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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثامنة واألربعون

 ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧

  *من جدول األعمال املؤقت (د) ٤البند 
        بنود للعلم: إحصاءات التعليم

التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافــة       تقريـر معهـد اإلحصـاء        
  عن إحصاءات التعليم

  
  مذكرة من األمني العام    

  
واملمارســات الســابقة،    ٢٠١٦/٢٢٠وفقــا ملقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي       

يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم    
 م التقريــر معلومــات عــن التطــورات األخــرية يف جمــال   والثقافــة عــن إحصــاءات التعلــيم. ويقــد

  .٢٠٣٠طة التنمية املستدامة لعام ضوء خ علىإحصاءات التعليم الدولية، وال سيما 
  واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل أن حتيط علما ذا التقرير.  

   

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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ملتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة    تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم ا    
  عن إحصاءات التعليم

   
  مقدمة  -  أوال  

١ -  ــا الســابعة  صــادر عــنم هــذا التقريــر عمــال بالطلــب اليقــداللجنــة اإلحصــائية يف دور
ــودة يف عــام   ــاول ســتة وي، ٢٠١٦واألربعــني، املعق ــود هــي  تن ــدويل  أ: (بن ــذ التصــنيف ال ) تنفي

التعلــيم والتــدريب يف التصــنيف الــدويل املوحــد   التجمــا وتنقــيح ٢٠١١املوحــد للتعلــيم لعــام 
ــيم ــى الصــعيدين  (ب) الدراســات االستقصــائية امل  ؛للتعل ــالتعليم عل ــة ب ــاملي واإلقليمــي؛   تعلق الع

 ٤لهـدف  لوضع منهجيات ومعايري إحصائية جديدة؛ (د) املؤشـرات العامليـة واملواضـيعية     (ج)
معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمـم املتحـدة   رات قياس مؤش) ـمن أهداف التنمية املستدامة؛ (ه

استقصاءات األسر املعيشية؛ (و) التحالف العـاملي   بناًء على للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
  ذا التقرير.علما  أن حتيطلرصد التعلم. واللجنة مدعوة إىل 

    
ــام      - ثانيا    ــيم لع ــدويل املوحــد للتعل ــذ التصــنيف ال ــي ٢٠١١تنفي  تاالجمــح وتنق

  التعليم والتدريب يف التصنيف الدويل املوحد للتعليم
جمـاالت   وتنقـيح  ٢٠١١ لعـام  اعتماد تنقيح التصنيف الدويل املوحد للتعليم يف أعقاب  - ٢

 معهـد اإلحصـاء التـابع   قـام  ، ٢٠١٣لعـام  التصنيف الدويل املوحد للتعليم  التعليم والتدريب يف
املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب ومنظمـة     لليونسكو وشريكاه يف مجع بيانات التعليم، أي 
األدوات اليت تستخدمها هذه اجلهـات الـثالث   التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بتكييف 

 ٢٠١١وفقـا للمعـايري اجلديـدة. ونفـذ تنقـيح عـام        الدراسات االستقصـائية املتعلقـة بـالتعليم   يف 
لعــام جولــة الدراســات االستقصــائية  إطــار ســتويات التعلــيم والتحصــيل التعليمــي يف  املتعلــق مب
التعلـــيم  االتالتصـــنيف اجلديـــد ـــ واعتمـــد التعليم والتحصـــيل التعليمـــي.بـــ املتعلقـــة ٢٠١٤

  .٢٠١٦التعليم لعام ب املتعلقة جولة الدراسات االستقصائيةإطار والتدريب يف 
٣ -  من نيكال التنقيحضع وو املعنيـة بإحصـاءات    االستشـارية التقنيـة   اخلـرباء  أفرقة بتوجيه

 موضـوع مشـاورات   التنقيحـان  وكـان  ون.ن اإلقليميـ واملمثلـ  التعليم والتصـنيفات، مبـا يف ذلـك   
ا املـــؤمتر العـــام لليونســـكو يف تشـــرين مجيـــع البلـــدان قبـــل أن يعتمـــدمهعامليـــة انضـــمت إليهـــا 

وجـرت االسـتعانة مبشـورة أخصـائيي     ، على التوايل. ٢٠١٣و  ٢٠١١ من عامي الثاين/نوفمرب
  .من أجل وضع التنقيحني فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية
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ــرة ويف  - ٤ ــنتني  فتـ ــل ا السـ ــيت تفصـ ــيح الـ ــاد التنقـ ــذمه نيعتمـ ــار يف  اوتنفيـ ــات إطـ الدراسـ
قدم املعهد تدريبا إىل البلـدان يف جمـال التصـنيفات اجلديـدة     ، املتعلقة بالتعليم االستقصائية الدولية

وقـدم   ملنـاطق الناميـة.  فائـدة ا ل جـرى تنظيمهـا مـرة كـل سـنتني      حلقـات عمـل إقليميـة   من خالل 
تـدريبا ممـاثال    ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لالحتاد األورويباملكتب اإلحصائي 

الـيت   لمعهـد ل التابعـة  شـبكة قامـت ال شـريكة. وباإلضـافة إىل ذلـك،    لبلـدان ال لو األعضـاء  مادوهلل
وآسيا  ،والدول العربية ،يف أفريقيايعملون  مستشاري إحصاءات ممنمستشارين إقليميني و تضم

املباشـر،   القطـري  الـدعم  ، بتقدميوأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ومنطقة احمليط اهلادئ
 باللغـات الرمسيـة  والتصنيفان متاحان حاليـا  عملها العادي مع البلدان.  طاريف إ، بناًء على الطلب

  .الفرنسيةوالعربية، و الصينية،والروسية، واإلنكليزية، واإلسبانية، : لألمم املتحدة الست
 علـى وضـع   املكتـب اإلحصـائي ومنظمـة التعـاون والتنميـة      املعهد بالتعـاون مـع   وعمل  - ٥

