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 الجزء األول

 تقرير مجلس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء
 عن أنشطة المعهد

 الملخص

ملعهد اليونسكو  ساسياأل(هـ) من النظام  ١ - أُعدت هذه الوثيقة وفقًا للمادة اخلامسة
 .)أوالً ( ٧ت/ م١٨٩) والقرار ٤٤م/٣٠لإلحصاء (القرار 

 احلالية. ٥وتندرج اآلثار املالية واإلدارية لألنشطة اليت يشملها هذا التقرير يف نطاق الوثيقة م/

 .٣٢اإلجراءات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة

مهمة معهد اليونسكو لإلحصاء يف توف  معلومات إحصائية لسسرتااد با يف عملية اختاذ القرارات يف  تتمثل - ١
 الدول األعضاء واملنظمات الدولية، وتيس  النقاش القائم على البّينات يف جماالت اختصاص اليونسكو.

إا اللس التنفيذي لليونسكو  تقرير ُقدم آخرويلص  هذا التقرير األنشطة الرئيسية اليت اططلم با املعهد منذ  - ٢
 املزيد من التفاصيل عن أي جانب من جوانب عمل املعهد عند الطلب. وف . وميكن ت٢٠١٢نيسان/أبريل يف اهر 

 إحصاءات التعليم

يف كانون احملدد  وفقًا للجدول الزمين اإللكرتوينموقعه  علىالتعليم بيانات أصدر معهد اليونسكو لإلحصاء  - ٣
التقرير  مثل نيالرئيسيلشركاء ل بيانات الوصفيةالبيانات وال توف أيضًا  ومتالثاين/يناير وأيار/مايو وتشرين األول/أكتوبر. 

، واليوم العاملي للمعلمني واليوم الدويل حملو األمية اليوم الدويل للمرأةومبادرات اليونسكو ( العاملي لرصد التعليم للجميم
مية ووكاالت إقلي رنامج األمم املتحدة اإلمنائيوب(اليونيسيف) والبنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة للطفولة  )وما إا ذلك

 وبنكالتابعة لألمم املتحدة جنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادي للافريقيا و التعليم يف أ مثل رابطة تطوير
 التنمية اآلسيوي وقمة األمريكتني.

احملددة  االحتياجات تبّني رسم السياسات بوطم مؤارات إقليمية بياناته لفائدة اليونسكو لإلحصاء معهد وحّسن  - ٤
 يف وحتليلهام البيانات اإلقليمية نتائج مجبإصدار  على وجه اخلصوص وقام املعهد على الصعيد اإلقليمي. من البيانات

كما أعّد   ،بشأن ظروف الدراسة)( الكربىار) وأفريقيا جنوب الصحراء الكببلدان أمريكا الستينية والكارييب (بشأن تعليم 
اخلاصة ونشرت البيانات اإلقليمية   نرتنت تتيح عرض البيانات.وصحف وقائم ومصادر على ابكة اإلمذكرات إعسمية 

االحتاد األفريقي الذي مت إعداده الجتماع وزراء  توقعاتويف تقرير  ٢٠١٢لعام  "املوجز التعليمي العاملي"أفريقيا يف ب
ويف تقارير أخرى. وجتدر اإلاارة إا أن  (COMEDAF V)ملؤمتر اخلامس لوزراء التعليم لسحتاد األفريقي يف إطار ا التعليم

 .٢٠١٢فريقية لعام م البيانات األمجطيفت إا املرحلة الثانية من أستة بلدان جديدة من مشال أفريقيا 

قابلة نتاج بيانات إلالسزمة  تعاريفاملفاهيم وال توطيحمن أجل  ليونسكولالدويل  الرتبيةوعمل املعهد مم مكتب  - ٥
طمن  اً بلد ١٥وسُيدرج مشروع استبيان قيد التجريب يف   .املزمعةبشأن الفرتة التعليمية السنوية   البلدانللمقارنة فيما بني

 .٢٠١٣عام يف التعليم ب اخلاصةاالستقصائية  املعهد دراسة

) إا جانب تنقيح ISCED 2011لتصنيف الدويل املقنن للتعليم (ل اإلصدار اجلديد وظّل املعهد يعمل على تنفيذ - ٦
). ٢٠١١تصنيف عام يف إطار إعداد (اليت مل تنقح  ١٩٩٧التصنيف الدويل املقنن للتعليم لعام  يفجماالت التعليم 

