعر معهد اليونسكو لإلحصاء بـأن هنـاك حاجـة إىل املزيـد مـن                  
  . أجل إعادة تقييم وتوضيح دور وطرائق عمل فريق عامل مشترك بني األماناتالوقت من


