
 E/CN.3/2019/21  األمــم املتحـدة 

 

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

19 December 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

100119    070119    18-21129 (A) 

*1821129*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الخمسون

 2019آذار/مارس  5-8
 )ص( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات التعليم
   

تقرير معهد اإلحصااااااااء التابة لمنممة اتمم المتردة للتربية والعلم والنقا ة ع    
 التعليمإحصاءات 

  
 مذكرة م  اتمي  العام  

 
واملمارســـال القـــاتقرف اتمـــر  األم   2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   

إحصـــــــــــاظال العام تأن حييل تقرار معهد اإلحصـــــــــــاظ التاتم ملنتمر األمم املتحدة لل تير والعلم وال قافر عن 
التعليم. واملعهد هو املصـــــدر الرب  للبيالال القاتلر للمقارلر عل البلدان عن التعليم  وهو مالع تالعمل 
مم المـــــرواظ لوشـــــم مؤحـــــرال وات إحصـــــا ير ويووال ردـــــد جدادة لتقييم التقدم ا ر     قي  ا د  

ل عن التطورال األخرية   إحصـــــــــــاظال الراتم من يهدا  التنمير املقـــــــــــتدامر. واقدم هما التقرار معلوما
ف فيما اتعل  تاملعااري واملنهجيال 2030التعليم الدوليرف وال ســـــيما   شـــــوظ خطر التنمير املقـــــتدامر لعام 

إحصـــــــــاظال  2030ومجم البيالال وثغرال التموالف مبا   ذلك املقـــــــــاعدال املالير. وتتطل  خطر عام 
بير االحتياجال اجلدادة للبيالال والتحداال الناحــ.ر. واتنــمن رفيعر اجلووة وحقــنر التوقيت ومصــنتر لتل

التقرار معلومال عن مباورة املعهد لتحقـــــــــــ  التنقـــــــــــي  وتنتيم اجلهوو العاملير الرامير إ  تع ا  قدرة النتم 
اإلحصـــا ير التعليمير الوةنير. وامـــمل ذلك توســـيم لطاحل والاتل امالير لتمـــمل الوســـاةرف  د   قـــ  

ســت مارال اجلهال املا ر والبلدان. واللجنر اإلحصــا ير مدعوة لبعرا  عن آرا ها وتقدت التوجيل تنقــي  ا
تمــــــأن الروا   وخطول العمل اله اق حها املعهد   وورد اجلداد   وال الوســــــاةر من يجل وعم تيالال 

من يجل التعليم على  إحصــا ير يو ر تاامو ويفنــل جووة وفعالير من حيت التالتر و  الوقت املناســ 
 الصعيد الوةين.
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تقرير معهد اإلحصااااااااء التابة لمنممة اتمم المتردة للتربية والعلم والنقا ة ع    
 إحصاءات التعليم

  
 مقدمة -أوال  

اتنــاول هــما التقرار بقــــــــــــــــر تنووا )ي( املعــااري واملنهجيــال  ) ( إلتــا  البيــالــال  ) ( املعــااري  - 1
من يهدا  التنمير املقــــــــتدامرا  4لتا ت التعلم  )و( القياوة والتنقــــــــي  تمــــــــأن ا د  اجلدادة ملؤحــــــــرال 

املؤحـــــــرال العاملير واملواشـــــــيعير  د  التنمير املقـــــــتدامر  )ا( اق امل معهد اإلحصـــــــاظ التاتم ملنتمر األمم 
 4يالال ا د  املتحدة لل تير والعلم وال قافر )اليولقــــــاو( تتقدت وعم يفنــــــل لتنمير القدرال أل را  ت

من يهدا  التنمير املقـــــــــــــــتدامر. واللجنر اإلحصـــــــــــــــا ير مدعوة إ  اإلحاةر علما تالتقدم ا ر    معااري 
ويســــــــــــــالي  إحصــــــــــــــاظال التعليم و  مجم البيالال  اف وللتعبري عن آرا ها وتقدت التوجيل تمــــــــــــــأن الروا   

ر تاامو ويفنـــــل جووة وفعالير من حيت وخطول العمل اله اق حها املعهد لدعم تيالال إحصـــــا ير يو 
 التالتر و  الوقت املناس  من يجل التعليم على املقتوى الوةين.

  
 المعايير والمنهجيات  ي مجال التعليم -ثانيا  
لمجاالت  2013وتنقيح عام  2011تنفيذ التصااااااااااانيف الدولي الموحد للتعليم لعام  -ألف  

 لموحد للتعليمالتعليم والتدريب  ي التصنيف الدولي ا
 2013وتنقيت عــام  2011  يعقــا  اعتمــاو تنقيت التصـــــــــــــــنيع الــدو  املوحــد للتعليم لعــام  - 2

جملاالل التعليم والتدرا    التصنيع الدو  املوحد للتعليمف قام املعهد وحراااد   جتميم البيالال ذال 
التعــاون والتنميــر   امليــدان  الصـــــــــــــــلــر تــالتعليمف يا املاتــ  اإلحصــــــــــــــــا   للجمــاعــال األوروتيــر ومنتمــر

االقتصـــاواف تتاييع األووال اله تقـــتهدمها همد اجلهال ال ود   الدراســـال االســـتقصـــا ير املتعلقر 
املتعل  مبقـــــــــــتواال التعليم والتحصـــــــــــيل التعليم   2011تالتعليم وفقا للمعااري اجلدادة. ولُتم تنقيت عام 

املتعلقر تالتعليم والتحصـــــــيل التعليم . وتدي العمل  2014إةار جولر الدراســـــــال االســـــــتقصـــــــا ير لعام   
تالتصــــــــــنيع اجلداد جملاالل التعليم والتدرا    إةار جولر الدراســــــــــال االســــــــــتقصــــــــــا ير املتعلقر تالتعليم 

 .2016 لعام
واحـــــــــــــ ب املعهد واملات  اإلحصـــــــــــــا   للجماعال األوروتير ومنتمر التعاون والتنمير   امليدان  - 3

ف ُلمـــــــــــر   يوا ل 2011 وشـــــــــــم وليل تمـــــــــــغيل  للتصـــــــــــنيع الدو  املوحد للتعليم لعام االقتصـــــــــــاوا  
ف مت لمـــــــر وثيقر 2015ف تاللغال اإلســـــــبالير واإللالي ار والترلقـــــــير.   وقت الح  من عام 2015 عام

على اإلل لت تتنـــــمن البيالال الودـــــتير املتصـــــلر للمجاالل وجداول التناقر ت  ول  من تنقيت واالل 
تعليم والتدرا    التصـــــنيع الدو  املوحد للتعليم والتصـــــنيتال القـــــاتقر جملاالل التعليم. ولترا للطاتم ال

 التقين لتوديتال اجملااللف فإن تلك الوثيقر ليقت متاحر حاليا سوى تاللغر اإللالي ار.
حراااد   مجم تيالال وتاإلشافر إ  الوثا   التقنير املعدَّة لدعم تنتيم التنقيح ف عمل املعهد و  - 4

املتعلقر تاللامت “ رســـــــــــم ا را  ”التعليم مم البلدان من يجل إعداو املقارلالف يو ما اقـــــــــــم ى تعمليال 
ف من يجــل مقـــــــــــــــــاعــدة 2011واملؤهول التعليميــر الوةنيــر   التصـــــــــــــــنيع الــدو  املوحــد للتعليم لعــام 
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ف ســــــــيتم توفري 2018وحبلول ااار عام  مقــــــــتهدم  البيالال على تتقــــــــري املؤحــــــــرال التعليمير اجلدادة.
 من تلك ا را   على املوقم المبا  للمعهد. 170
وقد يحر ل األ لبير العتمى من البلدان تقدما جيدا   تنتيم التصــــــــــــــنيع الدو  املوحد للتعليم  - 5