 اجلزءان األول واخلامس. ٢٠م ت/ ١٩١ الوثيقةيرجى الرجوع إا  املسألة، هذه عنات مزيد من املعلومطسع على ولس
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إا تنمية القدرات  متويل التعليم يف جمال الذي يضطلم به معهد اليونسكو لإلحصاء قدراتالويرمي مشروع بناء  - ٧
ومثة أربعة بلدان  واإلنتاج املستدام ملؤارات متويل التعليم. لألنشطة امللكية الوطنيةاإلحساس باملؤسسية بغية طمان 

أمريكا  منطقة يف الوقت الراهن (وهي غامبيا وغانا ومسوي ورواندا) وثسثة بلدان من يف هذا املشروع أفريقية مشاركة
 ماال ونيكاراغوا).يالستينية والكارييب (وهي إكوادور وغوات

ستشاري اإلحصاء، مم البلدان الستة والعشرين املشاركة يف ابكته الدولية مل من خسل وثيقاً،تعاوناً عهد امل تعاونو  - ٨
اليونيسيف. وقّدم و  اليونسكو لإلحصاء معهددارتا إيف  يتشاركاملبادرة العاملية بشأن األطفال غ  امللتحقني باملدارس اليت 

حتليل البيانات املستمدة من  يفمن التعليم كما ساعد  االستبعادنسب قياس  فيما خي هد الدعم املنهجي املع
اليت متت وقدم آراءه بشأن الدراسات التحليلية الوطنية  ،لألسر املعيشيةالسجست اإلدارية والدراسات االستقصائية 
وقد . إقليميةوسبم  وطنيةمنها  ٢٦دراسة:  ٣٣هذه املبادرة  تكون حمصلةوس بشأن األطفال غ  امللتحقني باملدارس.

 .٢٠١٢يف آب/أغسطس  - أمريكا الستينية والكارييباخلاصة مبنطقة - األوا اإلقليمية ةالدراسنشرت 

املقرر ر صداإلل، وذلك حتض ًا التحصيل الدراسيب اخلاصة قاعدة بياناتهلالنطاق  ةسعوا مراجعةوأجرى املعهد  - ٩
لتقدير نسبة  نسب إمتام التعليم هذهتشمل قاعدة البيانات  وأصبحتالدراسة.  توسط سنواتاملتعلقة مبتقديرات املعهد ل

 .  املرحلة العليا منهالثانوي و املرحلة الدنيا من التعليم التعليم االبتدائي و مرحلة  أمتوا أو مل يتمواالسكان الذين 

 من الدول العربيةونظم املعهد أربم حلقات تدريبية إقليمية ألخصائيي اإلحصاء من ارق آسيا وجنوبا وغربا و  -١٠
زيد من التدريب بشأن ت حمددة تستهدف املوفضًس عن هذا، استجاب املعهد لطلبا جنوب أفريقيا وارقها.ومن 

 احمليط اهلادي وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. مناطقيف   إحصاءات التعليم

(املتاح  العاملي للمساواة بني اجلنسنياألطلس وأصدر املعهد ومقر اليونسكو، احتفاًال باليوم الدويل للمرأة،  -١١
جمموعة مجيعها تعرض خريطة ورمسًا بيانيًا وجدوًال  ١٢٠سبانية) الذي يضّم ما يفوق جنليزية والفرنسية واإلباللغات اإل

  املعهد. نوع اجلنس واليت وطعها املوزعة حبسبرات واسعة من املؤا

نرتنت ليزود املستصدمني بأداة جمانية اإللكرتونية التفاعلية على ابكة اإل طالسعهد سلسة جديدة من األوأعّد امل -١٢
لس ااألط وتعدّ  مسائل السياسات.بأهم وقوية تتيح هلم وطم اخلرائط والرسوم البيانية للبيانات واملؤارات املتعلقة 

وصارت  املعلمني والطلبة والصحفيني.للمهنيني واألكادمييني و متاحة  أداة قوية ،ا سنوياً  جيري حتديثهاليت ،ةاإللكرتوني
 ،واألطفال غ  امللتحقني باملدارس ،جلنسني يف التعليماملواطيم التالية: املساواة بني ا يفاآلن اإللكرتونية متاحة  طالساأل

عرض البيانات اخلاصة جمموعة من أساليب املعهد أيضًا  واستحدثوالتطوير التجرييب.  ،البحث العلمي ،واملعلمون
اسرتاتيجية أوسم نطاقاً لتحسني ويندرج ذلك يف . مثل التدفقات العاملية لطلبة التعليم العايل مبزيد من الدقة مبسائل حمددة