شــر يف أوائــل ن ذي، الــ٢٠١١ لعــام لتصــنيف الــدويل املوحــد للتعلــيمبا اخلــاص تشــغيلالدليــل 
 وثيقـة نشـرت  اإلنكليزية والفرنسية. ويف وقت الحق من ذلك العـام،  و باإلسبانية ٢٠١٥ عام

 تنــاظر بـــني الوجـــداول  املفصــلة  ةيدانيـــامل البيانـــات الوصــفية  تتضــمن  علــى شــبكة اإلنترنـــت  
ــن كــلّ ــق مب  م ــيح املتعل ــي تجــاالالتنق ــيم    التعل ــدويل املوحــد للتعل ــدريب يف التصــنيف ال  م والت

 فــإن تلــكلطــابع الــتقين للتوصــيفات امليدانيــة،  ل نظــرااالت التعلــيم. ووالتصــنيفات الســابقة ــ
  باللغة اإلنكليزية. سوى تاحة حالياليست مالوثيقة 

 يكاهوشــرعهــد امل عمــل ،نيتنفيــذ التنقــيح املعــدة لــدعم وباإلضــافة إىل الوثــائق التقنيــة  - ٦
رسـم  ”عمليـات  مـا يسـمى    إعـداد املقارنـات، أو   مـن أجـل  مـع البلـدان    التعليممجع بيانات  يف

 لتصــنيف الــدويل املوحــد للتعلــيميف االوطنيــة  يــةالتعليم واملــؤهالت ربامجاملتعلقــة بــال “اخلــرائط
اجلديـدة.   يـة تفسري املؤشـرات التعليم  علىساعدة مستخدمي البيانات من أجل م ،٢٠١١ لعام

علــى املوقــع  مــن تلــك اخلــرائط ١٥٠أكثــر مــن  كــان قــد جــرى نشــر، ٢٠١٦ايــة عــام  يفو
  الشبكي للمعهد.

ــة و  - ٧ ــد أحــرزت األغلبي ــدان تقــدما    ق ــداالعظمــى مــن البل ــدويل   جي ــذ التصــنيف ال يف تنفي
لتعلـيم والتحصـيل   املعنية ببيانـات ا الدولية  ها إىل اهليئاتتقاريرتقدمي  عند ٢٠١١املوحد للتعليم 

تتضــمن بيانــات ممتثلــة  ٢٠١٦يف عــام املقدمــة  مــن التقــارير ولــوحظ أن عــددا كــبريا، يلتعليمــا
الســنة  ٢٠١٦ ملــا كانــت ســنة. وعلــى التــوايل للمــرة الثالثــة املــذكور، وذلــكلتصــنيف الــدويل ل

ــقتلاألوىل  ــيحال طبي ــق تنق ــدريب يف مب املتعل ــيم والت ــدويل املوحــد   إطــار جــاالت التعل التصــنيف ال
إجيـايب   تشـري الـدالئل إىل اجتـاه   من السابق ألوانه استخالص االستنتاجات؛ ومع ذلك، ف، للتعليم

  .التصنيف ذلك أسئلة قليلة نسبيا من البلدان بشأن استخدامسوى  مل ترِدحىت اآلن، و
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  التعليم على الصعيدين العاملي واإلقليميب املتعلقة الدراسات االستقصائية  - ثالثا   
ــالتعليم يف    ، ٢٠١٦يف عــام   - ٨ ــة ب ــات املتعلق ــة مجــع البيان ــت عملي معهــد اليونســكو  كان

  العناصر العشرة التالية: تستند إىللإلحصاء 
عمليـة  و ،علـى الصـعيد العـاملي   تتعلق بـالتعليم املتـوفر    أساسية سبعة استبيانات  (أ)  

  البيانات بشأن املواضيع التالية:مع جل
ــون   ‘١’   ــن الطـــالب واملعلمـ ــتويات مـ ــفر للمسـ ــن  ٤إىل صـ ــدويل مـ ــنيف الـ التصـ

  للتعليم؛  املوحد
  التصنيف الدويل املوحد للتعليم؛ من ٨من صفر إىل  النفقات التعليمية للمستويات  ‘٢’  
  التصنيف الدويل املوحد للتعليم؛ من ٨إىل  ٥من  الطالب واملعلمون للمستويات  ‘٣’  
  الوطنية؛ ةعليميالنظم الت  ‘٤’  
الدراســـة االستقصـــائية للتعلـــيم الرمســـي  نشـــر املشـــاركة يف وضـــع وجتهيـــز و  ‘٥’  

ي نظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــاد    الصــادرة عــن اليونســكو وم  
  ؛ملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويبوا

  ؛معرفة القراءة والكتابة  ‘٦’  
  ؛مييعلتالتحصيل ال  ‘٧’  
  العمل؛شأن خصائص املعلمني وظروف دراسة استقصائية تكميلية عاملية ب  (ب)  
  منوذجان من النماذج الدراسية اإلقليمية؛  (ج)  
  املوارد املدرسية يف أفريقيا؛  ‘١’  
  على املستوى دون الوطين يف آسيا. همونشر علمنيامل استقدام  ‘٢’  

 وشـكل الدراسـة االستقصـائية    تـوى حم املدخلـة علـى  التغيريات الرئيسية ترد فيما يلي و  - ٩
ــالتعليم الــيت أعــدها املعهــد،    ــةًاملتعلقــة ب ــ مقارن ــةالــذي قدمــه االتقرير الســابق ب  ملعهــد إىل اللجن

  :٢٠١٣يف عام  اإلحصائية
لتصـنيف الـدويل املوحـد    ل ٢٠١١تنقـيح عـام   تنفيـذ  ب ،٢٠١٤يف عـام  القيام،   (أ)  

التصـنيف الـدويل   نقيح جماالت التعليم والتدريب يف ، بتنفيذ ت٢٠١٦، مث القيام، يف عام للتعليم
  املوحد للتعليم؛
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 شـــكل االســـتبيانات باالستعاضـــة ، باتبـــاع تغـــيري يف٢٠١٤يف عـــام القيـــام،   (ب)  
تبـادل البيانـات   ، مـع اسـتخدام   Excel) ليصبح الشكل املعتمد PDFشكل الوثيقة احملمولة ( عن

