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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

   ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٤البند 

        إحصاءات التعليم: بنود للعلم
تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة                

  يمعن إحصاءات التعل
    

  مذكرة من األمني العام    
، الفـصل   E/2012/24انظـر   (وفقا لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني              

، يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل تقريــر معهــد اإلحــصاء التــابع ملنظمــة األمــم   ) ألــف-األول 
ومطلـوب  .  اللجنة للعلـم   املتحدة للتربية والعلم والثقافة عن إحصاءات التعليم، الذي ُيـقدم إىل         

  .من اجلمعية العامة أن حتيط علما بالتقرير
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تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة                
  عن إحصاءات التعليم

  مقدمة   -أوال   
ــا الثالثــة            -١ ــة اإلحــصائية يف دورهت ــى طلــب اللجن ــدم بنــاء عل ــذا التقريــر، املق ــاول ه يتن

تنفيـذ التـصنيف الـدويل      ) أ: (، مخسة بنـود هـي كالتـايل       ٢٠١٢ني، اليت عقدت يف عام      واألربع
والتقـدم احملـرز حنـو إجـراء تنقـيح مـستمر            ) ب(، الـذي اعُتــمد حـديثا؛        ٢٠١١املوحد للتعلـيم    

وهنج إقليمي جلمـع البيانـات املتـصلة بـالتعليم، جـرى تنفيـذه يف               ) ج(لتصنيف جماالت التعليم؛    
وهنــج قــائم ) د(صحراء الكــربى وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب؛ أفريقيـا جنــوب الــ 

والنتـائج  ) هــ (؛  ٢٠١٣على مناذج جلمع البيانات على الـصعيد العـاملي، سـيبدأ تنفيـذه يف عـام                 
األوىل للمبادرة العاملية اجلديدة املسماة فرقة العمل املعنية مبقاييس التعلم، واملعنية بقيـاس نتـائج               

  . واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما هبذا التقرير.التعلم
  

  ٢٠١١تنفيذ التصنيف الدويل املوحد للتعليم   -ثانيا   
يقوم معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة، وشـريكاه يف                 - ٢

ــة ال        ــة ومنظم ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــة، ومهــا املكت ــات التعليمي ــاون مجــع البيان تع
ــع         ــق م ــة لكــي تتواف ــصائية التعليمي ــديل دراســاهتم االستق ــصادي، بتع ــدان االقت ــة يف املي والتنمي
التصنيف الدويل املوحد اجلديد للتعليم، كما يعملون مع البلدان إلعادة رسـم خريطـة الـربامج                

. ٢٠١١واملـــؤهالت التعليميـــة يف تلـــك البلـــدان حـــسب التـــصنيف الـــدويل املوحـــد للتعلـــيم   
  .٢٠١٤ يف إجراء الدراسات االستقصائية التعليمية األوىل يف عام وسُيشرع

وقدم املعهد التـدريب والـدعم ملـساعدة البلـدان علـى تعـديل نظـم تقـدمي التقـارير عـن              - ٣
بيانات التعليم لتتوافق مع التصنيف الدويل املوحـد اجلديـد للتعلـيم، وذلـك يف الوقـت املناسـب          

نـوفمرب  /ومنـذ تـشرين الثـاين     . ٢٠١٤ الدولية األوىل يف عـام       قبل إجراء الدراسات االستقصائية   
، ُعـقدت حلقات عمل إقليمية لبلدان املنطقة العربيـة، وآسـيا الوسـطى، وشـرق آسـيا،                 ٢٠١١

. وأمريكا الالتينية، ومنطقة البحـر الكـارييب، وجنـوب وشـرق أفريقيـا، وجنـوب وغـرب آسـيا                 
واضـــطلع املكتـــب اإلحـــصائي . ٢٠١٣ام وســـوف ُتــــستهدف املنـــاطق الناميـــة املتبقيـــة يف عـــ

للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي بــدور رائــد يف تقــدمي   
  .الدعم واملشورة للدول األعضاء والبلدان الشريكة

ــصعيد          - ٤ ــى ال ــد عل ــشارين اإلحــصائيني للمعه ــة املست ــت أفرق ــك، ظل وباإلضــافة إىل ذل
ــعيد اجمل   ــى صــ ــي وعلــ ــيا،     اإلقليمــ ــة، وآســ ــة العربيــ ــا، واملنطقــ ــة يف أفريقيــ ــات، العاملــ موعــ
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الالتينية، توفر الـدعم داخـل البلـدان لإلحـصائيني ونظـرائهم الـوطنيني يف منـاطق كـل                    وأمريكا
  .منهم يف إطار عملهم املعتاد مع البلدان