عليم ف ولوحظ ين عند تقدت تقارارها إ  ا ي.ال الدولير املعنير تبيالال التعليم والتحصــــــــــيل الت 2011 لعام
عدوا وبريا من التقارار املقدمر اتنمن تيالال ممت لر للتصنيع الدو  املموورف وذلك للمرة ا امقرف ولتنقيت 

 .2018 واالل التعليم والتدرا    التصنيع الدو  املوحد للتعليم للمرة ال ال ر   عام
 

 وضة منهجيات ومعايير إحصائية جديدة -باء  
 قــــــــــ  لوعير اإلحصــــــــــاظال املالير املتعلقر تالتعليم وةراقر اســــــــــتهدامهاف قام ول من من يجل  - 6

معهد اليولقــــــــــاو لبحصــــــــــاظ ومعهد اليولقــــــــــاو الدو  للتهطي  ال توا ومات  اليولقــــــــــاو   واوار 
واملاتــ  اإلقليم  لل تيــر   يفراقيــا )قطــ  واوــار( لمم خلال تلــك الايــالــال معــا ملعــاجلــر مقــــــــــــــــألــر 

ل لتقال التعليمف عن ةرا  اســتهدام تقنيال امقــاتال القومير واالســتتاوة من اإلةار النترا إحصــاظا
ف توشـــــم ولمـــــر وليل 2016للحقـــــاتال الترعير. ويوى هما العمل التعاوا إ  القيامف   منتصـــــع عام 

ااري الدولير منهج  لعملير ردــــــــــد حقــــــــــاتال التعليم على الصــــــــــعيد الوةين. ويُع دَّ الدليل وفقا ملباو  املع
ف والتصـــــــــــــــنيع الــدو  املوحــد للتعليم 2008القــا مــر حــاليــاف من قبيــل لتــام امقــــــــــــــــاتــال القوميــر لعــام 

ف وتناًظ على ا لة املاتقـــــبر ســـــاتقا   هما اجملال. وا ل ممارســـــر امقـــــاتال التعليمير الوةنير 2011 لعام
غط  مجيم مقـــــــــــتواال التعليمف تدًظا من مرحلر اراًنا حـــــــــــاموً جلمم ومعاجلر و ليل تيالال اوال التعليم ا

قبل املدرســـــــــــر والتعليم االتتدا   والتعليم العا ف مبا   ذلك التدرا  املهين. وامـــــــــــمل مجيم مصـــــــــــاور  ما
التموالف على مجيم مقتواال اماومر واملصاور ا ادر وا ارجيرف ومجيم يلواع مقدم  التعليمف سواظ من 

 هو مب اتر إةار منطق  ومنهج  لتحليل تدفقال اوال التعليم.القطاع العام يو ا اص. و 
  

 إنتاج البيانات -ثالنا  
 استقصاءات التعليم العالمية -ألف  

ف مشل مجم البيالال التعليمير ملعهد اإلحصــاظال االســتبيالال القــبعر األســاســير 2018  عام  - 7
 عامل  ومجعت من خو ا تيالال عن املواشيم التاليراالتالير املتعلقر تالتعليمف اله يجرات على الصعيد ال

 من التصنيع الدو  املوحد للتعليم  4الطو  واملعلمون للمقتواال من دتر إ   )ي( 
 من التصنيع الدو  املوحد للتعليم  8النتقال التعليمير للمقتواال من دتر إ   ) ( 
 لتصنيع الدو  املوحد للتعليم من ا 8إ   5الطو  واملعلمون للمقتواال من  ) ( 
 لتم التعليم الوةنير  )و( 
املمــــارور   وشــــم وجتهي  ولمــــر الدراســــر االســــتقصــــا ير للتعليم النتام  الصــــاورة عن  )ا( 

 اليولقاو ومنتمر التعاون والتنمير   امليدان االقتصاوا واملات  اإلحصا   لو او األورويب 
 املعرفر تالقراظة والاتاتر  )و( 
 التحصيل العلم . ) ( 
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 2016وتــــــاملقــــــارلــــــر مم التقرار القـــــــــــــــــــــات  للمعهــــــد إ  اللجنــــــر اإلحصـــــــــــــــــــــا يــــــرف   عــــــام  - 8
(E/CN.3/2016/28 ف والت التغيريال الر يقــير   وتوى ولقــ  الدراســر االســتقصــا ير اله يجراها املعهد)

 التا اعلى النحو 
لُقت وتوى االستبيالال األساسير املبينر يعود لتوسيم لطاحل الدراسر حبيت تتواف  مم  )ي( 

اماجر إ  ردـــــد  قي  يهدا  التنمير املقـــــتدامر. ووج ظ من عملير إعاوة التصـــــميمف يشـــــيتت متغريال 
منهتنر  يور للغاار تلك اله لداها معدالل استجاتر منهتن -جدادةف   ح  ات إ الر يخرى  ريها 

 من يجل تبقي  تصميم الدراسر االستقصا ير وتقليل الع ظ على املقتجيب   -األمهير 
توقع اســــتهدام وحدال املدرســــ  العاملير واإلقليمير واملوارو املدرســــير   وحدة يفراقيا  ) ( 
  االســـــــتبيالال  4ف ويووت يج اظ وتواها ذال الصـــــــلر تردـــــــد هد  التنمير املقـــــــتدامر 2017  عام 

 األساسير للدراسر االستقصا ير تمأن التعليم النتام  
من يجل  قــ  توقيت البيالال اله انمــرها املعهدف مت تقدت موعد اإلةوحل القــنوا  ) ( 

ف للقـــــمامل لمم 2018للدراســـــر االســـــتقصـــــا ير تمـــــأن التعليم النتام  تعدة يحـــــهرف تدظا من جولر عام 
ف وما وان   القــات (. عووة t + 2تدالً من القــنر  t + 1نر املرجعير )اآلن القــنر ولمــر البيالال عن القــ

على ذلكف مت تعدال اجلدول ال مين القــــــنوا لنمــــــر البيالال تبعاً لملك إلدــــــدار تيان واحد ر يقــــــ  عن 
 التعليم   يالول/سبتمل من ول عام وإددار تيالال ودثر تعد ذلك تبنعر يحهر.

عهد قياوة االستعرا  والتعاون مم املنتمال الدولير املعنيرف مبا   ذلك حراااد   وسيوادل امل - 9
مجم تيالال التعليمف يا منتمر التعاون والتنمير   امليدان االقتصـــــــــــــــاوا واملات  اإلحصـــــــــــــــا   لو او 

مجعها عن ةرا   األورويب. وســتتم ل يولواال املعهد   القــنوال املقبلر    قــ  لوعير البيالال اله اتم
من يهدا  التنمير املقــــــتدامر وتقدت  4اســــــتقصــــــاظاتل إللتا  تيالال ذال لوعير يفنــــــل من يجل ا د  

الدعم إ  البلدانف وال ســــــــيما البلدان اله لداها قدرال إحصــــــــا ير ودووةف    قــــــــ  قدرا ا على مجم 
مم البيالال واإلتوغ عنها  د  البيالال واإلتوغ عنها. وتمـــــــــــمل األولواال يانـــــــــــا إلمـــــــــــاظ آليال جل

تمــــــــجيم االتتاار تاســــــــتهدام تانولوجيال وتيالال جدادة على الصــــــــعيد الوةين و قــــــــ  اإلتوغ عن 
البيالال على الصعيد الدو ف مم امد    الوقت لتقل من ع ظ اإلتوغ الواقم على واهل البلدان. ومن 

و حــامو ألتر  مومت عدم اســتجاتر البلدانف وهو اعمل يجل إثراظ ذلك النهتف يجرى املعهد تالتعل  لي
 حاليا على استعرا  االس اتيجيال الرامير إ  وعم تناظ القدرال اإلحصا ير على الصعيد الوةين.

 
 بيانات التعليم المستمدة م  استقصاءات اتسر المعيشية -باء  

ال التعليم ا قـــــــوتر على يســـــــاس اقوم املعهد تتوجيل عمل فراق  مارســـــــ  الســـــــتهدام مؤحـــــــر  - 10
تيالال الدراســــال االســــتقصــــا ير لمهســــر املعيمــــير مهاا الترا  املمــــ ب ت  الوواالل املعين مبؤحــــرال عدم 
املقـــــــاواة   التعليمف وفرقر عمل معنير تتقدارال اإللتاحل على التعليم اســـــــتناوا إ  البيالال املقـــــــتمدة من 

اها الترا  العامل املمــــــــ ب ت  األمالال املعين تاســــــــتقصــــــــاظال اســــــــتقصــــــــاظال األســــــــر املعيمــــــــير اله  ر 
 املعيمير. األسر
وامال ال وي  على اإللصا  إحدى القمال الر يقير ألهدا  التنمير املقتدامرف اله حيروها  - 11

هد  حــامل هو عدم ترب يا يحد خلع الرو . وملعاجلر التحداال املاثلر يمام قياس اإللصــا ف يُلمـ  

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2016/28
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ف   إةار جهوو 2016ا  املمـــــــــ ب ت  الوواالل املعين مبؤحـــــــــرال عدم املقـــــــــاواة   التعليم   عام التر 
التنقـــــــي  ت  الوواالل. واعمل الترا  تقياوة ول  من معهد اليولقـــــــاو لبحصـــــــاظ ومنتمر األمم املتحدة 

واســـــــتهدام  للطتولر )اليوليقـــــــيع( والبنك الدو ف وهو امـــــــمل يانـــــــا منتمال يخرى تمـــــــارب   إعداو
البيالال املقــتمدة من اســتقصــاظال األســر املعيمــير )م ل تقارار مردــد األعمال امرة   العا ف والمــراور 
العاملير من يجل التعليمف ومؤســقــر اجملتمم الدو ف ومنتمر التعاون والتنمير   امليدان االقتصــاواف ومعهد 

لر التنمير الدولير التاتعر للوالاال املتحدة( واهد  (ف ووواRTI Internationalآر. يت. آا. إل لاحولال )
للتمـــجيم على اســـتهدام تيالال اســـتقصـــاظال األســـر املعيمـــير أل را  ردـــد التعلم على الصـــعيد العامل  
ل الــدال ــل املتوافرة عن ةرا   واإلقليم  والوةينف مبــا ااتــل توحيــد يلمـــــــــــــــطــر التحليــل واإلتوغ اله تامــ 

 البيالال اإلوارار.
ومن ت  يلمــــــطر الترا  املمــــــ ب ت  الوواالل املعين مبؤحــــــرال عدم املقــــــاواة   التعليمف القيام  - 12

من يهدا  التنمير املقـــــتدامر  4تصـــــيا ر مباو  توجيهير مقـــــا  املؤحـــــرال العاملير واملواشـــــيعير للهد  
 وي  األو  للترا  على العاملير املقــتمدة من تيالال الدراســال االســتقصــا ير لمهســر املعيمــير. والصــ  ال

ف معدل األةتال  ري امللتحق  5-1-4ف معد ل اإلجنا  التعليم   و 4-1-4ســـــــــــبعر مؤحـــــــــــرالف ه ا 
لون 6-1-4تاملدارس  و  ف النقـــــبر امل.وار لمهةتال المان تتجاو  يعمارهم الصـــــع الدراســـــ  الما حيصـــــ 

ل ســـــــــــــــنــر واحــدة من ســـــــــــــــن االلتحـاحل ف معــدل املمــــــــــــــــاروــر   التعل م املنتَّم قبــ2-2-4تعليمهم فيــل  و 
ف النقـــــــــــــــبـر اإلمجاليـر لولتحـاحل تالتعليم   مرحلـر الطتولر املبارة  4-2-4تالتعليم االتتـدا    و  الرب 

ف األرقام القياســـــــــــــــير للتاافؤ. و  1-5-4  النقـــــــــــــــبر اإلمجالير لولتحاحل تالتعليم العا   و 2-3-4 و
ف قام الترا  تاســــــتعرا  معااري اجلووة لبتوغ 2017قــــــمل االجتماع األخري للترا ف   والون األول/وا

 عن املؤحرال ا قوتر من االستقصاظال األسرار.
ومن يجل  قـــــ  لوعير اإلحصـــــاظال املالير املتعلقر تالتعليم وةراقر اســـــتهدامهاف تعاون املعهد  - 13

ا وليل إلعداو التعليم ير علىاألســــر املعيمــــ تيالال لتقال قياسوالبنك الدو    إدــــدار منمــــور تعنوان 
. ولتمل هما العمل فرقر العمل املعنير تتقدارال الدراســــــال االســــــتقصــــــا ير لمهســــــر املعيمــــــير اســــــتبيالال

اإللتاحل على التعليم اســتناواً إ  تيالال اســتقصــاظال األســر املعيمــير ا ادــر تالترا  العامل املمــ ب ت  
على إرحــــاوال وتودــــيال منهجير جلمم  الدليلمــــير. وحيتوا األمالال املعين تاســــتقصــــاظال األســــر املعي

 البيالال عن اإللتاحل األسرا على التعليم من خول االستقصاظال تالعينر.
ف اهد  املعهد والبنك الدو  إ  ما ال ا  قــــ  توافر البيالال مقــــا  مؤحــــر الدليلوتنمــــر  - 14

ال  حق  مقتوى التعليم ومصدر التموال(  )لتقال التعليم لال ة 4-5-4هد  التنمير املقتدامر 
وشمان التم يل املو م لنتقال التعليم   مقتواال التقر وعدم املقاواة القا مر على االستهوب  واا  
امل اد من البحود االقتصاوار اجل  ير تمأن ختصيص املوارو   األسر املعيمير. واتواظم ذلك العمل تمال 

معهد اإلحصــــــــاظ  2016لتعليم على الصــــــــعيد الوةين اله وشــــــــعها   عام وثي  مم منهجير حقــــــــاتال ا
واملعهـد الـدو  للتهطي  ال توا واملاتـ    واوـار واملاتـ  اإلقليم  لل تيـر   يفراقيـا )قطـ  واوـار(ف 

 يعود. 6على النحو املب    التقرة 
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 معايير جديدة لمؤشرات نتائج التعلم - رابعا 
يحر  املعهد تقدما وبريا   وال لتا ت التعلم. وامـــــمل ذلك اجلهوو الرامير إ   ف2018  عام  - 15