 )؛SDMX( اإلحصائية والوصفية

ــيح   (ج)   ــة أعــاله لتوســيع نطــاق الدراســة      تنق ــوى االســتبيانات األساســية املبين حمت
ــار. و النظــام الرمســي ل تشــمل لكــي االستقصــائية  ــيم الكب ــة إعــادة التصــميم،   يف إطــارتعل عملي

هلـا متدنيـة    سـتجابة الا كانـت معـدالت   مـتغريات (وأُزيلـت أخـرى   مـتغريات جديـدة،   ت ضيفأُ
ــة، ــين جــدواها  أو للغاي ــتغريات مل تب  االستقصــائية واحلــد  ةتبســيط تصــميم الدراســ دف ــ) م

  العبء الواقع على كاهل ايبني؛  من
  ؛الوحدات العاملية واإلقليمية اخلاصة باملعلمني ، باعتماد٢٠١٥القيام، يف عام   (د)  
ــام    )ـ(ه   ــام، يف عـ ــاد ٢٠١٣القيـ ــت  ، باعتمـ ــن الوقـ ــة عـ ــائية عامليـ ــة استقصـ  دراسـ
 بـالنموذج  ٢٠١٥يف عـام   هااالستعاضـة عنـ   مـرحلتني قبـل  علـى   مت تنفيـذها  للتعليم، املخصص

  .اخلاص باملعلمنيالعاملي 
التعليم بـ  املتعلقـة  االستقصـائية  هدراسـات  معهـد اليونسـكو لإلحصـاء   وحاليا، يسـتعرض    - ١٠

ــها مــع     ــن أجــل مواءمت ــي   م ــة ضــرورية ه ــداف التنميــة املســتدامة (وال ســيما     عملي رصــد أه
سيصــــبح عــــدد لــــذلك االســــتعراض،  . ونتيجــــةً)التعليمبــــ ، أي اهلــــدف املتعلــــق٤ دفاهلــــ
اهلياكـل األساسـية للمـدارس    كعلى الصعيد اإلقليمـي ( املضطلع ا الدراسات االستقصائية  من

، جــزءا مــن الدراســة االستقصــائية  ٤رصــد اهلــدف ب متصــلة يف أفريقيــا) الــيت تشــمل مــتغريات 
 بنــاًء علــى نتــائج  مــع البيانــات   جل ةجديــد بعمليــة  املعهــد ، ســيبدأ ٢٠١٧يف عــام  والعامليــة. 

ــادة االســتعراض و    ــد قي ــة    ســيتعاوناالســتعراض. وســيتوىل املعه ــات الدولي ــع املنظم ــةم ، املعني
يف امليـدان االقتصـادي    منظمة التعـاون والتنميـة   ، أييف مجع بيانات التعليم شريكاهذلك  يف مبا

حتسـني   يفيف السنوات املقبلـة  أولويات املعهد ستتمثّل و .األورويب حتادواملكتب اإلحصائي لال
البلــدان،  إىل الــدعمتقــدمي االستقصــائية و هدراســات طريــق عــن يــتم مجعهــانوعيــة البيانــات الــيت 

يف حتسـني قـدراا علـى مجـع البيانـات      واليت لديها قـدرات إحصـائية حمـدودة     البلدانسيما  وال
عــن تلــك  البيانــات واإلبــالغمــع جل. وتشــمل األولويــات أيضــا إنشــاء آليــات  عنــها واإلبــالغ

استخدام البيانات على الصعيد الوطين وحتسـني اإلبـالغ    تعزيزمن شأا البيانات، وهي آليات 
 كاهـل مـن عـبء اإلبـالغ الواقـع علـى      يف الوقـت نفسـه    علـى الصـعيد الـدويل، مـع احلـد      هاعن

عـدم اسـتجابة   مـح  ألبـرز مال  شـامال  هذا النهج، أجـرى املعهـد حتلـيال    ومن أجل إثراءالبلدان. 
ــدان،  ــى اســتعراض  والبل ــا عل ــاء القــدرات    هــو يعمــل حالي ــة إىل دعــم بن االســتراتيجيات الرامي
  الوطين.  على الصعيد اإلحصائية
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  منهجيات ومعايري إحصائية جديدة وضع  - دال  
، طريقــة اســتخدامهااإلحصــاءات املاليــة املتعلقــة بــالتعليم و  نوعيــةحتســني ومــن أجــل   - ١١
واملعهـد   ،معهـد اليونسـكو الـدويل للتخطـيط التربـوي     هد اليونسكو لإلحصـاء و كلّ من مع قام

عاجلــة مســألة حمــور داكــار، جبمــع خــربات املعاهــد الثالثــة معــا مل  –الــدويل للتخطــيط التربــوي 
واالســـتفادة  قوميـــةاســـتخدام تقنيـــات احلســـابات ال عـــن طريـــق إحصـــاءات نفقـــات التعلـــيم،

إىل القيــام، يف منتصــف . وأدى هــذا العمــل التعــاوين اإلطــار النظــري للحســابات الفرعيــة  مــن
دليل منهجي لعملية رصد حسـابات التعلـيم علـى الصـعيد الـوطين.      وضع ونشر ب ،٢٠١٦ عام

قائمة حاليا، مـن قبيـل نظـام احلسـابات القوميـة لعـام       بادئ املعايري الدولية المل وأُعد الدليل وفقا
 كتســبة ســابقااخلــربة امل بنــاًء علــى، و٢٠١١ لعــام والتصــنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم، ٢٠٠٨

هـو إجـراء عمليـة     لتعليم على الصـعيد الـوطين  احسابات واملقصود بعملية رصد هذا اال.  يف
يشــمل مجيــع مســتويات  مبــاوجتهيزهــا وحتليلــها شــاملة جلمــع البيانــات املتعلقــة بتمويــل التعلــيم 

، مبـا يف ذلـك التـدريب املهــين.    امعيالتعلـيم اجلــ االبتـدائي إىل   قبـل  التعلـيم، مـن مرحلـة التعلــيم   
 ةاخلاصــ صــادروامل ،مصــادر التمويــل (مجيــع املســتويات احلكوميــة كافــة هــذه العمليــة وتشــمل

ــة.      ــة أو خاصـ ــواء كانـــت عامـ ــة، سـ ــدمات التعليميـ ــدمي اخلـ ــواع مقـ ــع أنـ ــة) ومجيـ واخلارجيـ
  تعليم.للإطار منطقي ومنهجي لتحليل تدفقات التمويل  عملية تقوم على  هيو

بيانـات  لجني الرئيسـيني  املنـت  سـائر بـني املعهـد و   وثيـق  على حنـو  ويستمر التنسيق التقين  - ١٢
األورويب ومنظمــة  حتــاداملكتــب اإلحصــائي لال أي، التعلــيم علــى الصــعيد الــدويلوإحصــاءات 

تبــادل البيانــات اإلحصــائية عمليــة  يف امليــدان االقتصــادي، مــن أجــل تطــوير  التعــاون والتنميــة
حتســني كفــاءة  علــى وجـد التحديــد هــذا التعــاون  تناوللوصـفية. ويف املســتقبل القريــب، سـي  وا

أوسـع   تشـكيلة خـاص علـى وضـع     وجـه وفعالية مجع البيانات وتبادل املعلومات، مع التركيـز ب 
  شبكة اإلنترنت. على تاحةمن جمموعات البيانات امل

  ما يلي: ٢٠١٧املعهد يف عام انات بي معجب علقةاألهداف الرئيسية املتوستشمل   - ١٣
ــر تعريـــف   (أ)   ــيم ايهلنشـ ــاملي كـــي يتســـىن   كـــل بيانـــات التعلـ ــعيد العـ علـــى الصـ

  ؛ةإحصاءات التعليم الدولي  مجع
الواقــع علــى كاهــل  االســتبيانات اإللكترونيــة كوســيلة لتقليــل العــبء اعتمــاد  (ب)  

  وزيادة معدالت االستجابة والتغطية؛ البلدان
ــترا    (ج)   ــذ اس ــوارد  لتيجية وضــع وتنفي ــوفري امل ــا ت  ــراد ــم التحســني املســتمر    ي دع

  ربنامج العمل اإلحصائي.لبسرعة  غريةتلبية االحتياجات املتبغية جميات اوحتديث الرب
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  التنمية املستدامة من أهداف ٤للهدف املؤشرات العاملية واملواضيعية   - رابعا   
بـادر  ؤشرات املواضيعية للتعلـيم،  امل يف إطار اجلهود املبذولة لقيادة عملية وضع وتنفيذ  - ١٤

التــابع  ،٢٠٣٠عــام حــىت  الــدعم والتنســيقوالقســم املعــين بتقــدمي معهــد اليونســكو لإلحصــاء 
 املعـين فريـق التعـاون الـتقين    ل ٢٠١٦أيار/مـايو   اجتمـاع يف  باليونسكو، إىل عقـد  شعبة التعليمل
 تـيح هــذا . وي٢٠٣٠التعلـيم حـىت عــام    مؤشــرات - مـن أهــداف التنميـة املسـتدامة    ٤اهلـدف  ب

 غايــاتالالتقــدم احملــرز حنــو حتقيــق  الفريــق منــربا ملناقشــة ووضــع املؤشــرات املســتخدمة لرصــد  
توصيات إىل املعهـد بشـأن اإلجـراءات الالزمـة لتحسـني      الفريق بطريقة شاملة وشفافة. ويقدم 

ــات  ــوافر البيان ــهجيات   ،ت ــة بوتطــوير املن ــاج مؤشــرات مواضــ  الكفيل ــة   إنت ــن أجــل متابع يعية م
دولـة   ٢٨ الفريـق خـرباء مـن    ضـم وي .من أهداف التنمية املسـتدامة  ٤اهلدف  نتائج واستعراض

 ،نظمـــة التعــاون والتنميـــة يف امليــدان االقتصـــادي  (مشـــركاء دولــيني  والـــدول األعضــاء،   مــن 
ــيف)    ــة (اليونيسـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــكو، ومنظمـ ــدويل)  ،واليونسـ ــك الـ ــثلني و ،والبنـ ممـ

واملشاورة اجلماعية للمنظمات غري احلكوميـة بشـأن    ،الدولية للتعليم رابطةاتمع املدين (ال عن
يـــة املعنيـــة ـــدف التعلـــيم حـــىت للجنـــة التوجيه شـــاركاملوالـــرئيس  ،تـــوفري التعلـــيم للجميـــع)

  يف إطار أهداف التنمية املستدامة. ٢٠٣٠  عام
، ٢٠١٥مـا بعـد عـام    ؤشرات مب املعينين واستنادا إىل توصيات الفريق االستشاري التق  - ١٥

ــذي أنشــأ  ــارس  تال ــرح ، ٢٠١٤ه اليونســكو يف آذار/م ــ اخلــاص عمــلال إطــاراقت حــىت التعليم ب
مؤشرا مواضـيعيا، وهـي تشـمل أحـد عشـر       ٤٣جمموعة من املؤشرات تتألف من  ٢٠٣٠ عام

االت املعـين  ريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـ     مؤشرا من مؤشـرات الرصـد العامليـة الـيت حـددها ف     
ن كــل مؤشــر عــاملي كــا لــئنللجنــة اإلحصــائية. و، التــابع مبؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة

مــن  ٤بغايــة واحــدة مــن الغايــات احملــددة يف إطــار اهلــدف  املرتبطــة نتــائجال حتقيــق يركــز علــى
القـراءة)،   ملعرفـة األدىن  داحل ذين يستوفونالنسبة املئوية لألطفال الكلتنمية املستدامة (ا أهداف