 االجتماعي. التواصل وسائليف  ليونسكوا نشر البيانات عرب املوقم اإللكرتوين للمعهد وقنوات
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تأث  إعادة الصفوف وترك  الفرص الضائعة:بعنوان  "املوجز التعليمي العاملي" من ٢٠١٢ املعهد طبعة وأصدر -١٣
رتك املدرسة يف سن مبكرة يف أو ِمن األطفال قد يعيد الصن مَ  املوجز بيانات تتيح حتديد. ويضم املدرسة يف سن مبكرة

تسميذ يرتك تلميذان من أصل مخسة  ،على سبيل املثال الكربى في أفريقيا جنوب الصحراءف ذلك. يرجَّح حدوثومىت 
االطسع  من خسهلا ملستصدمي الشبكةميكن  اإلنرتنتل التقريَر أداة متاحة على كمّ املدرسة قبل بلوغ الصف الثاين. وتُ 
 على البيانات اخلاصة ببلدا�م.

 اإلحصاءات الدولية للتحصيل الدراسي

توسيم   يف قرر املعهد التمهل (LAMP) حمو األميةأنشطة لتكاليف املالية املرتبطة بربنامج تقييم ورصد إا انظرًا  -١٤
 النتائج واستكمال التنفيذ يف البلدان اليت وقعت اتفاقات مم املعهد. على نشر  ، عوطاً عن ذلك،الربنامج والرتكيز

 الشركاء الدوليون أن يقدم املعهد اإلطار اإلحصائي واملعلومات السزمة لرصد التحصيل الدراسي عاملياً  ويأمل -١٥
 املناقشاتلسططسع بدور فعال يف  ،ملعهد فرصة، بل حتدياً إا ابالنسبة  األمر ووطم مقاييس جلودة التعليم. وميثل هذا

 .٢٠١٥بعد عام  يف مرحلة ما التعليماخلاص بالدويل عمال األاملتعلقة جبدول 

 بغيةدويل الصعيد اللبيانات على عهد خطوات ملموسة الستهسل مجم اوبعد عمل حتض ي مكثف، يتصذ امل -١٦
، مم املعهد يف املرحلة األوا من مجم البيانات الرتكيز على منطقة أو منطقتني ويعتزم .لعمليات تقييم التعلمإعداد فهرس 
وسيستدعي مجم  .ةممكن فرتة زمنيةسيناريوهات خمتلفة جلمم البيانات على حنو فعال من مجيم البلدان يف أقصر دراسة 
 نات على الصعيد العاملي تسص  موارد بشرية ومالية ال يستهان با.البيا

يم العمل مم منظمات التقي من خسلإا إنشاء قاعدة بيانات عاملية للتحصيل الدراسي  ويسعى املعهد أيضاً  -١٧
خمتلف بني  اجلسورمد ن التحدي يف يكمو  لتعليم.من أجل االشراكة العاملية  ومن بينها ،اإلقليمية واجلهات املاحنة

يف  العليا األولوية وستتمثل اإلقليمية بدف تكوين هيكل من البيانات القابلة للمقارنة فيما بني البلدان. عمليات التقييم
 االبتدائي.التعليم القراءة لتسميذ  اختباراتعلى  اهتمام تركيز

للتحقيق يف جدوى حتديد أهداف  التعلممعين مبقاييس  خاص عمل فريقبروكينز  عهدوأنشأ املعهد باالارتاك مم م -١٨
العمل  ةفرقأ. واستناداً إا توصيات قدمتها لألطفال والشبابوحتسني التحصيل الدراسي  التعلممشرتكة لزيادة فرص  تعلم

 التعلممهارات جمموعة من  اخلاص العمل يقفر قرتح يأسفرت عنها مشاورات عاملية واسعة النطاق، س مدخستالتقنية و 
قدم توصيات عن كيفية قياس يسكما   ،التعليمي مسارهم على مدىلألطفال والشباب يتم اختيارها من مراحل حمددة 

 .عمليات القياس هذهبا البلدان لتنفيذ واستصسص أفضل املمارسات اليت ميكن أن تضطلم  املهاراتهذه 
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 إحصاءات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

وفقاُ  ٢٠١٢استهلت الدراسة االستقصائية العاملية اخلامسة بشأن أنشطة البحث والتطوير يف حزيران/يونيو  -١٩
 والتطوير التجرييب. العلمي صدر أطلس اليونسكو بشأن البحث ،للجدول الزمين. ويف الوقت نفسه