وشـــــــــــــــم منهجيال جدادة لبتوغ عن لتا ت التعلمف واألووال الو مر لتقييم الُنتم الوةنير لتقييم التعلم 
ملعهد عملل والوثا   الداعمر لتنتيم تقييمال التعلمف فنـــو عن الدعوة إ  مقياس تعلم ممـــ ب. ووادـــل ا

 يانا فيما اتعل  لمم البيالال تمأن لتا ت التعلم.
وحير  التحالع العامل  لردــــــد التعلم تقدما مطروا    داد مؤحــــــرال لتا ت التعلم إلةار ردــــــد  - 16

من يهدا  التنمير املقــــــــــــــتدامر. وتتم ل ا طوة األو  جلميم همد املؤحــــــــــــــرال   وشــــــــــــــم يةر  4ا د  
مها يواة مرجعير لتعليم األةتال والمـــــــــبا  والبالغ  وتطوار قدرا م وتقييمهم. تتصـــــــــيلير اان اســـــــــتهدا

من يهـــدا   4وتؤوا هـــمد األةر وورا ر يقـــــــــــــــيـــا   توجيـــل البلـــدان إلعـــداو البيـــالـــال املتعلقـــر تـــا ـــد  
 املقتدامر. التنمير
مات  ال تير  ف قام املعهدف تاالحــــــــ اب مم1-1-4و  إةار اجلهوو الرامير إ  وشــــــــم املؤحــــــــر  - 17

الدو ف توشـــم إةاران مرجعي  عاملي  للقراظة والرااشـــيال. وحـــا ل اإلةاران معا وور ممـــاورال معمَّقر 
فيما ت  خلاظ التقييم الوةني  والدولي . وعووة على ذلكف فإن املعهد تصـــــــــــــــدو لمـــــــــــــــر يواة تتاعلير 

وةين إوخال البيالال تاســــتهدام ســــلقــــلر من إلا ولير الســــتقاظ البيالال تتيت للمجيب  على الصــــعيد ال
 األس.لر من يجل إقامر حوار ت  اجمليب  واملعهد.

ف يعد املعهد إةارا مرجعيا تمــــــــأن مهارال 2-4-4و  إةار اجلهوو الرامير إ  وشــــــــم املؤحــــــــر  - 18
إةارا من األةر  40اإلملام تالتانولوجيا الرقمير. وا لت ا طوة األو    إجراظ اســـتعرا  تقين ألو ر من 

املتعلقر مبهارال اإلملام تالتانولوجيا الرقمير اله تقتهدمها البلدان   مجيم املناة  وعلى مجيم مقتواال 
الدخلف فنـــــــــو عن مباورال التقييم اإلقليمير والدولير. وتاإلشـــــــــافر إ  ذلكف يعد فرا  املمـــــــــروع  ليو 

دمر   القطاعال االقتصـاوار الر يقـيرف مم ال وي  توجل خاص ملهارال اإلملام تالتانولوجيا الرقمير املقـته
على البلدان النامير. وخنـــم ممـــروع اإلةار ملمـــاورة فيما ت  ا لاظف تلتها ممـــاورة إلا ولير على لطاحل 

من  4يوســــمف م قام املعهد تنمــــر النقــــهر النها يرف اله يقرها فرا  التعاون التقين املعين مبؤحــــرال ا د  
 .(1)2030ا  التنمير املقتدامر ا اص تالتعليم حىت عام يهد
ومن حيت اإلتوغف ولاتالر اتباع حد يوىن من ح مال ا تواال واإلجراظالف يعد املعهد يواة  - 19

ملواظمر ا توى ويواة ملواظمر اإلجراظال ُتقـــــتهدم   اســـــتعرا  ومواظمر يةر تقييم التعلم الوةنير مم إةار 
مل  ووتالر ين تاون إجراظال تقييم التعلم الوةنير دـــــــــارمر مبا فيل الاتاار وتنطوا على معااري ا توى العا

مقبولر. واان للبلدان ين تقـــــــتهدم هات  األوات  لتقييم ما تتبعل من إجراظال   تنتيم تقييمال التعلم 
 تعليمال تمأن تتقري النتا ت.  الوةنير. واألواتان مق لتان تنتام إلا وا اا ن من رسم ا را   واتنمن

   “األولر املوج ة”واقوم املعهدف   سبيل  ق  وعمل وتوجيهل للبلدانف تإددار سلقلر من  - 20
تبيان جدوى تقييم  ا2وليل موج  رقم إةار ما ابملل من جهوو   وال تنمير القدرالف منها ما ال ا 

وليل موج  جوال  اإلدـــــــوحال املتعلقر تتقييم التعلم  ف اقـــــــاعد البلدان   االةوع على  تلع التعلم
__________ 

هو مب اتر منل ملناقمر ووشم  2030للتنمير املقتدامر ا اص تالتعليم حىت عام  4فرا  التعاون التقين املعين مبؤحرال ا د   (1) 
تطراقر تتقم االلتتامل والممولير والمتافير. للم اد من التتاديلف  2030املؤحرال املقتهدمر لردد  ااال التعليم حىت عام 

 .http://tcg.uis.unesco.orgارجى  اارة املوقم التا ا 
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ف اتنمن تعليمال متصلر تمأن إجراظ تقييم للتعلم تنتيم عملير تقييم التعلم على الصعيد الوةين ا3رقم 
على الصعيد القطراف واقدم توجيهال تمأن اجلوال  اله انبغ  قياسها ومن الما انبغ  ين اقوم تملك 

يواة مرجعير ســــهلر االســــتهدامف تصــــع  تلع مراحل العمليرف  3املوج  رقم  دليلوالوويع اقوم تملك. 
تدًظ لمم البيالال و ليلها والتهاًظ تنمــــــر النتا ت. وقام املعهد يانــــــا تتحداد التااليع واالحتياجال من 

 التموال املقدم من البلدان فيما اتعل  تتقييمال التعلم. 
ة من املعهد  د  إ  جتميم معلومال موحدة تمأن حىت جوال  وفهرس تقييمال التعلم مباور  - 21

تقييمال التعلمف يو املهارالف    تلع تلدان العا . ولت م املعهد النقـــــــــــهر األو  من التهرس   عام  
من يهدا  التنمير املقـــــــــــــتدامر  4. واملعلومال اجملمعر لن تقـــــــــــــهم   ردـــــــــــــد ا د  2015و  2014

البلدان يانـــــــــا على تقييم و قـــــــــ  جووة ووقر لُتم التقييم يو االختبار. فحقـــــــــ ف تل إاا ســـــــــتقـــــــــاعد 
 على سبم وحدال تتنمن استبيالال تمأن ما ال ا وتمتمل النقهر ال الير من التهرس

 معلومال عامر عن تقييمال التعلم  )ي( 
 معلومال عامر عن تقييمال النماظ   مرحلر الطتولر املبارة  ) ( 
 قتهلصر من التقييمال األسرار املتعلقر مبهارال اإلملام تالتانولوجيا الرقمير النتا ت امل ) ( 
 امقا   النتا ت املقتهلصر من التقييمال األسرار املتعلقر مبحو األمير الوقيتير ومهارال )و( 
 واالتصاالل  النتا ت املقتهلصر من التقييمال األسرار املتعلقر مبهارال تانولوجيا املعلومال )ا( 
 النتا ت املقتهلصر من التقييمال املدرسير  )و( 
 النتا ت املتعلقر تالنماظ   مرحلر الطتولر املبارة.  ) ( 

ولمر املعهد قاعدة تيالال تمأن تقييمال التعلم الوةنيرف وتيالال تمأن التقييم تقياوة املواةن  فيما  - 22
 فير لتوسيم وتع ا  قاعدة البيالال امالير   املقتقبل القرا .. و را تمل جهوو إشا1-1-4اتعل  تاملؤحر 

واتنـــــــــمن املوقم المـــــــــبا  للمعهد لوحر ملتاتعر لتا ت التعلمف  دو تقييمال التعلم اله ُيجرات  - 23
 واللوحر تصــــــوار اتنــــــمن قا مر تاألســــــ.لرمن يهدا  التنمير املقــــــتدامر.  4فيما اتعل  مبؤحــــــرال ا د  

دراســـــال االســـــتقصـــــا ير لتقييم التعلم املقـــــتهلصـــــر من األووال املتاحر للمقـــــاعدة   توجيل الواروة   ال
البلدان واجلهال املعنير من خول إعطاظ يم لر عن ويتير دـــــيا ر األســـــ.لر وعن املؤحـــــرال اله تقـــــهم   

صـــول وشـــعها تلك األســـ.لر. وســـتقـــاعد همد العملير املقـــتهدم  على الصـــعيدان القطرا والدو    ام
على وموعر جدادة من األووال اميوار اله اان ين تقاعدهم   تتبم و قي  تعليم عا  اجلووة اتقم 

 تالممولير واإللصا ف و  تع ا  فرص التعلم مدى امياة للجميمف مم تيقري عملير املواظمر. 
من يهدا   4تعلقر تا د  موج  البيالال امل”وقام املعهد توشم الصيغر النها ير ملنمور تعنوان  - 24

ف وهو منمور اتناول املقألر املعقدة املتم لر   لتا ت “ا تيالال لتع ا  التعلم2018التنمير املقتدامر لعام 
التعلمف واعر  وموعر من يمشل ويحدد األعمال الصــــــاورة عن ا لاظ الدولي  واملؤســــــقــــــال املهتصــــــر 

من يهدا  التنمير املقــتدامر. واعر  املوج  يانــا  4 د  لبســهام   وشــم مؤحــرال التعلم املتعلقر تا
يولر تعلم متعلقر تالنماظ   مرحلر الطتولر املبارة والرااشــــــــــــيال ومهارال القراظة لدى األةتال   ســــــــــــن 

 الدراسر واملهارال الرقمير ومهارال العمل لدى المبا  والبالغ . 
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يهدا  التنمير املقــــتدامرف يعد املعهد ترلاوا من  4وتاإلشــــافر إ  ذلكف وتغر  ردــــد ا د   - 25
مصــــــــغرا لتقييم وردــــــــد وو األميرف وهو يواة متاحر للجمهور إللتا  البيالال ذال الصــــــــلر تتقدت التقارار 

عن النقبر امل.وار للقاان   ف.ر عمرار معينر ممن تلغوا على األقل مقتوى ثاتتا  1-6-4املتعلقر تاملؤحر 
وو األمير الوقيتير و ) ( مهارال امقـــــــا ف حبقـــــــ  اجلنس. واوفر الللامت قا مر من الاتاظة   )ي( 

وثا   مصــــنتر حبقــــ  لوع العمليرف تتنــــمن توجيهال متصــــلر للبلدان تمــــأن تنتيم تقييمال وو األمير. 
وراسـر واان تنتيم الللامت تاعتبارد وحدة مقــتقلر   إةار وراســر اســتقصــا ير لمهســر املعيمــير يو تاعتبارد 

 استقصا ير ودوة الغر . 
  

م  أهداف التنمية المستدامة: المؤشرات  4القيادة والتنسيق  ي إطار الهدف  -خامسا  
 م  أهداف التنمية المستدامة 4العالمية والمواضيعية المتعلقة بالهدف 

من  4 د  اقوم املعهد تقياوة وتنقـــــــــــــي  يعمال ول من فرا  التعاون التقين املعين مبؤحـــــــــــــرال ا - 26
 والتحالع العامل  لردد التعلم. 2030يهدا  التنمير املقتدامر ا اص تالتعليم حىت عام 

يعودف فإن التحالع العامل  لردـــــد التعلم حير  تقدما    16وعلى النحو املمـــــار إليل   التقرة  - 27
قتدامرف مبا   ذلك وشم من يهدا  التنمير امل 4 داد مؤحرال لتا ت التعلم إلةار ردد تنتيم ا د  

 يةر اان ين تاون مب اتر وليل لتعليم األةتال والمبا  والبالغ  وتطوار قدرا م وتقييمهم. 
ولقياوة عملير وشم وتنتيم مؤحرال مواشيعير للتعليمف تاور املعهد وققم الدعم والتنقي  املعين  - 28

إ  تمـــــــــــــــايل فرا  التعاون التقين املعين  ف2016مااو /ياارف   تاليوليقـــــــــــــــاو 2030تالتعليم حىت عام 
. واتيت الترا  التقين 2030من يهدا  التنمير املقـــــــتدامر ا اص تالتعليم حىت عام  4مبؤحـــــــرال ا د  

منلا ملناقمـــــر وإعداو املؤحـــــرال املقـــــتهدمر لردـــــد الغااالف تطراقر تتقـــــم تالمـــــمولير والمـــــتافير. واقدم 
ن اإلجراظال الو مر لتحقــــ  توافر البيالالف وتطوار املنهجيال الاتيلر الترا  تودــــيال إ  املعهد تمــــأ

من يهدا  التنمير املقــــــــتدامر.  4تإلتا  مؤحــــــــرال مواشــــــــيعير من يجل متاتعر واســــــــتعرا  لتا ت ا د  
وولر من الدول األعنــاظف وحــرواظ وولي  )منتمر التعاون والتنمير   امليدان  38وانــم الترا  خلاظ من 

تصــــــــــاواف واليولقــــــــــاوف ومنتمر األمم املتحدة للطتولر )اليوليقــــــــــيع(ف والبنك الدو (ف ومم ل  عن االق
اجملتمم املدا )الراتطر الدولير للتعليمف واملمــــــــــــاورة اجلماعير للمنتمال  ري اماومير تمــــــــــــأن التعليم حىت 

  إةار يهدا   2030م (ف والر يس املمــــــــــارب للجنر التوجيهير املعنير  د  التعليم حىت عا2030 عام
 التنمير املقتدامر.

من يهدا  التنمير  4ف املتعل  تا د  2030وامـــــــــــــــمل إةار العمل ا اص تالتعليم حىت عام  - 29
مؤحــــرا من مؤحــــرال الردــــد العاملير اله حدوها فرا  ا لاظ املمــــ ب ت  الوواالل املعين  11املقــــتدامرف 

التاتم للجنر اإلحصـــا ير. ول.ن وان ول مؤحـــر عامل  ارو  على  قي  مبؤحـــرال يهدا  التنمير املقـــتدامرف 
من يهدا  التنمير املقـــــــــــــــتدامرف فإن  4النتا ت املرتبطر تغاار واحدة من الغااال ا دوة   إةار ا د  

ممت لتغطير البنوو والعوامل اله انبغ  معاجلتها  اجملموعر األوســـــم لطاقا من املؤحـــــرال املواشـــــيعير قد دـــــُ
 قيقا لال  اار على  و يعم. 
ف واتت  على وموعــــر ماولــــر من 2018واجتمم فرا  التعــــاون التقين   وــــالون ال ــــاا/انــــاار  - 30
. 2018مؤحـــــــــــرا مواشـــــــــــيعياف فيما اتعل  تاإلتوغ   عام  22 مؤحـــــــــــرا عامليا و 11مؤحـــــــــــراف منها  33
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اا تتطل  امل اد من البحتف فقد تناو ا   املؤحــــــرال املواشــــــيعير العمــــــرة املتبقيرف اله ُحدول على ي يما
. 2019الترا  العامل املعين توشـــم املؤحـــرالف التاتم للترا ف وســـيقـــتمر هما العمل   عام  2018عام 

ف ومعتمها مؤحـــرال عامليرف ســـتتطل  2018وتاإلشـــافر إ  ذلكف فإن ســـتر من مؤحـــرال اإلتوغ لعام 
انبغ  لليولقـــاو ين تقدم ةلبا ربيا إ  فرا  ا لاظ املمـــ ب ت   امل اد من البحت. وقرر الترا  يانـــا يلل

الوواالل املعين مبؤحــــرال يهدا  التنمير املقــــتدامر من يجل تغيري التصــــنيع حقــــ  املقــــتواال تالنقــــبر 
من املقتوى ال الت إ  املقتوى ال اا. وارو امل اد من التتاديل عن اجتماعال الترا   1-7-4للمؤحر 
 (.http://tcg.uis.unesco.orgل المبا  )  موقع

ولتحق  توافر البيالال املتعلقر تالتعليم وتيقري سبل االةوع عليهاف فإن املعهد اقوم تتحق   - 31
( وإشـــافر منصـــال لمـــر جدادة للمؤحـــرال املتعلقر تا د  http://tcg.uis.unesco.orgموقعل المـــبا  )

  التصــــــوار البياا اجلداد النــــــوظ على يحدد البيالال الوةنيرف من يهدا  التنمير املقــــــتدامر. واقــــــل 4
واالجتاهال على مر ال منف والتوارحل ت   تلع الت.ال القــــاالير. وتمــــا ل املوج ال القطرار اله اعد ها 
املعهد موروا من املوارو اله تقـــتع   ا اجلهال املقـــؤولر عن وشـــم القـــياســـال الوةنيرف واجلهال املا رف 

 هال املعنير األخرى.واجل
ف تدي املعهد لمـــــــــــــــر تيالال تتعل  2018ومم وموعر البيالال الصـــــــــــــــاورة   يالول/ســـــــــــــــبتمل  - 32

تاملؤحــــــــــــرال ال وثر التالير اله ُوشــــــــــــعت  ا منهجير ات املوافقر عليها   اجتماع فرا  التعاون التقين   
لمدارس اله تقدم ترامت تعليمير قا مر على )النقـــــــــــــــبر امل.وار ل 4-7-2ا )ي( 2018والون ال اا/اناار 

 2)ي(  4املهارال امياتير   وال التوعير تتريوس لقص املناعر البمـــــــــــــــرا وال تير اجلنقـــــــــــــــير(  و ) ( 
)عدو ا جمال على الطو   3)ي(  4الطو  والطالبال ممن تعرشــــوا لتقــــل  األقران(  و ) (  )لقــــبر

لرف  واملوقت  واملؤســـــــقـــــــال(. واقوم املعهد يانـــــــا تتوســـــــيم لطاحل قاعدة تيالال مؤحـــــــرال التعليم املتصـــــــَّ
تاالســتناو إ  البيالال املقــتهلصــر من اســتقصــاظال األســر املعيمــير. وتمــمل اإلشــافال األخرية املؤحــر 

املتعل  تاملعدل اإلمجا  لولتحاحل مبؤســـــــــــقـــــــــــال التعليم اجلامع ف حيت ترو البيالال مصـــــــــــنتر  4-3-2
 قم والتققيم ا مق  ملقتواال الدخل.حق  لوع اجلنس واملو 

ويعد املعهد عدوا من املنمــــــــورال واملنتجال األخرى املصــــــــممر لتوفري توجيهال منهجير للدول  - 33
األعنـــــــــاظ واجلهال املعنير األخرى تمـــــــــأن مجم و ليل واســـــــــتهدام البيالال املتعلقر تالتعليمف وال ســـــــــيما 

 مير املقتدامر. وتممل ما ال امن يهدا  التن 4اتعل  مبؤحرال ا د   فيما
  من يهدا  التنمير املقتدامر 4وليل موج  ملؤحرال التعليم املتعلقر تا د   )ي( 
من يهدا  التنمير املقــــــــــــتدامرا مؤحــــــــــــرال التعليم  4وتا  البيالال املتعلقر تا د   ) ( 

  2018العاملير لعام 
 نمير املقتدامر من يهدا  الت 4متصتت البيالال املتعلقر تا د   ) ( 
 من يهدا  التنمير املقتدامر   4املوج ال القطرار املتعلقر تا د   )و( 
   ا تبيان جدوى تقييم التعلم2الدليل املوج  رقم  )ا( 
  ا تنتيم عملير تقييم التعلم على الصعيد الوةين3الدليل املوج  رقم  )و( 
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امهر اللجنر التوجيهير املعنير  د  ا مقــ2018املنتدى القــياســ  الرفيم املقــتوى لعام  ) ( 
  2030التنمير املقتدامر ا اص تالتعليم حىت عام 

من يهدا  التنمير  4وليل موج ا استهدام استقصاظال األسر املعيمير لردد ا د   )مل( 
  املقتدامر
من يهدا  التنمير  4وليل موج ا إجراظ اســـــــتقصـــــــاظ لمهســـــــر املعيمـــــــير لردـــــــد ا د   )ل( 
   املقتدامر
وتي  إلا وا عن مؤحــــــرال يهدا  التنمير املقــــــتدامر )حــــــعبر اإلحصــــــاظال التاتعر  )ا( 

 إلوارة المؤون االقتصاوار واالجتماعير   األمالر العامر( 
ا تيالال 2018من يهدا  التنمير املقـــــــتدامر لعام  4موج  البيالال املتعلقر تا د   )ب( 

 .لتع ا  التعلم
اســــ اتيجير عاملير للبيالال ا ادــــر تالتعليم تتنــــمن اجا مبتارا فيما اتعل   قام املعهد تإدــــدار - 34

من يهدا  التنمير املقــــــــتدامر.  4لال  الطل  والوقا م وامجت املؤادة لوســــــــت مار فيما اتعل  تا د  
م ا ر   و و  املمورة املتاهيميرف ترو امجت املؤادة ل ااوة االســـــــــــــت مار   البيالال الو مر لردـــــــــــــد التقد

من يهدا  التنمير املقتدامر. وتاإلشافر إ  ذلكف ُلمرل مدولر ووتا  يتيض   الت ة  4 قي  ا د  
بال/  اله ســـــــــــــــبقت عقد مؤار اعة تتموال المـــــــــــــــراور العاملير من يجل التعليمف لُت م   واوار   حـــــــــــــــ

ملعلنــر من اجلهــال املــا ــر من يجــل . ووــان الغر  من هــما االجتمــاع هو تــأم  التلعــال ا2018 فلاار
 مليون ةتل   املقتقبل. 870شمان تعليم ما ال اقل عن 

من يهــدا  التنميــر املقـــــــــــــــتــدامــر على  و وــا  وفعــالف ال تــد من إلتـاحل  4ولردــــــــــــــــد ا ــد   - 35
وارار مليون ووالر   القنر. واقتند هما الرقم إ  تقدارال تااليع تع ا  وتعه د لتم املعلومال اإل 280

املتصــلر تالتعليم   مجيم البلدانف مبا   ذلك مصــاور البيالال األخرى تاإلشــافر إ  تلك اله تقــتند إ  
القــجول اإلوارارف ووتالر التغطير العاملير   الدراســال االســتقصــا ير. وتمــمل مصــاور البيالال األخرى 

عيمــــــير وعمليال تقييم التعلم والبيالال الدراســــــال االســــــتقصــــــا ير املتعدوة األ را  للمدارس واألســــــر امل
لر على مقـــتوى اجملتمعال ا ليرف وه  املصـــاور اله قد تتيت اإلتوغ عن مؤحـــرال متعدوة إن ه   ا صـــ 
لُت مت تاتاظة. ومما اؤخم تع  االعتبار يانا استهدام التانولوجيا من يجل  ق  عملير مجم البيالال 

صر الغر  من ذلك على اموار تمأن القياسال واختاذ القرارالف تل اتد و ليلها واستهدامهاف وال اقت
 يانا إ  االس حاو  ا عند اختاذ اإلجراظال وردد التقدم ا ر .

من يهدا   4و  الوقت الراهنف تمــــــــري التقدارال إ  ين املبلن الما يلت  على ردــــــــد ا د   - 36
القـــــــــنرف وإ  ين معتم هما املبلن ُاقـــــــــتهدم   وعم عملير مليون ووالر    148التنمير املقـــــــــتدامر هو 

الردـــــد   المـــــرحير العليا من البلدان املتوســـــطر الدخل و  البلدان املرتتعر الدخل. وملواجهر العج  الما 
مليون ووالر   القــــــــنرف ال تد من  ااوة مقدار املوارو الوةنير وا ارجير املهصــــــــصــــــــر  ما  132تلن قدرد 

ري التقدارال إ  ين ما اقدَّم إ  البلدان املنهتنــــــر الدخل وتلدان المــــــرحير الدليا من ف.ر النمــــــال. وتمــــــ
الدخل املتوســــ  من اوال خارج ف يو معولرف أل را  ردــــد ا د  املموور انبغ  ين ا اد مبقدار اصــــل 

ع  على . وإشـــــافر إ  ذلكف ســـــيت2030مليون ووالر ســـــنواا عن املقـــــتواال اماليرف حىت عام  60إ  
 من يهدا  التنمير املقتدامر مبقدار ال لت.  4مجيم البلدان  ااوة لتقا ا الوةنير على ردد ا د  



E/CN.3/2019/21 
 

 

18-21129 11/13 

 

وتمــــال عمليال تقييم التعلم والدراســــال االســــتقصــــا ير لمهســــر املعيمــــيرف يو املتعدوة األ را ف  - 37
وال اإلشا  لعملير الردد. و  مصاور جدادة لقبيا للبيالالف وسو  تمال وور تروي  ج ظ وبري من التم

شوظ سرعر تنام  عدو التقييمال الدولير واإلقليمير والوةنير اله يجرات   العقدان املاشي ف لدى البلدان 
من يهدا  التنمير  4عدة خيارال فيما خيص ردـــــــــــــد وتنمير القدرال املتصـــــــــــــلر مبؤحـــــــــــــرال  قي  ا د  

ذلكف فبالنقــــــــبر للعداد من البلدان املنهتنــــــــر الدخل والبلدان املقــــــــتدامر ذال الصــــــــلر تنتا ت التعلم. ومم 
املتوســــطر الدخلف اتل التموال  ري الاا  ا ل عا قا وبريا يمام املمــــارور   التقييمال المــــاملر لعدة تلدان 
يو إجراظ تقييمال على الصـــــــعيد الوةين. و  حال عدم التعجيل حبمـــــــد موارو وةنير وخارجير إشـــــــافير  ما 

 جووتل. ف سو  تنيم فرص النهو  تعملير ردد التعلم والتحتي  على إوخال  قينال علىالغر 
وتالنقـــــــــــــبر للعداد من البلدان املنهتنـــــــــــــر الدخل والبلدان املتوســـــــــــــطر الدخلف ال تد من تنمير  - 38

ل القدرالف مبا   ذلك توفري الدعم الو م للتنقــــــــي  والردــــــــد على الصــــــــعيدان العامل  واإلقليم ف من يج
 تع ا  لتم املعلومال اإلوارار املتصلر تالتعليم وتوسيم لطاحل تغطير البيالال و ق  لوعيتها. 

  
اقتراح معهد اإلحصاااااااااااء اسااااااااااتقمال بيانات تنمية القدرات  ي مجال ترقيق  - سادسا 

 م  أهداف التنمية المستدامة 4الهدف 
يقصـــــى حد يمرا يســـــاســـــيا لنجامل تنتيم امـــــال شـــــمان اوال تنمير القدرال وتع ا  فعاليتها إ   - 39

من يهدا  التنمير املقــــتدامر. يما تقدت الدعم لبناظ القدرال اإلحصــــا يرف فديتل يلل قا م  4خطر ا د  
على العر  واتقـــــــــــــــم تالتج زف مم قلر ال وي  على الطل  على البيالال من جال  البلدان المـــــــــــــــراارف 

يول على احتياجال يدـحا  املصـلحر ا ارجي . واعد   فت    العداد من اماالل انصـ   تمـال وما
توفري املوارو ممـــــــــــــــالــــرف تيــــد ين النهت املتبم معيــــ  إ  حـــد مـــا. فت  و ري من امـــااللف وي  خلاظ 

وهو النهت الما ودــــــــــتتل  -ير اســــــــــتمــــــــــاراون خارجيون على االشــــــــــطوع تأعمال الوواالل اإلحصــــــــــا 
قتصـــــاوا تألل اتيت إدـــــومل العط  الما يدـــــا  آلير مجم البيالال التعاون والتنمير   امليدان اال منتمر

المـــــراور   وال . وتتنـــــمن على إدـــــومل لتقـــــل   املقـــــتقبلتل قدر تطوار مما ال اقـــــاعد النتام على  -
وراســـــر اللتااســـــال وإختاقال هما النهت األقدم  اإلحصـــــاظ من يجل التنمير   القرن اماوا والعمـــــران

عند اق امل خطر عمل وي  تاون العاملير لبيالال  2016تغري ذلك النهت   عام . وقد لتنمير القدرال
التنمير املقـــتدامر اله وشـــعتها اللجنر اإلحصـــا ير. وحدول همد ا طرف اله ُوشـــعت دـــيغتها النها ير   

ى ف وور مقدم  خدمال التعاون اإلمنا   تاتباع ات قا م على الطل ف مبا ادعم التنقــــــي  عل2017عام 
  و يفنل. 

وقد ثبت ين املعهد يواة قوار لتناول املول التقنير وتوفري ترامت ســــــــــــياســــــــــــير قوار للتعاون و تي   - 40
التواف    اآلراظ. ومم ذلكف مثر حاجر إ   ق  عملير التنقي  والدعم املقدم إ  البلدان. وعلى النحو 

افر مهمر الوساةر. وتتم ل همد املهمر   تباول املعلومال املب  يعودف اَق مل املعهد االرتقاظ توالاتلف تإش
والتوادــــل االجتماع  وتنقــــي  الدعمف  د  توجيل اجلهال املا ر والبلدان فيما تقوم تل من اســــت مارال 
والتنقـــــي  فيما ت  اجلهال املقـــــتتيدة واجلهال املا ر على  و يفنـــــل من يجل إعداو تيالال إحصـــــا ير 

  اد من التاامل ولووة يفنل ومب اد من التعالير من حيت التالتر   الوقت املناس .للتعليم تتقم مب
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 ركائز النهج الجديد - ألف 
وشـــــــم ات قا م على الطل ا تتم ل إحدى القنـــــــااا الر يقـــــــير اله تتقـــــــم  ا حـــــــبار البيالال  - 41

املتصـــــلر تالتعليم   ين الوواالل املالتر توالاال تقوم تتجميم ولمـــــر وميال ها لر من البيالال وون ين 
ل املعنيرف وسا ر اجلها -وه  البلدانف يساسا  -تاون  ا دلر واشحر تاحتياجال اجلهال املقتهدمر 

واجلهال املا رف من مجلر جهال يخرى. وا ل الوواالل إحدى اجلهال اله ت وو المـــــــــــــــبار تالبيالال. 
وتعد  البلدان من منتج  البيالالف وما تعد  من مقدميها إ  حد ماف ولانها توفر يانـــــــــــــــا الطل  الما 

اجلهال املعنيرف وذلك أل را  اختاذ انمــــــــ  اماجر إ  البيالالف إ  جال  المــــــــرواظ   التنمير وســــــــا ر 
ل املتعلقر تالقــياســال و ريها من القرارال. وتلهيصــا ملدى تعقيد هما الوشــمف فإن البلدان ليقـت االقرار 

العامل ف ولانها يانــــــــــــــا من اجلهال اله تطل  التموال.  مجتمموللفق  من مقدم  البيالال لنتقــــــــــــــها 
ل اإلمنـــا يـــر تعـــد من ةـــالم البيـــالـــال ومن مقـــدم  التمواـــل املقـــاتـــلف فـــإن اجلهـــال املـــا ـــر والووـــاال و 

 التقنير. واملقاعدة
التودــــــل إ  فهم لمــــــبار تيالال التعليم من خول  داد االحتياجال والترصا مثر حاجر إ   - 42

 معلومال يو ر ويفنل عن املقألت  التاليت ا
مر للبيالال اســـــــــــتعداوا ما ه  يهم تنوو البيالال األســـــــــــاســـــــــــير اله تبدا البلدا )ي(  ن املقد 

إللتاجها مبتروها ألن همد البنوو ه  مب اتر معلومال تُعتل حابر لقــومر يواظ لتم التعليم لداها وتقــتل م 
 قدرال تقنير ال الاها تلك البلدانف واله تتطل  تالتا  وعم املا  ؟ 

ووــاالل املــا ــر عنــد البــت   لوع مــا ه  يهم امواف  والقيوو اله تواجههــا البلــدان وال ) ( 
 البيالال اله تبدا اســــــــــتعداوا لتموالها واله جتعل من الصــــــــــع  عليها العمل تطراقر منقــــــــــقر على توفري

 اله تنتجها البلدان؟لبيالال ل التموال
ومت مصـــــــــاور البيالال   النتام اإلحصـــــــــا   الوةينا تمـــــــــمل لتم مجم البيالال املقـــــــــتهدمر  - 43
الداغرافير والقــــااليرف  - ليم مصــــاور حــــىت للبيالالا البيالال اإلوارارف والبيالال االجتماعيروال التع  

واســتقصــاظال األســر املعيمــيرف وعمليال تقييم التعلمف والدراســال االســتقصــا ير ا ادــر اله تاون و َّية 
ن ين تقـــــــــتع  تلف تصـــــــــتر عامر وال ُتقـــــــــتهدم تمـــــــــال م مر. فو تد من اتباع ات متاامل اان للبلدا

وامـــــمل ذلك حـــــىت مصـــــاور املعلومالف وذلك تيقـــــرياً الســـــتتاوة البلدان اله تعد تيالال وةنير من تلك 
 البيالال إ  يقصى حد ممان. 

وال تد من وشــــــم لتام إوارا متاامل ااتل االســــــتهدام األم ل للبيالال املتصــــــلر تالتعليم تغير  - 44
البيالال اله ال ا ت  عليها يثر امور فيما خيص القـــــــــــــــياســـــــــــــــال امد من ع ظ البيالال والتهلص من 

 التعليميرف وتغير االستتاوة من  تلع مصاور املعلومال.
 

 خطوط العمل الرئيسية - باء 
ال تتم ـــل املهمـــر املنوةـــر تـــاملعهـــد   توفري التمواـــل   املقـــام األولف وإمنـــا   تبـــاول املعلومـــال  - 45

ملقــــــــــــتهدم  واملبتاران ومقدم  البيالال واملمول . ولتنتيم همد المــــــــــــبار والعمل ووســــــــــــي  فيما ت  ا
 أل را  البيالال التعليميرف ال تد من اتباع خطر ةوالر األمد فيما اتعل  تالعنادر القتر التاليرا 
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إجراظ تقييم ســـــــــرام للطل  على البيالال   يوســـــــــال البلدان املتلقيرف   ول تلد على  )ي( 
تقـــــدار امـــــاجـــــر إ  وعم البلـــــدان   مـــــا تبـــــملـــــل من جهوو وتقـــــدت معلومـــــال عن حـــــدةف تـــــدال من 

 املتبعر   املمارسال
 داد امواج  وامواف  املؤســــقــــير   يوســــال الوواالل املا ر والبلدان املا ر من يجل  ) ( 

على املقــــــــــــتواال تقييم امواف  املتاحر  ا والقيوو املتروشــــــــــــر عليها عند وعمها إللتا  البيالال ولمــــــــــــرها 
املنتمــال الــدوليــر املقـــــــــــــــؤولــر عن املبــاورال املتعــدوة األقطــار  ‘ 2’البلــدان املتلقيــر  ‘ 1’التــاليــرا  ال وثــر

 ال نا ير. ال تيبال ‘3’
 ااوة القيمر تناظ على  قـــ  عملير النمـــرف  د  وشـــم مباو  توجيهير لوســـت مارف  ) ( 

 وا يارال املتاحر   مم وشم تدا ل فيما خيص التالتر والتموال
 إلماظ مرو  لتباول املعلومال من يجل وشم مباو  توجيهير تقنير  )و( 
جهال التنقي    داد اوشم اس اتيجيال للتوادل على الصعيدان اإلقليم  والوةين )ا( 

اس اتيجير التوادل على الصعيد  ف وتعراعمن يهدا  التنمير املقتدامر  4الوةنير املعنير تتحقي  ا د  
الوةينف والتنقـــــــــــي  مم املنتمال اإلقليمير لنـــــــــــمان املواظمر واالتقـــــــــــاحل على الصـــــــــــعد الوةين واإلقليم  

  والعامل .
  

 اإلجراء المطلوب م  اللجنة اإلحصائية اتخاذه - سابعا 
اري واألســــــــــــالي  املتبعر اللجنر اإلحصــــــــــــا ير مدعوة إ  اإلحاةر علما تالتقدم ا ر  تمــــــــــــأن املعا - 46
لر تمــــأااف وإ  إتداظ رياها وتقدت توجيها ا تمــــأن الروا    فيما خيص إحصــــاظال التعليم والبيالال ا صــــَّ

وخطول العمل اله اق حها املعهد من يجل وعم إعداو تيالال إحصـــا ير للتعليم تتقـــم مب اد من التاامل 
تالتر   الوقت املناســــ  على الصــــعيد الوةينف على النحو ولووة يفنــــل ومب اد من التعالير من حيت ال

 املب    هما التقرار.
 

 


