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 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات التعليم 

   
للتربية والعلم والثقافة عن  تقرير معهد اإلحصاااااااااء التاة  لمن مة احمم المت دة    

 إحصاءات التعليم 
  

 مذكرة من احمين العام  

 
والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن  2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع   

ــ  ( عن  ــاظ التاألم لمنتمي األمم المتحدة للترالي والعلم والسقافي )ال    ــــــــــ العام ألأن يح ل تقرير معهد اإلحصــــــــــ
ــ ر المعهد ف  التقرير إ ــتعه وي ــــ ــاظاب التعللمن الرت يععر ا علن اللجني لمناق ــــ ــم جلم مرج لي  إحصــــ لن وضــــ

ــراب مرتارة  ــراب منوطنلي لمؤشـ ــتدامي لعام  أ  مؤشـ ه ويقدم التقريرن علن 2030و  2025هدا  التنملي الم ـ
وجع الرصــ  ن معل ماب أســاســلي عن الهد  الرال ــ  والري اب الت  اتررها المعهد لت ــجلم البلدان علن 

واللجني   ه2030ألحل ل عام  4إلن تحق ق الهد   تقديم أهدا  تمسل م ــــــــــــــاهماتها ف  الجه ج العالملي الراملي 
والرت  تمسل ف     التقرير العالم  لرصــــد التعللممعهد وفريق المدع ة إلن أن: )أ( تقر العمل الرت اضــــيلم ألع 

؛ )ب( تالحظ اإلم ا اب الت  4لهد   ا  مؤشــــــــــــراب  منالتماس تقديم  قاط مرج لي وطنلي لمؤشــــــــــــراب مرتارة  
مرج لي ف  ما  تعلق بتحد د السغراب ف  البلا اب وت ـــــــجم الدول األع ـــــــاظ  ني ت عل ها  هج وضـــــــم  قاط 

علن جمم إحصاظاب التعللم ذاب الصلي؛ )ج( تالحظ اإلم ا اب الت   ني ت عل ها  هج وضم  قاط مرج لي  
ــاا  ف  مجال التعللم ف  ما ب ن المناطق وف  جاةل )ل منيقي؛ )ج( تدعم آللاب   ف  تعزيز التعاون اإلحصــــــــ

د ث والتنقلح الت  اقترحتها ال    ــــــ   للحىاج علن جدوا النقاط المرج لي وتدع  المعهد إلن تقديم تقرير  التح
  ه2024إلن اللجني ف  هرا الصدج ف  عام 
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تقرير معهد اإلحصاااااااااء التاة  لمن مة احمم المت دة للتربية والعلم والثقافة عن    
 إحصاءات التعليم 

  
 مقدمة  - أوال   

ــاظ الـتاألم لمنتمـي األمم المتحـدة للتراـلي والعلم والسقـافـي  - 1  تـناول هـرا التقرير المقـدم من معهـد اإلحصــــــــــــ
عن إحصاظاب التعللم )ال      ( أراعي مجاالب ه : )أ( المعا  ر والمنهجلاب ف  مجال التعللم؛ )ب( إ تاج 

الم ـــــــــــــــتدامـي: المؤشــــــــــــــراب العـالمـلي من أهـدا  التنمـلي   4البـلاـ اب؛ )ج( القـلاجة والتن ــــــــــــــ ق ف  إطـار الهـد   
ــل لي المتعلقي ألالهد   ــ ل التقدم المحر  ف   4والم اضـــــــــ ؛ )ج( النقاط المرج لي ال طنليه وي رج التقرير تىاصـــــــــ

ــاظاب التعللمن واإلجراظاب الت  اقترحها   ما ــال م وعمللاب جمم البلا اب المتعلقي ألءحصــ  تعلق ألالمعا  ر واألســ
االي للتعللم علن الصـــــــع د ال طن  تر ن أمسر ترامال وأف ـــــــل ج جة وتر ن  المعهد لدعم ت ف ر بلا اب إحصـــــــ 

 هالمناسم ال قت ف  وتقدمفعالي من ح ث الترلىي 
  

 المعايير والمنهجيات في مجال التعليم  - ثانيا  

لمجااالت التعليم    2013وتنقيح عاام    2011تنفياذ التصااااااااانيل الادولي الموحاد للتعليم لعاام   -  ألف 
 تصنيل الدولي الموحد للتعليموالتدريب في ال

لمجاالب    2013وتنقلح عام    2011 لعاملتصـــــــــنلا الدول  الم حد للتعللم  اف  أعقاب اعتماج تنقلح   - 2
الم حـد للتعللمن ـقام المعهـد والجهـتان ال ــــــــــــــري ـتان ـلع ف  جمم  اـلدول التصــــــــــــــنلا  إطـارالتعللم والـتدرـيم ف   

حصــــــــــــــاا  لالتحـاج األوروا  ومنتمـي التعـاون والتنمـلي ف  المـ دان  التعللمن وهمـا الم ـتم اإلألـ  المتعلـقيبـلاـ اب  ال
االقتصـــــاجتن بتر لا األجواب الت  ت ـــــتردمها الجهاب السال  ف  إجراظ اســـــتقصـــــاظاب التعللم وفقا للمعا  ر 

ــاظاب    2011الجد دةه و عى ِّر تنقلح عام   ــتقصـ ــت ياب التعللم والتحصـــ ل التعللم  ف  إطار ج لي اسـ المتعلق ألم ـ
ه وادأ العمل ألالتصــــــــنلا الجد د لمجاالب التعللم والتدريم ف  إطار  2014للم والتحصــــــــ ل التعللم  لعام التع

 ه2016ج لي استقصاظاب التعللم لعام 

واشــــــــــــــترك المعهــد والم تــم اإلحصـــــــــــــــاا  لالتحــاج األوروا  ومنتمــي التعــاون والتنملــي ف  الم ــدان  - 3
ر ف  أواال عام  2011  الم حد للتعللم لعام تصــنلا الدوللل  تنى رتاالقتصــاجت ف  وضــم جل ل   ن  2015ن  ع ــِّ

ر ب وللقي علن اإل تر ت تت ــمن   ألاللغاب اإلســنا لي واإل رل زيي والىر  ــليه وف  وقت الحق من ذلع العامن  ع ــِّ
ــلي للمجاالب وجداول التنالر ب ن )ل من تنقلح مجاالب التعللم والتدريم ف   ــالي المىصــ   إطارالبلا اب ال صــ

والتصــنلىاب ال ــاألقي لمجاالب التعللمه واالنتر إلن الياألم التقن  لت صــلىاب   لا الدول  الم حد للتعللملتصــن ا
 ال للقي لل ت متاحي حاللا س ا ألاللغي اإل رل زييه فءنالمجاالبن 

ــافي إلن ال لااق التقنلي الت  تدعم تنى ر التنقلح نن فقد عمل المعهد والجهتان ال ـــــري تان لع   - 4 وااإلضـــ
 الم ــــــــــــــت  ـليف  جمم بـلاـ اب التعللم مم البـلدان علن إعـداج مقـارـ اب أو “ةراارا للبرامج والمؤهالب التعللمـلي  

ن من أجل م ـاعدة م ـتردم  البلا اب ف  تى ـ ر مؤشـراب التعللم  2011للتصـنلا الدول  الم حد للتعللم لعام 
ر ب 2018الجد دةه وحتن  هايي عام   ار علن الم قم ال ن   للمعهدهةرييي من تلع الررا 170ن  ع ِّ
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 لعام  الم حدالدول    التصـــــــــنلا  تنقلحوقد أحر ب األغلبلي العتمن من البلدان تقدما ج دا ف  تنى ر   - 5
ــ ل التعللم ن ح ث    2011 العد د  قدمعند تقديم تقاريرها إلن اله ئاب الدوللي المعنلي ببلا اب التعللم والتحصـــــــــ

مجاالب    لتنقلحممتسلي   الا ابللمرة الرام ي و   2011 لعام  الم حدالدول   التصنلا لتنقلحمنها بلا اب ممتسلي  
 ه2018التعللم والتحص ل التعللم  ف  إطار التصنلا الدول  الم حد للمرة السالسي ف  عام 

 
د لبرامج تدريب المعلمين -ةاء     إعداد التصنيل الدولي الموحَّ

ج جتهان وضــم المعهد التصــنلا  أل   االرتقاظالمعلم ن و أل  لقيالمتعحصــاظاب  اإلمن أجل تح ــ ن ت افر  - 6
د لبرامج إعــداج وتــدريــم المعلم ن ألعــد إقرارا ف  الــدورة األراع ن للمؤتمر العــام لل    ــــــــــــــ  ن ف    الــدول  الم حــب

 ه2019 عام

د لبرامج إعداج وتدريم المعلم ن ألىريق اسـت ـارت  - 7  واسـترشـد المعهد ف  وضـم التصـنلا الدول  الم حب
ــ   من الىئي  ــملي مم معاهد ال    ـ ــاوراب الرسـ ــلي من الم ـ ــل ـ ــلي   2ومرامز الىئي   1تقن  عالم  وا ـ ذاب الصـ

 والدول األع اظ   قها المعهد وش ني ال لاساب و تم التعلم مدا الحلاة التاألعي لل       )قياع التعللم(ه

د لبرامج إعداج وتدريم المعلم نوي  - 8 إطارا لجمم إحصــاظاب أل ــأن برامج   مسل التصــنلا الدول  الم حب
هـرا   صــــــــــــــنلاـتدرـيم المعلم ن ومؤهالب المعلم ن ذاب الصــــــــــــــلـي تر ن قـابلـي للمقـارـ ي علن  يـا  البلـدان وت 

ــاظاب وتحل لهاه وه  قاام علن   ــنلا البرامج   الم حد الدول  التصـــــنلااإلحصـــ م ف  تصـــ للتعللمن الرت يع ـــــترد 
 التعللمه ومجاالبب التعللملي والمؤهالب ذاب الصلي ح م م ت يا

د لبرامج إعــداج وتــدريــم المعلم ن   - 9 أجاًة لقلــاس ج جة برامج تــدريــم   للسوالتصــــــــــــــنلا الــدول  الم حــب
ــلي لهرا البرامجه وه  يغي    ــاســــــ ــام ن األســــــ قبل   ماالتعللم   أط ارالمعلم نن أل ع ال يع س المناهج أو الم ــــــ

 االبتداا  واالبتداا  واإلعداجت والسا  ته

د لبرامج إعـداج وتـدريـم المعلم نوالت  - 10 ةي ة هـامـي علن طريق معـالجـي أوجـع    صــــــــــــــنلا الـدول  الم حـب
ج من أهدا  التنملي الم ـــــتدامين  -4القصـــــ ر ف  البلا اب الم ـــــتردمي حاللا لرصـــــد المؤشـــــر العالم  للغايي 

ــاعــد علن إ تــاج   وذلــع بتقــديم تعريا لىئــاب جوللــي متىق عل هــا لىهم مؤهالب المعلم ن وارامجهمن ممــا ي ـــــــــــــ
 إحصاظاب قابلي للمقار ي علن  يا  البلدان والنتر ف  سلاساب تدريم المعلم نه

د لبرامج إعداج وتدريم المعلم ن ف  وقت قريم بدايي  - 11 ويم ن أن  بدأ تنى ر التصـــــــــــنلا الدول  الم حب
د ف  الـدورة الحـاجيـي واألراع ن للمؤتمر العـام لل    ــــــــــــــ   مـاإذا    2022من عـام     ن ف  ت ــــــــــــــرين السـا  /اعتعمـِّ

ه وتتمسل الري اب التاللي الت  ســــ تررها المعهد ف  وضــــم الصــــلغي النهاالي لن  التصــــنلان 2021   فمبر
وإجماج التنقلحاب الت  ييلبها المؤتمر العامن وترجمي الن  إلن اللغاب الرســـــــــــــملي لومم المتحدةن ووضـــــــــــــم 

د لبرامج إعداج وتدريم المعلم نهتنى ر التصنلا الدو لاستراتلجلي لجمم البلا اب وةيي   ل  الم حب
 

 إطار الكفاءة العالمية وربط السياسات -جيم   

ــمل الجه ج الراملي  2021-2020ةالل الىترة  - 12 ن أحر  المعهد تقدما )ب را ف  مجال  تااج التعلمن ي ــ
ــأن  تااج التعلمن وأجواب لتق لم النعتم ال طنلي لتق لم التعلمن وولااق  إلن وضــــــــــــم منهجلاب جد دة لابال  أل ــــــــــ

ةي اب إلن األمام  أي ــــــــاالمعهد تدعم تنى ر تق لماب التعلم وتدع  إلن إيجاج مقلاس م ــــــــترك للتعلمه وةيا  
  لما  تعلق ألجمم البلا اب عن  تااج التعلمه
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ر 2019وف  عام  - 13 ــِّ ــلاب ن  ع ــــــــ إلن   األولالصــــــــــى   من    -إطار الرىاظة العالم : القراظة والرياضــــــــ
لتنمـلي من المعهـد وو)ـاـلي التنمـلي اـلدولـلي الـتاألعـي لل الـياب المتحـدة وإجارة ا  )ـلال للقـي    هـراوقـد أعـد  ال ــــــــــــــاجسه 

ــترال  لنح   التعللم ومؤســــ ــــي   الدوللي ف  المملري المتحدة لبرييا لا العتمن وأ رلندا ال ــــماللي والمجلس األســ
ب ــل وم ل نــدا غ تس وشــــــــــــــر)ــاظ آةرون يمسل ن العــد ــد من المنتمــاب اإل مــاالــين علن النح  ال ارج ف  الىرع 

ــ ره و عق ِّح ت ال للقي اإلطاري  ــاهم ن ف  المن ـ ــا الصـــ  األول  الرا  ألالم ـ ي ف  وقت الحق حتن تغي  أي ـ
 والصى   من ال األم إلن التاسمه

م ف  رار  تااج التعلم الم ـتمدة من  - 14 وقد وضـم المعهد وشـري اا منهجلي رار ال ـلاسـابن الت  تع ـترد 
م ف  وضم  قاط مرج لي )أو جرجاب فاصلي( لتق لم اب التعلم التق لماب القاامي ألءطار الرىاظة العالم  وتع ترد 

لتحق ق االت ـــــــــــا  ب نها علن  يا  البلدان وال ـــــــــــلاقاب ألمرور ال قته وتتلح هرا اليريقي للبلدان اســـــــــــتردام  
ألهدا ن أت   ـني األطىال وال ـناب ا من 1-1-4المؤشـر  أل  المتعلقي المعل ماب عنتق لماتها الحاللي لابال   

ي المرحـلي االبـتدااـلي؛ و )ج( ف   هـايي المرحلي  الر ن ي    ن )أ( ف  الصــــــــــــــ  الـسا  /الـسالث؛ و )ب( ف   هـايـ 
الرىــــاظة ف     اإلعــــداجيــــي الســــا  ت ويحقق ن علن األقــــل الحــــد األج ن من م ــــــــــــــت ا  ‘ القراظةن  1من التعللم 

ــلابن ألح ـــــــــــم   ‘2  و ــريع تقن  لعن ه  ســـــــــــ ت   2021وف  عام  هالجنس   عالرياضـــــــــ ن قام المعهد مم شـــــــــ
 (cito.com  ( ألعقد حلقاب عمل أل ــأن رار ال ــلاســاب تمسل الهد  منها ف  تن ــ ق تق لماب التعلمن ف  )مب جيا

ولل ـ ت  و  نال والهندن ومن المقرر إجراظ تق لم ف   امبلا ف  )ا  ن األول/جي ـمبره ويجرت أي ـا تنى ر مجم عي  
ــاب ف  بلدان مرتارة من قبل و)الي التنملي الدو  ــلاســــــ للي التاألعي لل الياب المتحدة ومجم عي البنع أجواب رار ال ــــــ

 الدول  والتق لم الم ترك الدول  لالمام ألمهاراب الح اب/شن ي العمل ال عب  من أجل التعلمه 
 

 5-7-4و   4-7-4مبادئ توجيهية لجم  البيانات لقياس المؤشرين   -دال   

من أهدا  التنملي   4شــــــــــراب الهد   ن عقد فريق التعاون التقن  المعن  ألمؤ 2021ف  حزيران/   لع  - 15
المناجئ الت ج هلي لجمم البلا اب الال مي لقلاس   عن  لاعالنحلقي جراسـلي شـن لي  2030التعللم   -الم ـتدامي 
)الن ـــــــــــني المئ يي ليالب المرحلي اإلعداجيي الر ن يتهرون فهما )ا لا للق ـــــــــــايا المتعلقي  4-7-4المؤشـــــــــــر 

ــتدامي( و ــني المئ يي ليالب المرحلي اإلعداجيي الر ن يتهرون )ىاظة  5-7-4  ألالم اطني العالملي واالســــــ )الن ــــــ
 ف  معرفي العل م الب ئلي والعل م الج  ل جلي(ه

 
 البنك العالمي للبنود -هاء  

م اةتنار إللناب جدوا   1-1-4من أجل تح ــــــ ن ج جة البلا اب المتعلقي ألالمؤشــــــر  - 16 ضــــــِّ وت افرهان وع
منصـي ت ـت ـلا بنرا شـامال للبن ج ي  ن مصـمما لتلبلي مرتل  احتلاجاب المعلم ن  التصـ ر الرا  ألء  ـاظ 

ــلاب وتنى ر هرا التق لماب   ــلاســــــــــاب ف  ما  تعلق ألءعداج تق لماب القراظة والرياضــــــــ واإلجاري ن وواضــــــــــع  ال ــــــــ
ــالحي ت  ــاظ تق لماب م ل قي وصــــ ــج لها واإلبال  بهاه فمن األهملي ألم ان أن ي  ن لدا الدول األع ــــ نتج  وت ــــ

الدرجاب والبلا اب الت  يحتاجها واضع  ال لاساب لىهم أجاظ اليالب ورصداه وتحقلقا لهرا الغايين ألاإلضافي  
ــ  الت  سبق للمعهد تجملعها من الدول األع اظن أسهم المجلس األسترال  لنح   التعللم   500إلن البن ج الــــــــــ

ن وه  اإلجارة اإلحصاالي ف  و ارة  واألجاظ  التي ر   وآفا  بند آةرن ووقعت مر)رة تىاهم مم إجارة التق لم  400 بـ
التعللم الىر  ـــلين بهد  التعاون ف  تي ير م تني جوللي للبن ج وف  صـــ  ها وت ـــجلعهاه وت ـــجم ال ـــرامي مم 

   ا اإلجارة إيجاج رؤيي م ــتر)ي أل ــأن االســتراتلجلي والح )مين وه  ســتتلح ال صــ ل إلن شــن اب ت ــم بلدا هرا
 الم اهمي ألالبن ج والممارساب والربراب والتم يل ل مان استدامي المنصي وفعال تهاهومؤس اب يم نها 

http://cito.com/
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 رصد احثر على نتائج التعلم -واو   

المعهدن مم شـــــــــــــري لع التقن  ن المجلس األســـــــــــــترال  لنح   التعللم ومؤتمر و راظ   علن ن أ 2021ف  عام   -   17
م ـــــروع رصـــــد  عن ل  من ال ـــــرامي العالملي من أجل التعللمن  التعللم للدول والح  ماب الناطقي ألالىر  ـــــلي وادعم ما 

اآللار علن  تااج التعلم الرت  هد  إلن جلاس  تااج التعلم ف  ســـــــــتي بلدان ف  أفريقلا )ب ر) نا فاســـــــــ ن وا رو دتن  
ــنغالن و) ب جيى ارن و) نلا( من أجل تحل ل األلر الي يل األجل لمرا ف روس ) رو ا )م ف د  (  19- و امبلان وال ــ

ــ نم    ــافي إلن ذلعن ســ علن التعلم وتق لم فعاللي آللاب التعلم عن ألععد الم ــــتردمي ف  ألناظ إغال  المدارسه وااإلضــ
 ه 2022الم روع قدرة البلدان علن رصد التعلم ألعد األ ميه ومن المت قم أن تصدر النتااج ف  أواال عام  

  
 إنتاج البيانات  - ثالثا  

التقن  ف  وضــــم الصــــلغي النهاالي للمنهجلاب الم ــــتردمي ف  المؤشــــراب    جعم المعهد فريق التعاون  - 18
إلن   2017مؤشـــــــــرا ف  عام  29ن مما  اج عدج المؤشـــــــــراب المبل  بها من  4الراصـــــــــي ألجملم غاياب الهد   

ه وعرا المعهد منهجلاب المؤشـــــــــر المرجع   2021مؤشـــــــــرا ف  عام   43وإلن   2019مؤشـــــــــرا ف  عام   37
ــاب  لا صـــــــــــا ؛ و هجا مرتليا   الســـــــــــتردام البلا اب ال ـــــــــــ ا لي ال طنلي؛ والقراراب المنهجلي المتعلقي ألح ـــــــــ

 المت سياب اإلقللملي ألراعي من المؤشراب العالملي المعلقيه

مؤشــــــران من  44بلا اب تر   العالم  الصــــــع د علنوت ــــــمن اإلصــــــدار الرا  ببلا اب التعللم   - 19
ر ب أي ــا ألول مرة بلا اب تر   0-1-4الجد د والمؤشــر الم اضــلع   1-7-4ب نها المؤشــر العالم   ه و ع ــِّ

ه واســــــــتعحدِّ  تصــــــــنلا إضــــــــاف  ل ــــــــتي  7-ج-4 و 5-ج-4  و 6-7-4 و 3-5-4 و 2-4-4المؤشــــــــراب  
ن وح ـم م ـت ا التعللم ألالن ـني 4-1-4و   2-1-4مؤشـرابن ألما ي ـمل التصـنلا ح ـم اإلعاقي للمؤشـرين  

غي الم ـــــــــتردمي ف  المنزلن علن الت ال ه وتتا  القاامي المتعلق ن ألالتنمر والل 2-5-4و  2-أ-4للمؤشـــــــــرين  
ــن   لىريق التعاون التقن  ) ــراب علن الم قم ال ـــــــــــ (ن و)رلع /http://tcg.uis.unesco.orgالراملي للمؤشـــــــــــ

 مجم عي البلا اب ال صالي الت  أع جِّز ب لجملم المؤشرابه

ل ت البلا اب االقتصــاجيي إلصــدار بلا اب   - 20 د ِّ ن اســتناجا إلن آةر البلا اب الت  2021 ل ل/ســبتمبر  أوحع
 أ تجها صندو  النقد الدول  والبنع الدول ه

وقام المعهد بتجريم أجواب وةلاراب م ســـــــــعي لجمم البلا اب ت ـــــــــمنت  هجا جد دا لت ف ر البلا اب   - 21
 ماذج ســـــــــــهلي االســـــــــــتردام  تلحها المعهد لتجملم   تيب قنع أن تعمل ب ن يم ن للبلدان ألم ج4لرصـــــــــــد الهد  

 البلا اب الرام وح اب المؤشرابن وعرا ولااق أل أ ها علن االجتماع السامن لىريق التعاون التقن ه

ــمل   - 22 ــن   الجزا  لىريق التعاون التقن ن ت ــ ــلحلي جد دة علن الم قم ال ــ ــ اال ت ضــ ــر المعهد أشــ و  ــ
د للتعللم؛ ول حاب  ل حـاب مـتاألعـي عـا لمـلي وإقللمـلي وقيرـيي للنـقاط المرج ـلي؛ وةراار للتصــــــــــــــنلا اـلدول  الم حـب

؛ وأشـــــ اال ت ضـــــلحلي أعدتها  19-مرا ) ف د أل ـــــبممللاب إغال  المدارس ألعمتاألعي إقللملي وقيريي متعلقي 
ب ةاصــي مصــممي إلعداج ال ــرامي العالملي من أجل التعللم أل ــأن ألر الجااحي علن التعللمه واســتعردِّم ت أجوا

 األش ال الت ضلحلي الجد دةه

http://tcg.uis.unesco.org/
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إ  ــــاظ م ــــت جع ن لمصــــاجر وطنلي تتلح ال صــــ ل إلن البلا اب المتعلقي ألالنىقاب   عنالمعهد   علنوأ  - 23
)تقــارير اإل ىــا  علن التعللم( وغ رهــا من البلــا ــاب المتعلقــي ألــالتعللم )تقــارير مؤشــــــــــــــراب التعللم( الت  يم ن  

 ه4ؤشراب الهد  استردامها لح اب م
  

من أهدا  التنمية المسااتدامة: المؤشاارات   4القيادة والتنساايف في إطار الهد   - راةعا  
 4العالمية والمواضيعية المتعلقة ةالهد  

من أجل جلاجة العمللي الراصـي ب ضـم مؤشـراب م اضـل لي للتعللم وتنى رهان قام المعهد وشـ ني جعم  - 24
ن بت ـ  ل فريق التعاون التقن  المعن  2016ألال    ـ  ن ف  أيار/ما     2030وتن ـ ق إطار التعللم حتن عام 

ه ويتلح فريق التعاون التقن  منبرا لمناق ــي  2030التعللم   -من أهدا  التنملي الم ـــتدامي   4ألمؤشـــراب الهد   
صلاب إلن ووضم المؤشراب الم تردمي ف  رصد الغايابن أليريقي تت م ألال م للي وال ىا ليه ويقدم الىريق ت  

المعهد أل ـأن اإلجراظاب الال مي لتح ـ ن ت افر البلا ابن ووضـم منهجلاب إل تاج مؤشـراب م اضـل لي لمتاألعي 
و)االب شــــــري ي متعدجة األطرا    4  جولي ع ــــــ ان و 22واســــــتعراضــــــعه وي ــــــم الىريق ةبراظ من  4الهد   

ــاجتن وال    ــــــ  ن ومنتمي  األمم المتحدة لليى لي )ال   ل ــــــ (ن  )منتمي التعاون والتنملي ف  الم دان االقتصــــ
مـد   )المنتمـي العراـلي للتراـلي والسقـافـي والعل من والراأليـي اـلدولـلي المجتمم  المنتمـاب   من  3 والبـنع اـلدول (ن و

للتعللمن والم اورة الجماعلي للمنتماب غ ر الح  ملي أل أن التعللم للجملم( والرالس الم ارك للجني الت ج هلي  
 ه2030لتنملي الم تدامي الرا  ألالتعللم حتن عام المعنلي بهد  ا

  
 من أهدا  التنمية المستدامة   4وض  نقاط مرجعية للهد   - خامسا   

ــم 2030ف  إطار العمل الرا  ألالتعللم حتن عام  - 25 ــراب مرج لي  “ن تدعن البلدان إلن وضـــــــــ مؤشـــــــــ
لمؤشــراب أهدا  التنملي الم ــتدامين الت   نتر إل ها   ا(2025وعام  2020مؤقتي مالامي )تر ن مسالن عام 

  اال غنن عن وج جها ل ـمان الم ـاظلي أل ـأن أت قصـ ر يحد  ف  تحق ق الغاياب األط ل أجل “ألاعتنار أن  
(ه ب ـد أن معتم البلـدان لم تترجم الغـايـاب العـالملـي إلن غـايـاب وطنلـي تر ن ألمسـاألـي  قـاط مرج لـي  28)الىقرة  

علن   2019م المحر  ف هـا ألا تتـامه ول ــــــــــــــد هرا الىج ةن اتىق فريق التعـاون التقن  ف  عام  لابال  عن التـقد
 تع ن أن ت ضم لها  قاط مرج ليه واستند االتىا  إلن استعراا لمقترحاب أع اظ  الت مؤشراب  ال منسنعي 

 43الـــــــــــــ   4مؤشراب من مؤشراب الهد   6الىريق ةل   لع األع اظ إلن إم ا لي وضم  قاط مرج لي لـــــــــــــ 
ــاألقين والتغيلي القعيريين وت اتر   ضـــــــــمنومؤشـــــــــراب اإل ىا  العام   ــتناجا إلن االتجاهاب ال ـــــــ إطار العملن اســـــــ

 ف  ما  ل : 4البلا ابن والجدوا ألالن ني لل لاسابه وتتمسل النقاط المرج لي لمؤشراب مرتارة للهد  

سالث؛ و )ب( ف   هايي المرحلي    ـني األطىال وال ـناب )أ( ف  الصـ  السا  /ال - 1-1-4المؤشـر  • 
ــت ا اإلعداجيياالبتداالي؛ و )ج( ف   هايي المرحلي   ن الر ن يحقق ن علن األقل الحد األج ن من م ـــــــــ

 الجنس   ع‘ الرياضلابن ألح م 2‘ القراظةن و  1الرىاظة ف   

 اإلعداجتن والتعللم السا  ت(معدل إممال الدراسي )التعللم االبتداا ن والتعللم   - 2-1-4المؤشر  • 

 الدراسي )التعللم االبتداا ن والتعللم اإلعداجتن والتعللم السا  ت(  إممال  عدم معدل   -  4- 1- 4المؤشر  • 

ــني واحدة من ســـن االلتحا  الرســـم   - 2-2-4المؤشـــر  •  معدل الم ـــار)ي ف  التعلام المنتبم )قبل سـ
 الجنس   عألالتعللم االبتداا (ن ألح م 
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ــر ا •  ــل ن علن الحد األج ن من المؤهالب الال مين ألح ـــــم   - 1-ج-4لمؤشـــ ــني المعلم ن الحاصـــ   ـــ
 الم ت ا التعللم 

 مؤشر اإل صا  )س تم تحد دا( • 

اإل ىا  علن التعللم )حصــــــــي من إجمال  الناتج المحل /مجم ع اإل ىا  العام )إطار العمل الرا    • 
 (105ن الىقرة 2030ألالتعللم حتن عام  

ن 2020وف  الدورة االســــــــــــــتسـنااـلي لالجتمـاع العـالم  للتعللم الت  ععـقِّد ب ف  ت ــــــــــــــرين األول/أمت ار  - 26
ــاظ والمجتمم الدول  بهرا االلتزام المعل قن وجعع ت ال    ــــــ   والجهاب ال ــــــري ي لهان مم  ذعم ِّر ب الدول األع ــــ

ن إلن اقترا   قاط مرج لي  2030ن عام  اللجني الت ج هلي المعنلي بهد  التنملي الم ــتدامي الرا  ألالتعللم حت 
م الحقا ف  الرصده 4مالامي وواق لي لمؤشراب الهد    الرال لي تع ترد 

 :وت تند فعاللي عمللي وضم النقاط المرج لي ورصدها واتراذ إجراظاب علن أساسها إلن عامل ن - 27

العمل الرا  ألالتعللم االلتزام ال ـــــلاســـــ : ال يم ن وضـــــم  قاط مرج لي )ما ه  ميل ب ف  إطار  • 
علن الم ــــــــــــــت ا العـالم ن ألـالنتر إلن التىـاوب الرب ر جـدا ب ن البلـدان ف   قـاط   2030حتن عـام  

اال يال ه ويلزم أن تر ن النـقاط المرج ـلي واق ـلي وقاامـي علن الم ــــــــــــــؤولـلي ال طنـليه ويم ن لعملـلي 
ي علن الم ـــــــت ا اإلقللم  )نقيي  عالملي أن تق ا هاذ ن الهدف نن ولرلع اعقتعرِّ  تحد د  قاط مرج ل 

ا يال ن ح ـث إن البلـدان جاةـل المنيقـي ال احـدة عـاجًة مـا تجمعهـا تحـدـياب م ــــــــــــــتر)ـي أمسر وتر ن  
 لد ها فر  أمسر )  تتحاور مم ألع ها أل أن ال لاساب وتتعلم من ألع هاه

وضــــم  قاط مرج لي   ننغ  التغلم علن التحدياب التقنلي للقلاسن ولرلع اعقتعرِّ   هج الســــتردامع ف    • 
من أجل م ــــــاعدة الرلا اب اإلقللملي والح  ماب ال طنلي وت ج هها ف  وضــــــم  4لمؤشــــــراب الهد   

 قاط مرج لي للمؤشـــــــــــــراب المرتارةه وي ـــــــــــــتند هرا النهج إلن مناجئ اإل صـــــــــــــا  والرىاظة والجدوا 
 والن اطي وال ىا ليه

ــد التعل وقد اقتر  المعهد وفريق - 28 ــلي وتقنلي مؤلىي من ةي ت نن  لمالتقرير العالم  لرصــــ ــلاســــ عمللي ســــ
 :أقرها فريق التعاون التقن ه وتتأل  العمللي من  قاط مرج لي إقللملي ووطنلين علن النح  التال 

  فر الم ـت ا المرجع  اإلقللم ن ألاالقتران مم تحد د مرج لي ج لا إقللملي م ـتر)ين ت ا  ا   )أ( 
يم  ِّن النهج اإلقللم ن مقتر ا بنقيي مرج لي  و من التحدياب  ى ـــــــــهاه   عندما ت ـــــــــترك بلدان المنيقي ف  العد د

 األفرار وتتعلم من ألع ها؛ ت تلهموطنلين من التىاعل علن  يا  البلدان ويتلح الىر  للبلدان أن 

تع س الم ــــــــت ياب المرج لي ال طنلي للمؤشــــــــراب المرتارة واقم البلدان وت ــــــــتند إلن  قاط  )ب( 
 وةييها وطم حاتهاه ا يالقها وسلاقاتها

ــراب الهد    -   29 ــم  قاط مرج لي لمؤشــــ ف  ت ف ر إطار لتحد د وجعم اإلجراظاب   4ويتمسل الهد  من وضــــ
ال طنلي ل ـد السغراب ف  البلا اب وال ـلاسـاب والم ـاعدة علن التصـدت للتحدياب الم ـتر)ي بت ـجلم تناجل أف ـل  

المعل ماب واألجلي المتعلقي ألالتداب ر الت  تسبت فعال تهان و)رلع تقديم الممارســابن والتعلم المتناجلن وجمم و  ــر  
وغاياتع علن م ــاهمي    4الم ــ رة والدعم أل ــأن إصــالحاب ال ــلاســابه ويت ق  التقدم المحر  ف  تحق ق الهد  

 تحقلقهاه  مل بلد ف  )ل مجال سلاسات  بتحد د غايي )ملي ومجم عي من اإلجراظاب وال لاساب لدعم 
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وت ـــــتج م عمللي وضـــــم النقاط المرج لي أي ـــــا للتقرير التجملع  المقدم من األم ن العام أل ـــــأن ةيي   -   30
(ن الرت أوصــ   لع ألالنتر ف  أراعي م ــت ياب للرصــد وه :  A/69/700)   2015التنملي الم ــتدامي لما ألعد عام  

 قللم  والم اضلع  وال طن ه وتهد  هرا العمللي إلن م اظمي هرا الم ت ياب األراعي للمؤشرابه العالم  واإل 

علن النعد اإلقللم    منبنلا  4رصد الهد    ي  ن  أنوأعد المعهد سل لي من التقارير الت  تهد  إلن  - 31
ألالغاياب  4اياب الهد  من ةالل ت ـللر ال ـ ظ علن العمل الرت يجرت القلام ألع ف  المناطقن مم مقار ي غ

ــلي التقارير هران هناك العد د من م ارج  ــل ـ ــافي إلن سـ الت  وضـــعتها اله ئاب اإلقللملي وجون اإلقللمليه وااإلضـ
البلا اب المتاحي علن الم قم ال ــــــن   المصــــــغر لىريق التعاون التقن ن منها ق ــــــم مرصــــــ  ل ضــــــم النقاط 

المرتارة ل ضــــم  4مؤشــــراب ال ــــنعي للهد   المن    مؤشــــرلرل وقيريي  إقللملي المرج لي مزوج بل حاب متاألعي 
بلا اب ي ـــــــلر ال ـــــــ ظ علن )لالي أجاظ )ل منيقي علن م ـــــــت ا )ل مؤشـــــــر من   ســـــــجل قاط مرج لي لهان و 

 ه4مؤشراب الهد  
 

 بناء توافف اآلراء -ألف   

ــلاغي تتماشــــــ  -   32 ــقي و)املي الصــــ ن مم جداول   تمسل الهد  الرال ــــــ  ف  التأم د علن أن هرا عمللي مت ــــ
األعمــال التعللملــي ال طنلــي )أت الرير ال طنلــي( واإلقللملــي )مســل االتحــاج األفريق ن وآســـــــــــــلــا والمحلر الهــاجئن 

( )ا تر ال ــــــ ل أج اا(ه ويعت قبم من  4والجماعي الراريبلين واالتحاج األوروا  وما إلن ذلع( والعالملي )أت الهد  
 تلع مسل   وضـــــــــــــعت  قد لم ترن البلدان    فءذا رج لي الت  وضـــــــــــــعتها ألالىعله  البلدان أن تقدم الغاياب أو النقاط الم 

ر جملم البلدان ألأ ها  فالم الغايابن   نتتر منها أن تقدم غاياب تر ن م ــــــــــــتعدة لاللتزام بهاه وف  هرا العمللين تعر)ب
 ه 2030ألحل ل عام  4تعهدب بتقديم غاياب تمسل م اهماتها ف  الجه ج العالملي الراملي إلن تحق ق الهد   

 
 سير العمل في ما يتعلف ببناء توافف اآلراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

تحد ث المؤشر  
المرجع  لا صا  
ووضعع ف  صلغتع  

النهاالي  ناظ علن م افقي  
فريق التعاون التقن  

 )االجتماع السامن( 
النقاط المرج لي تقديم 

 ال طنلي وتجملعها

االجتماع العالم  للتعللم 
ن تجد د االلتزام/ 2020

فريق التعاون التقن  
 )االجتماع ال األم( 

 يقر العمللي
فريق التعاون التقن  

)االجتماع ال اجس( يعتمد  
  نبناظ علقاامي المؤشراب 

 مقترحاب المعهد 

المؤشراب العالم   إطار  
ألهدا  التنملي 

الم تدامي الرت اعتمدتع  
الجم لي العامي لومم  

التقرير التجملع    المتحدة 
 العام لوم ن

تشرين الثاني/نوفمبر 
2021 

تشرين احول/أكتوبر  
2021 

تشرين احول/أكتوبر  
كانون احول/ديسمبر  2017تموز/يوليه  2019آب/أغسطس  2020

2014 

  التقريرالمعهد وفريق  
 التعللم لرصد  العالم 

يقدمان تقريرا إلن  
 العالم  للتعللماالجتماع  

االجتماع العالم  للتعللم 
ن واعتماج  2021

المؤشرابن واعتماج القلم  
اإلقللملين والدع ة إلن 

 التقديم

  التقريرالمعهد وفريق  
 التعللم لرصد  العالم 

يقدمان تقريرا إلن اللجني  
الت ج هلي المعنلي  
ألالتعللم حتن عام  

 وي تنان مدو ي  2030

فريق التعاون التقن  
(  دع  رامس)االجتماع ال 

حاب  المعهد إلن تقديم مقتر 
بناظ   جسف  االجتماع ال ا

علن الم اورة الت  يجريها 
  التقريرالمعهد وفريق  

ف   التعللم لرصد  العالم 
 الرام السالث 

الرا   ار العمل  طإ
ألالتعللم حتن عام  

2030 
 ( 105  والىقرة   28)الىقرة  

كانون احول/ديسمبر  2021تموز/يوليه 
2019 

تشرين الثاني/نوفمبر 
2018 
 

 2015أيار/مايو 

2022 

https://undocs.org/ar/A/69/700


E/CN.3/2022/15  

 

21-17850 9/10 

 

 التجمي  -ةاء   

لرل مؤشــر من المؤشــراب    2030و   2025جع ت البلدان إلن تقديم جلمها المرج لي ال طنلي لعام   - 33
ن جعت المد رة العامي الم ــاعدة ل ــؤون  2021آب/أغ ــيس   4المرج لي العالملي والم اضــل لي ال ــنعيه وف  

رال العام نن علن النح   التعللم ف  ال    ــــــ  ن ســــــتلىا لا جلا  ن ن البلدان إلن تقديم جلم للمؤشــــــراب ال ــــــنعي ل
 عممه ومن أجـل تل ــــــــــــــ ر هـرا العملـلين  2021تم  /  لـلع    13المتىق علـلع ف  االجتمـاع العـالم  للتعللم ف  

 م ذجا يحت ت علن جلم مرج لي مت قعي لل ــ ل أســاســا للمناق ــي    التقرير العالم  لرصــد التعللمالمعهد وفريق 
لنعض البلدان غاياب محدجة للمؤشــراب المرج لي المرتارة ف     ي  ن وي ــاعد ف  صــنم القراره ومن ال ارج أال 

ةيــي وطنلــي أو ألن  تــام المعل مــاب ال طن  لم ي ن قــد أ تج ألعــد القلم   أت  ا عــدام  أل ــــــــــــــبــمالنم ذجن إمــا  
 الراصي بتلع المؤشرابه

ترراج  ف  تنى ـر عمللـي اســــــــــــــ   التقرير العـالم  لرصــــــــــــــد التعللموـاالت ا ت مم ذلـعن ـبدأ المعهـد وفريق   - 34
البـلا اب تهـد  إلن جمم الغـاياب ال طنـلي من ال لااق الرســــــــــــــمـلي المـتاحي للجمه ر )علن ســــــــــــــبـ ل المـسال من 

(ن وال ـــرامي  Planipolisاالســـتعراضـــاب ال طنلي الي علين وا األي بال  ب للس للرير وال ـــلاســـاب التعللملي )
 لتحد د  قاط مرج لي وطنليهالعالملي من أجل التعللمن وةير القياعاب ال طنلين وما إلن ذلع( 

ن أمدب رســـــالي من المى ضـــــلي األوروالي أن لاللي من المؤشـــــراب ال ـــــنعي  2021وف  حزيران/   لع   - 35
ج ب لها غاياب لعام  د ِّ  4تنالرب مم مجاالب الرصـد ال ـنعي لعمللي وضـم  قاط مرج لي للهد     2030الت  حع

 ي من االتحاج األوروا هوأ ها ت تحق اعتنارها الم اهمي اإلقللملي المقدم

بلدا قد قدم جلمع المرج لي ال طنليه وااإلضافي إلن   87ن )ان  2021ت رين السا  /  فمبر    24وف   - 36
بلدا من   15بلدا ع ــــ ا ف  االتحاج األوروا  النقاط المرج لي لالتحاج األوروا ن )ما اةتار  18ذلعن اةتار 

ــدان الجمــاعــي الرــاريبلــي النقــاط المرج لــي   ــدا   17اإلقللملــيه وال  زال من المت قم أن يقــدم مــا ال يقــل عن  بل بل
 م ذجا م تمال ألع  قاط مرج لي وطنليه وشــــــــــــملت عمللي اســــــــــــترراج البلا اب الت  تمت علن  يا  واســــــــــــم 

 مؤشرا لرل بلد سن ياه 11بلدا وةلصت إلن ما مت سيع  159
 

 النشر والرصد -جيم   

ــد العالم  للتعللم ل حي متاألعي من أجل تعزيز الرؤيي واأللرن ســــ  - 37 ر علن  يا  واســــم ف  المرصــ ــ  تعن ــ
 ذاب  قاط مرج لي وطنلي ومت سياب إقللملي مت قعي لجملم المؤشراب المرج ليه 

وســــــلعصــــــا  تقرير قصــــــ ر  ت ــــــمن معل ماب عن التقدم المحر  والسغراب ف  البلا ابن اســــــتناجا إلن   -   38
ا  ف  اإلبال  ألالتقدم المحر  ف  مقابل النقاط المرج لي الملتزم بهان البلا اب المجمعين ل ــــمان اتناع  هج شــــى 

 وتناجل الممارساب الج دة والدروس الم تىاجة من اإلجراظاب المتررة لتحق ق المجاالب الرم ي ذاب األول ييه  

وســـــ تمسل الهد  من ةر األســـــاس وتقارير الرصـــــد الالحقي ف  إرشـــــاج المنتماب اإلقللملي وه ئاب  - 39
 التن  ق والمجتمم الدول  األوسم  ياقاه 
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 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها  - سادسا  

 مدعوة إلى أن: اإلحصائيةاللجنة  - 41

اإلحصااااااااء التاة  لليونساااااااإلو في معايير اإلحصااااااااءات  تالحظ التقدم الذي أحرزه معهد   )أ( 
 التعليمية وأساليبها وجم  البيانات الخاصة بها؛

  التقرير العالمي لرصااااااد التعليممعهد لإلحصاااااااء وفريف التقر العمل الذي يضااااااطل  ةه  )ب( 
  ؛4فيه البلدان إلى تقديم نقاط مرجعية وطنية لمؤشرات مختارة للهد   واوالذي دع

اإلمإلااناات التي ينطوي عليهاا نهج وضااااااااا  نقااط مرجعياة في ماا يتعلف بت ادياد  تالحظ   )ج( 
  الثغرات في البيانات وتشج  الدول احعضاء على جم  إحصاءات التعليم ذات الصلة؛

تالحظ اإلمإلااانااات التي ينطوي عليهااا نهج وضااااااااا  نقاااط مرجعيااة في تع ي  التعاااون   )ج( 
  اطف وفي داخل كل منطقة؛اإلحصائي في مجال التعليم في ما بين المن

تادعم آلياات الت اديال والتنقيح التي اقترحتهاا اليونساااااااااإلو لل فااا على جادو  النقااط   )ه( 
 .2024المرجعية وتدعو المعهد إلى تقديم تقرير إلى اللجنة في هذا الصدد في عام 

 