الـيت   البنـود والعوامـل  لتغطيـة   قـد صـممت   املواضيعية من املؤشرات نطاقا وسعاألموعة ا فإن
الفريـق االستشـاري الـتقين عملـه     وقـد أجنـز   . غايـة علـى حنـو أعـم    ل لكـ  اينبغـي معاجلتـها حتقيقـ   

  .٢٠٣٠التعليم حىت عام ب اخلاصب اعتماد إطار العمل اعقيف أ ٢٠١٥اية عام   يف
 -مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة      ٤فريق التعاون التقين املعين باهلدف اجتمع أعضاء و  - ١٦

علـى جمموعـة    وا، واتفقـ ٢٠١٦يف تشـرين األول/أكتـوبر   ، ٢٠٣٠مؤشرات التعليم حـىت عـام   
ــام    ٢٩مـــن  ــها يف عـ ــتم اإلبـــالغ عنـ ــرا ليـ ــألف مـــن ٢٠١٧مؤشـ ــيعيا ١٨، تتـ ــرا مواضـ   مؤشـ

تتطلـب  املواضيعية املتبقيـة باعتبارهـا    املؤشراتمن  ١٤موعه ما جمدد وحمؤشرا عامليا.  ١١ و
لفريـق التعـاون الــتقين   التابعــة األفرقـة العاملـة اجلديـدة     وهــو مـا سـتقوم بــه  ، تطـوير مزيـدا مـن ال  
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الـيت  ) مؤشـرات عامليـة   من املؤشرات (معظمها يةمثان فإن وباإلضافة إىل ذلك، .٢٠١٧عام  يف
 تفاصـيل وميكـن احلصـول علـى    . التطـوير تتطلب املزيد مـن   ٢٠١٧يف عام  عنها إلبالغسيتم ا

ــافية ــأن ا إضــ ــاعالبشــ ــاله   جتمــ ــه أعــ ــار إليــ ــر     املشــ ــق (انظــ ــبكي للفريــ ــع الشــ ــى املوقــ علــ
http://tcg.uis.unesco.org/resultoftcgmeeting.php(.  

 هايكـون كـل فريـق منـ    عـدة أفرقـة عاملـة،     تشـكيل  علـى فريـق التعـاون الـتقين    ويعمل   - ١٧
ــق العامــل األول اســتراتيجيةً  ضــع. وسياألعضــاءدول برئاســة إحــدى الــ   فضــل الســبل أل الفري

املؤشـرات الــيت  ب البيانـات فيمـا يتعلــق   تــوافرمسـألة  املنهجيــة و مسـألة عاجلـة  مـن أجــل م  املتاحـة 
ــا  ضـــع. وسيطـــويرمـــن الت اتتطلـــب مزيـــد ــة لإلبـــالغ  الفريـــق العامـــل الثـ ين املبـــادئ التوجيهيـ

لبلــدان والوكــاالت تطبقهــا اتنميــة املســتدامة لمــن أهــداف ال ٤دف تعلقــة باهلــالبيانــات امل عــن
ــة،  ــالتعليم  ل الوصــل بالنســبة مــع دور املعهــد بوصــفه صــلة  تــواءما يمبــالدولي ــات املتعلقــة ب لبيان

 اتالقـدر ب سـائل املتعلقـة  الصـعيدين الـوطين والـدويل. وسـيحدد الفريـق العامـل الثالـث امل        على
لبلــدان ل الــيت تتــيحاألدوات واملــوارد  ســيحدد كــذلكو ،اإلبــالغ عــن مؤشــرات حمــددة  علــى
 احلسـاب  بأسـاليب و احملتملـة  صـادر البيانـات  سـيعرف مب و ،البيانـات ب املتعلقـة االحتياجـات   فهم

اسـتراتيجياا   وضـع آليـة ملسـاعدة البلـدان علـى      أيضا باستحداثالفريق  . وسيقومذات الصلة
أعضـاء فريـق التعـاون الـتقين علـى االنضـمام       شجع صاءات التعليم. وأخريا، إح عدادالوطنية إل

  التعلم، املعنية مبؤشرات النتائج التعليمية.لتحالف العاملي لرصد ل فرق العمل التابعة إىل
    

  ر املعيشيةاستقصاءات األس بناًء على معهد اإلحصاءقياس مؤشرات   -  خامسا  
الــيت تقــيس املؤشــرات اســتنادا إىل استقصــاءات األســر ة اثــنني مــن األفرقــيقــود املعهــد   - ١٨

 الوكاالت املعين مبؤشـرات عـدم املسـاواة يف التعلـيم، وفرقـة      املشترك بني فريقال: ومها املعيشية
استقصـاءات  البيانـات املسـتمدة مـن    اسـتنادا إىل  التعلـيم   علـى  اإلنفـاق  املعنيـة بتقـديرات   العمل

  .األسر املعيشية
هـداف التنميـة املسـتدامة،    ألرئيسـية  ال السمات إحدى التركيز على اإلنصافويشكل   - ١٩
ويشـري اثنـان مـن أهـداف     الركـب.   خلـف أحـد   عـدم تـرك أي   شـامل هـو   هـدف  حيركهـا اليت 

املسـاواة بـني اجلنسـني، واهلـدف      املتعلـق بتحقيـق   ٥إىل عدم املساواة (اهلـدف   التنمية املستدامة
التزامــا  يف أغلبــها، األخــرى، األهــداف تشــمل مــافي ســاواة)،امل انعــداماملتعلــق باحلــد مــن  ١٠

 نتـائج  إىل ع التفاوتات على الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي    تتبويؤدي . تفاوتاتبتقليص ال
إىل الفريـق االستشـاري املسـتقل للخـرباء املعـين      وقد أشار األمـني العـام   لرصد. يف عملية ا هامة

تجميعــي بشــأن خطــة التنميــة ، يف تقريــره اللتنميــة املســتدامةبتســخري ثــورة البيانــات ألغــراض ا
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إجراؤهــا بطريقــة و وذكــر أن توســيع نطــاق عمليــة التصــنيف  ،٢٠١٥املســتدامة ملــا بعــد عــام 
ــذ اخلطــة  أمــر بغــرض الكشــف عــن أوجــه التفــاوت   ةمنتظمــ املــذكورة (انظــر   جــوهري لتنفي

A/69/700،  ١٤١الفقرة.(  
املشـترك بـني الوكـاالت     فريـق ، أُنشـئ ال قيـاس اإلنصـاف   اثلة أمـام وملعاجلة التحديات امل  - ٢٠

. ويعمـل الفريـق   بـني الوكـاالت  املعين مبؤشرات عدم املساواة يف التعليم، يف إطار جهود التنسيق 
نظمـات  ميشـمل  وهـو  واليونيسـيف والبنـك الـدويل،     اليونسـكو لإلحصـاء   معهـد  كلّ من بقيادة

تقريـر  استقصـاءات األسـر املعيشـية (    املسـتمدة مـن   بيانـات الواسـتخدام   عـداد يف إ تشاركأخرى 
، ومنظمـة آي. سـي. أف.   الشـراكة العامليـة مـن أجـل التعلـيم     ، ومرصد األعمال احلـرة يف العـامل  

ــونال، ــادي   و إنترناشــ ــدان االقتصــ ــة يف امليــ ــاون والتنميــ ــة التعــ ــة آر.منظمــ يت. آي.  ، ومنظمــ
اسـتخدام بيانـات    دة) للتشـجيع علـى  الة التنمية الدولية التابعة للواليـات املتحـ  ووك نترناشونال،إ

العــاملي واإلقليمــي والــوطين،  استقصــاءات األســر املعيشــية ألغــراض رصــد الــتعلم علــى الصــعيد  
البيانــات طريــق  عــن وافرةاملتــ لــدالئلا الــيت تكمــلبــالغ واإلتحليــل يكفــل توحيــد أنشــطة ال مبــا

جتهيــز البيانــات   زيــادة الكفــاءة واالتســاق يف   النامجــة عــن ذلــك   اإلداريــة. وســتكون الفوائــد  
 املتعلقة باإلنصـاف طابع شرعي قوي على املؤشرات  إضفاءخمتلف الوكاالت، و يفاالستقصائية 

، ٢٠١٥الـــيت تســـتند إىل العمليـــات االستقصـــائية، لتســـتخدم يف خطـــة التعلـــيم ملـــا بعـــد عـــام   
 مــن أجــلالبلــدان. و مــن جانــبجــه خــاص علــى زيــادة اســتخدام هــذه البيانــات التركيــز بو مــع

 املتعددة، سيكون من الضروري التوصل إىل اتفـاق بشـأن اـاالت الـيت     صعوبات املاثلةلا معاجلة
 طريقـة وحتديـد   اإلبـالغ، لتحليـل و جراء أنشطة اهج املتبعة إلمواءمة النو ،األولوية أن توىل ينبغي

  .مستودع للبيانات ، وصوال إىل إقامة، بدءا من املشاورة القطريةكفاءةب تقاسم املهام
 ١-٤ غايــة مؤشــرات مقترحــة لرصــد ال   يف املقــام األول علــى ثالثــة   الفريــقويركــز   - ٢١

ــة املســتدامة  مــن أهــداف  ٤ دفباهلــ املرتبطــة معــدل و؛ ، وهــي معــدل اإلجنــاز التعليمــي  التنمي
األطفــال غــري امللــتحقني باملــدارس؛ والنســبة املئويــة لألطفــال الــذين تتجــاوز أعمــارهم الصــف   

وســيتناول الفريـــق األهـــداف األخـــرى يف غضـــون  الدراســي الـــذي حيصـــلون تعلـــيمهم فيـــه.  
املســتمدة   جتهيــز البيانــات   عمليــة تنســيق  يشــمل الســنوات الــثالث إىل اخلمــس املقبلــة، مبــا     

 تعريف اخلصائص الفرديـة بني واءمة حتقيق املة، وحتديد املؤشرات، والدراسات االستقصائي من
  وتوثيق وتقييم وجتميع مصادر بيانات الدراسات االستقصائية. من جهة،

 مــن أجــل االتفــاق علــى مؤشــرات  ٢٠١٦الفريــق يف أيار/مــايو  أعضــاء اجتمــعقــد و  - ٢٢
يت دل واسـتعراض املنـهجيات الـ   وتبـا  وحـد، واإلبـالغ امل  اليت ستخضع للمواءمةالرئيسية  التعليم

تقـديرات املؤشـرات    عـداد الوكـاالت املعنيـة، واالتفـاق علـى مواءمـة املنـهجيات إل       تستخدمها
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رباء اخلــوحتديــد أعضــاء فريــق  ا،وأســاليب تبادهلــ احملتملــة ناقشــة مصــادر البيانــاتوم ،الرئيســية
االجتمـاع، كانـت    عقد ذلـك  . ومنذاملشترك بني الوكاالت يقدم توصيات إىل الفريقالذي س

الدميغرافيـة   من أجـل جتهيـز االستقصـاءات   اجلهود جارية لتنفيذ املنهجيات املنسقة املتفق عليها 
املؤشــرات، املتاحــة منــذ   دراســات االستقصــائية املتعــددة البيانــات املســتمدة مــن ال والصــحية و

  ة.ألسر املعيشيل استقصاءات وطنية املستقاة من بياناتالمن ، وغريها ١٩٩٠  عام
    

  رصد التعلملإحداث فرق يف قياس نتائج التعلم: التحالف العاملي   - سادسا   
لتعلم من أجـل املسـاعدة علـى    رصد االتحالف العاملي ل اليونسكو لإلحصاء أنشأ معهد  - ٢٣

 على الصـعيد العـاملي  تعلم خاص بالمؤشر  وضع لعملية الزمةالتقنية امل صعوباتحتديد حلول لل
ــاس و ــى الصــعيد الــ    وحــدات قي ــة عل ــة للمقارن ــاملي  اهلــدف الرئيســي و. دويلقابل  للتحــالف الع