يدة بشأن إحصاءات االبتكار. وقد إعداد دراسة استقصائية عاملية جديف خسل العام املاطي  كب أُحرز تقدم  و  -٢٠
فضًس عن نشرت نتائج الدراسة االستقصائية التجريبية كما استهل املعهد عملية مجم للبيانات الوصفية ذات الصلة. و 

عمليات مجم  مساعدة البلدان على تويلاملعهد بصدد إعداد جرد لدراسات االبتكار االستقصائية بغية ذلك، فإن 
 م مؤارات قابلة للمقارنة فيما بني البلدان. ووطبنفسها البيانات 

 اخلاصة بالبحث والتطوير كيفية إجراء الدراسات االستقصائية عنموعة أدوات ااملة لاملعهد أول مشروع  وأعد -٢١
والوثائق التقنينية هذه الموعة مبادئ توجيهية منهجية وتوصيات بشأن املوارد السزمة  وتضم النامية. البلدانيف 

وقد أرسلت هذه املواد إا خرباء مت  عن كيفية إدارة هذه الدراسة االستقصائية. ةمفصل إرااداتإا جانب  النموذجية،
 .األقراناختيارهم إلجراء استعراض 

شرتكة امل التدريبيةلقة احللقات التدريبية التالية: احلأخصائي إحصاء على املستوى الوطين يف  ٢٠٠واارك أكثر من  -٢٢
سياسات العلوم والتكنولوجيا عهد اليونسكو لإلحصاء والشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا التابعة لسحتاد األفريقي بشأن بني م

قليمية لدول اإل التدريبيةلقة احلواالبتكار ومؤاراتا يف إطار مشروع مؤارات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار األفريقية؛ و 
وحلقة عمل وطنية يف  ،ن يف قطر واإلمارات العربية املتحدةاوطنيت تدريبيتان نحلقتا تلتها ، واليتاليت نظمها املعهد اخلليج
 دون وطنية بشأن إحصاءات البحث والتطوير يف فيتنام. تدريبيةوحلقات  ،إكوادور

 في إحصاءات التعليم تواالتصاال المعلوماتتكنولوجيا استخدام 

لمعهد التقرير اخلتامي بشأن مجم البيانات اإلنرتنت التابم ليف اهر تشرين األول/أكتوبر على موقم  صدر -٢٣
 يف جمال التعليم يف أمريكا الستينية والكارييب. تواالتصاال املعلوماتاإلقليمية املتعلقة باستصدام تكنولوجيا 

املعلومات اإلقليمية بشأن استصدام تكنولوجيا واستهل املعهد يف اهر أيلول/سبتمرب عملية مجم البيانات  -٢٤
بلدًا مشاركًا يف الدراسة االستقصائية اجلارية  ٢٥يف جمال التعليم يف آسيا واحمليط اهلادي. ومثة ما يقارب  واالتصاالت
 يول.حلقة تدريبية يف ستنظيم  يفالذي ساعد أيضاً  ،التعليم والبحثالكوري للمعلومات املتعلقة ب املرفقبدعم من 

 

 



191 EX/13 Part I – page 5 

 

 »Âö�ù الخاصة بوسائل حصاءاتاإل

  بلداً، ٢٨اليت اارك فيها  اإلعسم اخلاصة بوسائل حصاءاتاإلتائج الدراسة االستقصائية بشأن أصدر املعهد ن -٢٥
إا بيد أنه نظرًا  تعرض بيانات ومؤارات هذه الدراسة.لمعهد ل اإلنرتنت التابم على موقم كما ُنشرت وثيقة إعسمية

 تقرر تعليق هذا املشروع حالياً. ،املايل الراهنلوطم ا

 اإلحصاءات الثقافية

السينما. وجاء دور و  الطويلة األفسم بشأنيواصل املعهد وطم بيانات ومؤارات قابلة للمقارنة فيما بني البلدان  -٢٦
. ٢٠١٢لمعهد يف بداية عام إلنرتنت التابم لعلى موقم ا يف حبث ُنشر ٢٠١٠حتليل نتائج الدراسة االستقصائية عام 

بشأن التوظيف  عامليةة بإعداد دراسة استقصائية املعهد كذلك إا توسيم قاعدة بياناته بشأن اإلحصاءات الثقافي ويسعى
العمل يف هذا الوطم املايل الراهن حال دون استكمال أن إال  ،ليونسكويف اال الثقايف مبساعدة قطاع الثقافة يف ال
 .الال