. ويعكف املعهد على وضـع دليـل تـشغيلي لتـوفري مزيـد مـن التوجيـه واألمثلـة للبلـدان                - ٥
ــ ذلك يـــضطلع املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف   كـ

االقتــصادي بإعــداد مــواد مماثلــة الســتخدامها يف الدراســات االستقــصائية الــيت جتريهــا     امليــدان
  .األعضاء دوهلما

  
  تنقيح تصنيف جماالت التعليم يف التصنيف الدويل املوحد للتعليم   -ثالثا   

، ٢٠١١مع األنشطة الرامية إىل دعم تنفيذ التصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم              بالتوازي    - ٦
بــدأ العمــل علــى تنقــيح تــصنيف جمــاالت التعلــيم الــواردة يف التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم   

وأنــشئ فريــق استــشاري فــين جديــد لتوجيــه ذلــك التنقــيح، عقــد اجتماعــه األول يف  . ١٩٩٧
وأعــضاء الفريــق هــم خــرباء يف التــصنيف أو التعلــيم، . ٢٠١٢مــايو /مونتريــال، كنــدا، يف أيــار

املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، ومنظمــة التعــاون  (رشــحتهم الوكــاالت الــشريكة 
فريــق اخلــرباء (أو اهليئــات الــشريكة ) والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، ومنظمــة العمــل الدوليــة 

  ). آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية(طق النامية ، وخرباء من املنا)املعين بالتصنيفات الدولية
وقام أعضاء الفريق بوضـع تـصنيف هرمـي ذي ثالثـة مـستويات، اسـتنادا إىل تـصنيف                     - ٧

ــيم      ــدويل املوحــد للتعل ــصنيف ال ــوارد يف الت ــيم ال ــصنيف جمــاالت  ١٩٩٧جمــاالت التعل ، وإىل ت
ماعـــات األوروبيـــة،  الـــصادر عـــن املكتـــب اإلحـــصائي للج ١٩٩٩التعلـــيم والتـــدريب لعـــام 

وسـتكون املـسودة النهائيـة جـاهزة        . استعرضوا ذلـك التـصنيف اهلرمـي استعراضـا مستفيـضا           مث
 من أجل إجراء مشاورات عاملية بني مجيـع الـدول األعـضاء يف منظمـة         ٢٠١٢حبلول هناية عام    

يح  حــول تنقــ٢٠١٠األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، متاثــل تلــك الــيت أجريــت يف عــام 
ــيم  ــصنيف مــستويات التعل ــيم واملكاتــب     . ت ــشأن مــع وزارات التعل ــشاور هبــذا ال وســيجري الت

  .اإلحصائية الوطنية وكذلك فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات الدولية
، سـيتم إعـداد     ٢٠١٣وبعد املشاورات العاملية اليت من املتوقع أن جتـري يف بدايـة عـام                 - ٨

 الـصيغة النهائيـة، ومـن املؤمـل أن          - لدويل املوحـد للتعلـيم    إطار هنائي منقح، يسمى التصنيف ا     
يتم ذلك يف الوقت املناسب لتقدمي اإلطـار إىل الـدورة الـسابعة والـثالثني للمـؤمتر العـام ملنظمـة                     

  .األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، بغية اعتماده يف هناية العام
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  أن املؤشرات اإلقليميةمعلومات مستكملة عن برنامج املعهد بش  -رابعا   
عمل املعهد على متتني الصلة بني ما يوفره من بيانات والسياسات العامـة، وذلـك عـن                 - ٩

طريق بلـورة مؤشـرات إقليميـة تعكـس االحتياجـات احملـددة إىل تـوفري البيانـات علـى املـستوى                     
ؤشـرات  وهتدف هـذه املبـادرة إىل إعـداد منـتج مـستدام ذي منفعـة عامـة، يتـضمن م                   . اإلقليمي

ــيت      ــات الـ ــة إىل املعلومـ ــات اإلقليميـ ــة واملنظمـ ــات الوطنيـ ــة للحكومـ ــات امللحـ تلـــيب االحتياجـ
  .جيمعها املعهد على املستوى العاملي ال قد
ــام   - ١٠ ــصعيد       ٢٠١٢ويف ع ــى ال ــات عل ــات مجــع البيان ــائج عملي ــل نت ــد بتحلي ــام املعه ، ق

) بـشأن تعلـيم الكبـار     (ر الكـارييب    اإلقليمي، اليت جرت يف بلدان أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـ           
ــصحراء الكــربى    ــوب ال ــا جن ــدارس  (وأفريقي ــشأن أحــوال امل ــتني،   )ب ــذكرتني إعالمي ــّد م ، وأع

ــة       ــات مرئي ــوفر بيان ــت ت ــى شــبكة اإلنترن ــوارد عل ــائع، وم ــات  . وصــحائف وق ــشرت البيان وُنـ
ــام       ــيم العــاملي لع ــوجز التعل ــا يف م ــة ألفريقي ــد، ويف تقريــر    ٢٠١٢اإلقليمي ــن املعه ــصادر ع ، ال

التوقعــات الــذي أعــّد لتقدميــه إىل االجتمــاع العــادي اخلــامس ملــؤمتر وزراء التربيــة والتعلــيم يف   
  .االحتاد األفريقي، وغري ذلك من التقارير

ونظم املعهد تنفيذ النموذج اإلقليمي األفريقي لسنة ثانيـة، موسـعا نطاقـه ليـشمل سـتة           - ١١
سـبتمرب، كـان   /وحبلول أيلـول . ال أفريقيا، قدمت أربعة منها بيانات بالفعل   بلدان جديدة يف مش   

 بلـدا مـن البلـدان املـستخدمة للنمـوذج قـد أبلغـت عـن         ٤٦مـن أصـل   )  يف املائـة ٦٥( بلدا  ٣٠
وسيزيد معـدل االسـتجابة العـام نتيجـة حللقـات العمـل املنظمـة         .٢٠١١بياناهتا للسنة املرجعية   

  .ملنطقة العربيةيف جنوب وشرق أفريقيا وا
ــة           - ١٢ ويف أمريكــا الالتينيــة، ُوِضـــعت تــصورات لسلــسلة مــن املؤشــرات اجلديــدة القابل

للمقارنة دوليا، وجرت بلورهتا مث اختبارها يف وقت الحق يف ضوء البيانات الـيت أبلغـت عنـها                  
سـانتياغو  سبتمرب، قُـدمت النتائج األولية للنموذج يف مكتـب اليونـسكو يف            /ويف أيلول . البلدان

، )أملانيــا(إىل اخلــرباء وأصــحاب املــصلحة، مبــا يف ذلــك معهــد اليونــسكو للــتعلم مــدى احليــاة    
، وأمانــة التعلــيم املــستمر وحمــو األميــة والتنــوع      )املكــسيك(واملعهــد الــوطين لتعلــيم الكبــار    

  .، ومنظمة الدول األيبريية األمريكية، ومنظمات إقليمية أخرى)الربازيل(واإلدماج 
وكُـلف أحد اخلرباء اإلقليميني بإعداد أول تقرير إقليمي عن تعليم الكبار، اسـتنادا إىل               - ١٣

بيانات النموذج اإلقليمي، وكذلك إىل البحوث اليت أجريت بشأن توفري فرص التعلـيم للكبـار      
ــشباب وباإلضــافة إىل ذلــك، يعــرض املوقــع اإللكتــروين للمعهــد مــواد تتــضمن النتــائج         . وال

هــا مــن املــوارد املتــصلة باملؤشــرات اجلديــدة واألعمــال ذات الــصلة يف جمــال         والوثــائق وغري
  .الكبار تعليم
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  النماذج العاملية لدراسة املعهد االستقصائية السنوية بشأن التعليم   -خامسا  
 واملعهــد يعمـل مــع مكتــب التربيــة الـدويل التــابع ملنظمــة األمــم   ٢٠١١منـذ هنايــة عــام    - ١٤

م والثقافة من أجل توضيح املفاهيم والتعاريف املتصلة جبمع البيانات علـى            املتحدة للتربية والعل  
ــسنوية املتوخــاة     ــة ال ــرة التعليمي ــشأن الفت ــدويل ب ــصعيد ال ــسان . ال ــرة مــن ني ــل إىل /ويف الفت أبري

املنطقـة العربيـة،   :  بلدا من املناطق التاليـة ١٥، مت جتريب مشروع استبيان يف      ٢٠١٢يوليه  /متوز
شــرق آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر         وآســيا الوســطى، و 

وجـرى اسـتخدام الـردود      . الكارييب، وجنوب وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى       
ـــدمج ضــمن االســتبيان    ــذي سُي ــيت    - لــصقل االســتبيان، ال ألــف مــن الدراســة االستقــصائية ال

 وســيجمع النمــوذج أحــدث البيانــات بــشأن  .٢٠١٣ســيجريها املعهــد بــشأن التعلــيم يف عــام  
التــصنيف (الفتــرة التعليميــة الــسنوية املتوخــاة لكــل صــف يف التعلــيم االبتــدائي والثــانوي العــام  

التـصنيف  (والتعلـيم مـا قبـل االبتـدائي         ) ٣ و   ٢ و   ١، الـصفوف    ١٩٩٧الدويل املوحد للتعليم    
وسيواصـل املعهـد    . ملعلومـات حيثما توجد هذه ا   ) ، الصف صفر  ١٩٩٧الدويل املوحد للتعليم    

  .تعاونه مع املكتب الدويل للتعليم يف حتليل هذه البيانات
  

  معلومات مستكملة عن فرقة العمل املعنية مبقاييس التعلم  -سادسا  
أنشأ املعهـد باالشـتراك مـع معهـد بروكينغـز فرقـة العمـل املعنيـة مبقـاييس الـتعلم لكـي                         - ١٥

 مشتركة للتعلم من أجل حتـسني فـرص الـتعلم ونتائجـه             تتوىل البحث يف جدوى حتديد أهداف     
ــشباب  ــال وال ــستقاة مــن      . لألطف ــدخالت امل ــة وامل ــة التقني ــة العامل ــى توصــيات األفرق ــاء عل وبن

املشاورات العاملية الواسعة، ستقترح فرقة العمل جمموعة من الكفاءات التعليميـة الـيت يـتعني أن          
ى مــدى حيـاهتم التعليميــة، وسـتقدم توصــيات   يكتـسبها األطفـال والــشباب يف نقـاط معينــة علـ    

بشأن سبل قياس هذه الكفاءات، وستبحث يف أفـضل املمارسـات بـشأن كيفيـة تنفيـذ البلـدان                   
  .هلذه التدابري

، ٢٠١٢سـبتمرب  /وعقدت فرقة العمل أول اجتمـاع رمسـي هلـا يف نيويـورك، يف أيلـول                - ١٦
 العامليــة بــشأن معــايري الــتعلم،  حيــث اســتعرض أعــضاؤها املــدخالت املــستقاة مــن املــشاورات  

وستنـشر هـذه   . وحتققوا من صحة االقتراح النـاتج عنـها، الـذي سـيكون موضـوع ورقـة عمـل        
وسُتـــربز ورقــة املعــايري ســبعة جمــاالت للــتعلم مبــا يف . ٢٠١٢ديــسمرب /الورقــة يف كــانون األول

ة، ومـن مث يتـسع نطاقهـا        ذلك جماالهتا الفرعية، من مرحلة الطفولة املبكرة إىل املرحلة اإلعداديـ          
  . حىت االنتقال إىل مرحلة العمل واحلياة
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وسيقترح الفريق العامل املعين بالتدابري واألساليب، الذي عقد اجتماعـه يف الفتـرة مـن           - ١٧
، إطــارا يتــضمن أهــدافا تعليميــة قابلــة  ٢٠١٣فربايــر / إىل شــباط٢٠١٢أكتــوبر /تــشرين األول

وسـيقترح الفريـق    . املرحلة االبتدائية واملرحلة ما بعد االبتدائيـة      للقياس ملرحلة الطفولة املبكرة و    
األهداف العاملية، اليت سـتقاس يف مجيـع البلـدان، دون أن جيـري              ) أ: (نوعني من األهداف، مها   

واألهــداف الوطنيــة، الــيت ســتقاس فقــط يف  ) ب(ذلــك بالــضرورة باســتخدام نفــس األدوات؛  
  .حتظى باألولويةالبلدان اليت تقرر أن هذه امليادين 

وسيوسع الفريق العامل املعين بالتدابري واألساليب إطار القيـاس، الـذي سـيعمم إلبـداء                 - ١٨
وستستخدم األمانـة   . ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين /٢٠١٢ديسمرب  /الرأي بشأنه يف كانون األول    

يات مقترحـة  العامة بعد ذلك مدخالت األفرقة العاملة التقنيـة واملـشاورات العامليـة لتقـدم توصـ             
ــتعلم يف أواخــر شــباط     ــة مبقــاييس ال ــتعلم إىل فرقــة العمــل املعني . ٢٠١٣فربايــر /بــشأن قيــاس ال

 لتقـدمي   ٢٠١٣مـارس   /وسيعقد الفريق العامل الثالـث واألخـري املعـين بالتنفيـذ اجتماعـا يف آذار              
توصــيات بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا تنفيــذ مقــاييس الــتعلم الــيت اقترحهــا فريــق العمــل            

  .واستخدامها لتحسني نتائج التعلم
  