تقيـيم الـتعلم وكفالـة    لمستدامة عالية اجلـودة   إقامة نظمالدول األعضاء يف  إىل دعمتقدمي ال هو
  .التنمية املستدامة من أهداف ٤اهلدف  اإلبالغ عن مؤشرات

املعايري واملبادئ التوجيهيـة لتقيـيم الـتعلم     بإعدادرصد التعلم لالتحالف العاملي وسيقوم   - ٢٤
 والعــاملي، الــوطينعلــى الصــعيدين اإلبــالغ عــن البيانــات  كفالــةمــن أجــل  ،والتطــوير املنــهجي

  يف ذلك ما يلي:  مبا
فهـرس  والوطين: دليـل املمارسـات اجليـدة،     على الصعيد تقييم التعلمعمليات   (أ)  
  تقييم التعلم؛ يف عمليةتقييم جودة البيانات لوإطار  ،تقييم التعلملعمليات 
ــالغ  (ب)   ــى الصــعيد  اإلب ــاملي: اإلطــار  عل ــي الع ــاملي،  املرجع ــايريالع ــالغ،  ومع اإلب

  العاملي. على الصعيد اإلجناز جدولو ،التحقق من صحة البياناتبروتوكوالت و
ــتعلم بوصــفه منــربا للحــوار بــني خمتلــف أ   ليعمــل التحــالف العــاملي  و  - ٢٥ صــحاب رصــد ال

التنميـة املسـتدامة،    مـن أهـداف   ٤اهلـدف   إىل حلـول تقنيـة لقيـاس    مـن أجـل التوصـل   املصلحة 
 الـدول. ويعتمـد   بني فيما قابلة ملقارنة التعلمالملؤشرات ا يتيح استخداميف ذلك إنشاء إطار  مبا

ن، ون القطريــوالبــاحثون، واملمثلــ ا يف ذلــكعلــى جمموعــة مــن الشــركاء، مبــ التحــالف يف عملــه
  منظمات اتمع املدين.املمولون، وملنظمات املتعددة األطراف والثنائية، واو

 يطرحهـا الـيت   شـاملة املسـائل ال  أو احلـوار حلـلّ   اآلراء تبادل عملية تعزيزومن الضروري   - ٢٦
. وتســتخدم البلــدان واملوافقــة عليهــا علــى حنــو مشــترك وحتديــد احللــول اجلديــدة  ،قيــاس الــتعلم
 كــل تــدبريولم. يالتعلــجــودة التعلم وبــ املتعلقــةعلومــات امل نتــاجالتــدابري الراميــة إىل إجمموعــة مــن 

والوظـائف التكامليـة جتمـع     شـتركة املنقـاط  الكـثري مـن ال   غـري أن ، مزايا وعيوب هذه التدابري من
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اتمـع الـدويل وضـع     طُلب إىلهج، اخللفية من التنوع يف املنظورات والن على ضوء هذه. وبينها
اليونسـكو   للمقارنـة علـى الصـعيد العـاملي. وقـد عمـل معهـد        قـابال يكـون   مقتضب للتعلم شرمؤ

 الـيت  دوليـة القليميـة و اإل تقييمـات ال بناًء على نتائج عدد منمنهجية جديدة  على وضع لإلحصاء
مـن   ٤اهلـدف   ائمـة علـى نفـس النطـاق بالنسـبة إىل     لتكون عملية اإلبالغ ق ،ليهاع تعويلميكن ال

ــة املســتدامة، املؤشــر  أهــداف ال ــان (ب) و(ج). ١-١-٤تنمي ــيت   ويف، النقطت ــة، ال ــة التالي املرحل
هـذه املنهجيـة القـدر    تكتسـي  أيضا. و ةالوطني اتالتقييم على نتائج ري االرتكاز، جيحاليابدأت 
املرتبطـة  لغايـات  فيمـا يتعلـق بسـائر ا    املسـائل املتعلقـة بقيـاس نتـائج الـتعلم      حلـلّ من األمهيـة  نفسه 

  .٧-٤ و ٦-٤ و ٤-٤ و ٢-٤، مبا يف ذلك الغايات ٤باهلدف 
مـن أجـل   مـن الشـركاء التقنـيني     هـذا العمـل بـدعمٍ   معهـد اليونسـكو لإلحصـاء    ويقود   - ٢٧

ــة. وجيــري    ــادئ التوجيهي ــة واملب ــائق التقني ــا إعــداد الوث ــرق عمــل   حالي ــد املعهــد  لإنشــاء ف تزوي
، مع مراعـاة جمموعـة واسـعة    من الغاياتغاية لقياس كل  سبل املتاحةبتوصيات بشأن أفضل ال

 مـن أجـل  فرقـة عمـل   كـل   رئـيس  من وجهـات النظـر التنظيميـة والتقنيـة. وسـيعمل املعهـد مـع       
بغيــة الشـركاء التقنـيني    أنشــطة وإدارة ،التـدابري اجلديـدة  ب لنـهوض حتديـد العمـل الـتقين الــالزم ل   

  .بنجاح إجناز املهام كفالة
  

  العاملي على الصعيد اإلبالغجدول   - ألف  
 اإلبـــالغجـــداول  اتفـــاق بشـــأن، إىل وضـــع علـــى وجـــه اخلصـــوص تـــدعو احلاجـــة،  - ٢٨
املعهـد   وضـع املسائل،  هذا النوع من العاملي. ويف إطار ج عملي حللّ التعلم على الصعيد عن

مــن أجــل  دويل) علــى الصــعيد الــ  (غــري قابلــة للمقارنــة    “بديلــة”ؤشــرات ملقاعــدة بيانــات  
قاعـدة بيانـات    قامـة إ مـن  ن املعهـد . وهـذا سـيمكّ  يف هذه املرحلـة  بالغاإلألغراض  استخدامها

متدنيــة مســتويات  ، ســوىالــدولنطــاق  علــى الــذين ال حيققــون،التالميــذ  لتقيــيم نســبةأوليــة 
. وميكــن اســتخدام قاعــدة البيانــات ٢٠١٦يف كــانون األول/ديســمرب  التحصــيل التعليمــي مــن

إىل حـني  مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة      ٤ باهلـدف املرتبطـة   ١-٤غايـة  كبديل لإلبـالغ عـن ال  
  .العاملي على الصعيد التعلم ن قبيل جدولأخرى، موضع نهج 

  
  رصد التعلمللتحالف العاملي وضعت من أجل ا/وضعهااألدوات الرئيسية اليت   - باء  

ديـد  اجل الفهـرس  يتـألف  - : وثيقـة تقنيـة واسـتبيان   ٢,٠ الـتعلم  تقييملعملية فهرس   - ٢٩
  ) من ثالث وحدات:٢,٠يغة (ص

مجـع املعلومـات الوصـفية األساسـية     ورسـم اخلـرائط   أداة مبسـطة ل : ١الوحدة   (أ)  
املسـتندة إىل األسـر    تيف البلدان، مبا يف ذلـك االستقصـاءا   فحص اجلاريةعن أنشطة التقييم وال
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التعلــيم الثــانوي، املرحلــة العليــا مــن و، الطفولــة املبكــرة النمــاء يف مرحلــة موضــوعو ،املعيشــية
  ىل التعليم االبتدائي واإلعدادي؛باإلضافة إ
إلبــالغ مــن أجـل ا جلمــع البيانـات الوطنيــة الالزمـة    أداة (أدوات): ٢الوحـدة    (ب)  

  من أهداف التنمية املستدامة؛ ٤املتعلقة مبؤشرات اهلدف  عن نتائج التعلم
ــة   جل أداة (أدوات): ٣الوحــدة   (ج)   ــات الالزم ــع املعلوم ــن أم ــة  جــل م ــيم متان تقي

يف جمال بناء القدرات لبلداناوحتديد احتياجات  ،التقييم والفحص  ظمن.  
 مرجعيـة للمحتـوى  قائمـة   وضـع  حاليـا  جيـري  - عاملي للمحتوى حتديد إطار مرجعي  - ٣٠

ــق مبــاديت ا  ــراءة والرياضــيات فيمــا يتعل ف اهــدمــن أ ٤للهــدف  ١-١-٤املؤشــر يف إطــار  ،لق
يف معرض حتديد أطر التقيـيم املتعلقـة بـالقراءة     للترميزنظام  وضعجيري  كما .التنمية املستدامة

إطـار  ، ووضـعِ  رجعيـة للمحتـوى  املقائمة والرياضيات على الصعيد الوطين لغرض املقارنة مع ال
  .ادة من املوادكل مللرجوع إليه فيما يتعلق بمحتوى للعاملي شامل 

جيـري العمـل حاليـا علـى وضـع       - الـتعلم تقييم عمليات دليل املمارسات اجليدة يف   - ٣١
 عـداد إطـار  جتميـع املمارسـات اجليـدة إل   تم تقييم التعلم. ويعمليات دليل املمارسات اجليدة يف 

  .أو حتديثها الوطنية اتقييما إعدادمرجعي شامل للبلدان اليت تعتزم 
 ضـعت و .ملناقشـته جـودة البيانـات    ضـمان طـار  إل مشروع املبادئ التوجيهيـة وضع   - ٣٢

إعـداد   حاليـا تقييم التعلم. وجيـري  املتعلقة بمذكرة مفاهيمية بشأن إطار ضمان جودة البيانات 
  مها:و تني لإلطار املذكورالتقييم الرئيسي عملييت

  اإلطار املشترك؛ معالتقييم الوطين  حمتوىمواءمة أي تقييم عملية املواءمة،   (أ)  
 تقيــــيم جــــودة بيانــــات التقيــــيم أي  املتعلقــــة بالبيانــــات، عمليــــاتالتقيــــيم   (ب)  

  الوطين. الصعيد  على
جـرى حتديـد جـدول مرجعـي ميكـن الركـون        - جدول التعلم علـى الصـعيد العـاملي     - ٣٣

ــة       ــة واملواءمــة يف إطــار عملي ــة ألغــراض املقارن ــة والدولي ــيم الوطني ــات التقي ــع عملي ــه يف مجي إلي
 .٢٠١٧الربــع األول مــن عــام  يف يجــري جتريبــهوهــو جــاهز لاإلبــالغ علــى الصــعيد العــاملي، 

ا معيــارباعتبــاره العــاملي  اإلجنــاز يف جــدول “مســتوى الكفــاءة”التحقــق مــن  الضــروري ومــن
  .جمال من ااالتإلبالغ عن احلد األدىن من الكفاءة يف كل يف إطار ا للمقارنة املرجعية

ة املرجعيـة  على جدول الـتعلم علـى الصـعيد العـاملي ووضـع معـايري املقارنـ        صادقةامل  - ٣٤
  .تهمشروع مذكرة مفاهيمية ملناقشمت إعداد  - ذات الصلة
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ــى الصــعيدين اإلقليمــي        - ٣٥ ــتعلم عل ــائج املســتمدة مــن تقييمــات ال ــات النت قاعــدة بيان
الـدول   فيمـا بـني  بيانـات قابلـة للمقارنـة     عـداد إلقاعـدة بيانـات    إنشـاء  حاليـا  جيري - والدويل

ومـن أجـل حتديـد مرتبـة     الرياضيات والقراءة.  ماديت بشأن إجنازات التعلم والكفاءات الدنيا يف
ثالث النقـاط الـ  الـربط بـني    تتيح جرى وضع منهجية دعم حمسنة، البلدان ضمن جدول موحد

  .التنمية املستدامة من أهداف ٤ دفاهلمن  ١-١-٤ؤشر املقياس املتعلقة ب
    

  طلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذهاملاإلجراء   - سابعا   
  ذا التقرير. أن حتيط علمااللجنة اإلحصائية مدعوة إىل   - ٣٦
 