عياً إا مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية، أعّد املعهد كتيبني إرااديني وس -٢٧
واستفاد كذلك أخصائيو  .يف االقتصاد لصناعات الثقافيةوإسهام ابشأن املسائل املنهجية املتعلقة بقياس املشاركة الثقافية 

لقات احللقة التدريبية اإلقليمية للمعهد يف جنوب ارق آسيا و احل لمن خساإلحصاء على الصعيد الوطين من الدعم 
 سنغال وجنوب أفريقيا.الالوطنية يف بربادوس وبوليفيا ومنغوليا و  التدريبية

 هانعبنود أخرى يتم اإلبالغ 

 ٩ ٩٨٨ ٧٠٠ما يساوي ، ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٣٠ حسب تقديرات ،٢٠١٢عام يف إيرادات املعهد بلغت  -٢٨
وتلقى  .٢٠١١باإليرادات الفعلية لعام  مقارنةً  ٪٢٨,٤أي  ،دوالر ٣ ٩٥٣ ٩٠٠لة تراجعًا قدره سجِ مُ  أمريكي دوالر

 .أمريكي دوالر ٣ ١٤٩ ٤٠٠الذي بلغ املعهد اعتماد اليونسكو املصص  للسنة األوا من فرتة العامية 

سرتاليا وكندا والوكالة الكندية للتنمية ة: أن احلكومات والوكاالت التاليمسامهات م ٢٠١٢ام عوتلقى املعهد يف  -٢٩
 .ةجديد جهة ماحنةت بوصفها ييولاملعهد مبؤسسة ه والنرويج والبنك الدويل. كما رحب وفنلندا وكيبيك الدولية والدمنارك

األجل ددة ملناصب الشاغرة احملجلميم ا اليت تعاين منها امليزانية، ّمجد املعهد عمليات التوظيفلقيود إا انظرا و  -٣٠
 ،كلما تيسر ذلك  ،يف اخلدمات واألنشطة األساسية. ومثة جهود تبذل بالغاً باستثناء تلك اليت قد تؤثر تأث ا  ،تقريباً 

مثانية  ٢٠١٢توقف يف عام  فقدلتوظيف. لوتقامسها نتيجة الرتاجم املتزايد  وترايدهاإلعادة تنظيم األعمال واملسؤوليات 
 اىت فيما التحق موظف جديد واحد باملعهد.موظفني عن العمل ألسباب 
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وظيفة  ٥١موظفاً، مبا يف ذلك  ١١١، بلغ جمموع عدد موظفي املعهد ٢٠١٢ل/ديسمرب كانون األو   ٣١ويف  -٣١
متدربًا واحداً.  ، كما طم املعهداتفاقات خدمة خاصة أربعةو عقد خدمات  ٢٩تعييناً حمدود املدة و ٢٦و حمددة األجل

أو املكاتب  اإلقليميةيف املكاتب  ، أيموظفًا يقم مقر عملهم خارج مدينة مونرتيال ١٥اإلمجايل ويشمل هذا العدد 
 وأمريكا الستينية والكارييب. ،وآسيا واحمليط اهلادي ،والدول العربية الكربى، اجلامعة املوجودة يف أفريقيا جنوب الصحراء

 القرار المقترح

 على ما تقدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف النظر يف القرار التايل: بناء -٣٢

 إن اللس التنفيذي،

)، ٤٤م/٣٠(القرار  (هـ) من النظام األساسي ملعهد اليونسكو لإلحصاء ١ -باملادة اخلامسة  إذ يذّكر - ١
 ،(أوًال) ٧م ت/١٨٩وبالقرار 

 ٢٠١٢نيسان/أبريل جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء عن أنشطة املعهد منذ  تقرير وقد درس - ٢
 )،اجلزء األول ١٣م ت/١٩١(

خل بوطوح يف داألاهر املنصرمة وبأن اآلثار املالية واإلدارية تباإلجنازات اليت حققها املعهد يف  حييط علماً  - ٣
 ؛احلالية ٥إطار الوثيقة م/

 واصل االسرتااد بتوصيات جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء؛ت أن إا ةالعام ةاملدير  ويدعو - ٤

 بعد املائة. لرابعة والتسعنيبتقرير يف دورته ا جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء إا موافاته كما يدعو - ٥

 

 

 

 

 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه




