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مقدمة

التطوراعدقوإرساءفيالعليا،االدارةوتوجيهات،والتعليمالتربيةلوزارةالعامةالسياسةإطارفي

للتربيةالسودانىالمرصدو،(emis)التربويةالمعلوماتإدارةنظامفىاالحصاءبإدارةالتكنولوجى

ديدوتحالتربوىاإلحصاءبإداراتالوالياتكافةفىمحددةوواضحةوبرامجوخططعلمية،أسسعلى

هذاويعكسالتربوىاالحصاءواستراتيجية،التربوىاالحصاءقانونوفق.واختصاصاتهمهامها

أنالمنتظرفمن.التعليمبرامجتدعيمفياإلحصاء،علىالوزارةتعلقهاالتيالكبيرةاألهميةالتوجيه

منعاتوالتطلاالحتياجاتحولاإلحصائيةوالدراساتالدقيقةالبياناتتوفيرعلىالبرنامجهذايعمل

عنالمسؤولينيدمتناولفيذلكووضعأخرى،جهةمنتوفيرهايمكنوالتيالمتاحةواإلمكاناتجهة،

أعلىعلىوالمعنويالسياسيالدعمللنظامهيأولقدالمرصدموقعخاللمن.والبرامجالسياساتوضع

أنعلىالقانوننصكما.فيهالعملسيرعنمنتظمةتقاريرترفعأنعلىالتوجيهفنصالمستويات،

.الدولةفيالتربويةاإلحصائيةللبياناتالرسميالمصدرهواإلحصاءبإدارة(emis)نظاميكون

عطاءإوالرابعبالهدفالمتعلقةالمستدامةالتنميةالعالميةاالتجاهاتمواكبةعلىالوزارةحرصت

ةإدارتحسينأجلمنوذلكالرابع،الهدفمؤشراتلحسابالصحيحةالبياناتلتوفيرخاصاهتمام

الجيدةاإلحصاءاتأنواسع،نطاقعلىبهالمعترفمنأصبحفلقد.التعليميةالمؤسساتوأداءالتعليم

فضلأتحديدعلىالحكوماتتساعدأنشأنهامن،الجيدةللمؤشراتالمصداقية،ذاتالتقييموعمليات

ضوءفييحةالصحالسياساتوضعوالمسؤولينالمدنيللمجتمعوتتيحالتنمية،لتحقيقالممكنةالسبل

.االحصائيةالمنظومةتطويرعلىوالتعليمالتربيةوزارةعملتاالعتبارات،هذه



اليات تطوير املنظومة 

االحصائية
:(EMIS)التربويةالمعلوماتادارةنظاممشروع

النظامهذاتفعيلفيكبيرجهدذلكوصاحبم2009ديسمبرفيالمشروعهذافيالعملبدأ

لقرارالدعمومؤشراتتقاريروإستخالصالتربويةللبياناتالمنطقيالتحليلعلىللحصول

ربطالبإستخداممصادرهامنالبياناتإدخالطريقعنالتربويةالبياناتتجمعحيثالتربوي

ها،وتقديمبهاوموثوقصحيحةلمعلوماتوتحويلهاالبياناتهذهـومعالجةتخزينوالشبكي

لهالنظامذاهأنكما.التربويةالسياساتتخطيطفىمنهالالستفادهوالباحثينالقراراتلصانعي

.الدولةإصالحبرنامجتنفيذفيالفاعلاالسهام



-:التربوىلالحصاءالوطنىاليوم

اليوماعتمادتمالسودانكلفيالتربويةالبياناتجمعموعدديسمبرمناالولاالسبوعيعد

شراكةباليومهذاويميزالعامهذاالسودانكلفيالتربويةالبياناتلجمع(االسناديوم)الوطنى

والخاصةالوزاروكيلقرارحسبتكونلجانفيتتمثلوالتىالصلةذاتالمختلفةاالداراتمنفعلية

.االحصائيةللبياناتالسنوىالحصربدايةفيالوالياتومشاركةلالحتفالبالتحضير



:للتربيةالسودانىالمرصد
/مارس30–29)بدمشقالمنعقدةالعربيّةالقّمةقراراتوالتعليمالتربيةوزارةاعتمدت

آلياتمنجملةالخطةهذهتضمنتقد”العربيالوطنفيالتعليمتطويرخطة“(2008آذار

،البالدفيالتعليمتطّورمتابعةمهاملهحدّدتوالتىالتّربيةالمرصدأهّمهاوأدواتهاالمتابعة

القرارأصحابنيمكّّبماوالنوعيّةالكميّةمؤّشراتهويقدّمالتطّورهذايعكسسنويتقريروإصدار

حدّياتالتإدراكعلىوالمساعدةالتعليمواقعمعرفةمنالتّربويبالشأنوالمهتمينوالباحثين

.المرسومةاألهدافلتحقيقالتّربويةالمسيرةومواصلةلتجاوزهاالحلولواستشراف

التربيةروزيالسيدمنبقرارللمرصدولجنةوطنىمنسقتعينتماالجتماعتوصياتضؤعلى

تمكينهويموالتعلللتّربيةالسودانىالمرصدإنشاءمنالهدفو،العربىللمرصدوفقا ّوالتعليم

ارالقرألصحابومؤّشراتمعطياتوتوفيروالتعليمالتّربيةواقعلمتابعةأداةمنالدولة

.عاّمةبصفةالتربويبالشأنوالمهتمينالتّربويّةالعمليّةفيوالمتدّخلين

أهدافهّالمرصد
رصدّأوضاعّالتعليمّفيّالبالدّومتابعتهاّبجمعّالبياناتّوتحليلهاّونشرها.

تطويرّمؤّشراتّذاتّداللةّومصداقيّةّكفيلةّبوصفّواقعّالتّربيةّومتابعةّتطّوره.

التعّرفّإلىّالتجاربّالناجحةّوالتعريفّبهاّلالستفادةّمنهاّفيّتطويرّالتعليم.

استشرافّالتحوالتّوالتوّجهاتّالعالميّةّفيّمجالّالتّربيةّوالتعليم.

المساهمةّفيّإنجازّالبحوثّوالدراساتّوالمرجعيّاتّالتّربويّة.

نشرّتقريرّسنويّحولّأوضاعّالتعليمّفيّالسودان.



ياناتهيكل المرصد السودانى للتربية و محتوى الب

المنسق•

تطويرّقاعدةّالبيانات•

.تطويرّالموقعّ•

.تحديثّالبيانات•

تحديثّالدراساتّوّالبحوث•

وووووووججججججججج.1
وحدة .1ج

:وزوووووومركزية 

.التعليمّقبلّالمدرسةّ•

تعليمّاالساسّوّالثانوى•

.التعليمّالفنىّ•

(.بياناتّاالعاقة)التربيةّالخاصة•

.تعليمّالكبارّ•

.التعليمّالدينى•

تدريبّالمعلمين•

البيانات 

وحدة مركزية 
والئية 



  االطار التشريعى و التنظيمى لرصد مؤشرات الهدف الرابع 
ً
أوال

:النصوصّالقانونية.1ّ

يوجدّقانونّلتنظيمّعملّاالحصاءّالتربوى.

ّّمّللدولة2030–2018توجدّاستراتيجيةّاالحصاءّالتربوى.

رابعتكوينّفريقّعملّمنّالفنيينّوالمختصينّلرصدّمؤشراتّالهدفّال.

ّتكوينّمجلسّعلمىّللمرصدّالسودانىّللتربية.

لتعليمّدعمّوتفعيلّمشروعّإدارةّالمعلوماتّالتربويهّفيّوزاراتّالتربيةّوا

.بالوالياتّلرصدّمؤشراتّالتعليمّوّمؤشراتّالهدفّالرابع

:الرصد.2ّ

شراتّتوجدّإدارةّاالحصاءّالتربوىّلرصدّكلّمؤشراتّالتعليمّفماّفيهاّمؤ

.الهدفّالرابعّ

تتبعّإدارةّاالحصاءّلالدارةّالعامةّللتخطيطّالتربوى.

فيهاّتوجدّإداراتّمماثلةّفىّالوالياتّتقومّبرصدّكلّمؤشراتّالتعليمّبما

.مؤشراتّالهدفّالرابع



:التنسيق.3ّ

تابعةّيوجدّتنسيقّتامّبينّإدارةّاالحصاءّوّاإلداراتّالوالئيةّوّالوحداتّال

اتّللوزارةّوّالجهاتّذاتّالصلةّوّالتقاطعاتّمعّالتعليمّمنّخاللّاالجتماع

لمستوىّالتىّتعقدّلتطويرّاالستماراتّوّأضافةّالمستجداتّالتربويةّعلىّا

.الوطنىّواالقليمىّوّالعالمى

قيامّورشّعملّدوريةّلجميعّالعاملينّفىّإداراتّاالحصاءّوّالتخطيط

.بالمركزّوّالوالياتّوّالوحداتّالتابعة

المتابعةّالدوريةّمنّخاللّالتقاريرّالسنويةّوّالزياراتّوّاالجتماعات.

ّتوجدّلجنةّمشتركةّلوزاراتّالتعليمّالعامّوالعالىّوّالجهازّالمركزى

.لالحصاءّمنّخاللّعملّالمرصدّالسودانىّللتربية

:وجودّمنظومةّاحصائيةّمتكاملة.4ّ

ّيتمّجمعّالبياناتّمنّخاللّنظامّإدارةّالمعلوماتّالتربوي(EMISّ)ّ،

مّفماّعلىّمستوىّالمدرسةّومنّثمّيتمّتحليلهاّورصدّكلّمؤشراتّالتعلي

.فيهاّمؤشراتّللهدفّالرابعّ

متخذىّتشخيصّالوضعّالتعليمىّواظهارّنقاطّالضعفّوّالقوىّوّتمليكهاّل

.القراراتّلوضعّالسياساتّالمناسبة





:االتفاقياتّوّالشراكات.5ّ

ّصاءّوّإدارةّاالح-يوجدّتنسيقّتامّوّشراكةّبينّوزارةّالتربيةّوّالتعليم

المرصدّالعربىّ)ومنظمةّااللكسوّ(UISّ)معهدّاليونسكوّلالحصاءّّ

ذلكّمنّوّمنظمةّاليونسيفّوّالبنكّالدولىّوّاالتحادّاالفريقيّو(ّللتربية

علىّخاللّالتقاريرّوّورشّالعملّوّالتنسيقّالمشتركّفىّنقلّالتطورات

.المستوىّالوطنىّواالقليمىّوّالعالمى

حصاءّالمشاركةّفىّورشّالعملّاالقليميةّالتىّيقيمهاّمعهدّاليونسكوّلال.

وّتعبئةّاالستماراتّاالحصائيةّالسنويةّالتىّيجمعهاّمعهدّاليونسك

.لالحصاءّ

المشاركةّفىّالمؤتمراتّاالقليميةّالخاصةّباالحصاءات.

:خطةّالتنميةّالمستدامة.6ّ

خطةّشملتّخطةّالتعليمّكلّمطلباتّالتنميةّالمستدامةّللهدفّالرابعّوّال

2063الفريقيةّوّمنّثمّتمّرصدّكلّمؤشراتّالهدفّالرابعّوأجندةّافريقيا

دمّوإدراجهاّضمنّاالستمارةّاالحصائيةّالموحدةّوذلكّلرصدّوتقييمّالتق

.المحرزّ



 إدراج املؤشرات العاملية لقياس تحقيق الهدف فى سياسات
ً
ثانيا

الرصد الوطنية

:إدراجّالمؤشرات.1ّ

ّضمنّالمنظومة2063ّتمّإدراجّكلّمؤشراتّالهدفّالرابعّوأجندةّافريقيا

ابّالوطنيةّلالحصاءّالتربوىّحيثّتمّإدارجّكلّالبياناتّالمطلوبةّلحس

.المؤشراتّضمنّاالستمارةّاالحصائيةّوالموحدة

ّوّتحديد2063ّتمّوضعّمسودةّلمؤشراتّالهدفّالرابعّوّاجندةّافريقيا

.الياتّجمعهاّلرصدّالمؤشراتّ

:امكانيةّجمعّاالحصاءاتّوّالبياناتّالخاصةّبالهدفّالرابع.2ّ

ّّالمؤشراتّالتىّتمّإدارجهاّضمنّالمنظومةّالوطنية:

ّتّتمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالتىّتتعلقّبالتقييما4.1مؤشراتّالغاية

.ّّنسبةّلعدمّمشاركةّالسودانّفىّهذهّالتقييمات4.1.1العالميةّ

ّوقد4.2.1ّتمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشرات4.2ّمؤشراتّالغاية

(ّ.MICSّ)تمّإدارجهاّفىّالمسحّالعنقودىّمتعددّالمؤشراتّ



ّو4.3.1ّتمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشرات4.3ّمؤشراتّالغاية

.وّتمّالتنسيقّمعّالتعليمّالعالىّوّوزارةّّالعملّ.3.3.3ّ

ّتمّإدراجّكلّالمؤشرات4.4ّمؤشراتّالغاية.

ّ4.5.1تمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّحزءّمنّالمؤشرات4.5ّمؤشراتّالغاية

(.المتعلقّبالمساعدات)4.5.5ّو(ّلعدمّوضوحّالمؤشر)ّ

ّونسبة4.6.1ّتمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشرات4.6ّمؤشراتّالغاية

.لعدمّمشاركةّالسودانّفيّالتقييماتّالعالميةّلتعليمّالكبار

ّالمتعلق4.7.3ّتمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشرات4.7مؤشراتّالغاية

(ّبالمواطنةّوّالحقوقّوّتمّالتنسيقّمعّالمناهجّوّالنشاطّالطالبى

ّ4مؤشراتّالغاية.A4تمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشرات.A.2-

4.A.3 

ّالمؤشراتّالتىّاستعصىّإدراجها:

ّ(.ليماالطفالّالذينّيعيشونّفىّبيئةّايحابيةّمحفزةّللتع)4.2.3ّالمؤشر

ّ4.6.1المؤشر.

ّ4المؤشر.A.3 – 4.A.2 .

ّّّالمؤشرّالمعنيّللمجموعةّاألكثرّحرماناّمثال(4.5.1ّجزءّمنّ)المؤشر:

.الخمسّاألفقرفىّالريفّ/ّاإلناث



يةاالجراءاتّالتىّتمّإتخاذهاّلجمعّالبياناتّالتىّلمّتدرجّفىّالمنظومةّالوطن:

ّبعضّالمؤشراتّتمّإداراجهاّفىّالمسحّالعنقودىّمتعددّالمؤشرات(MICS).

ّاجّالتىّتحت.ّ)ّإصدارّقراراتّبالمؤشراتّالنوعيةّالتىّتحتاجّالىّسياسات

(.تضمينهاّفىّالمناهجّوّالنشاطّالالّصفىّ

ومّالتنميةّتكوينّجمعياتّثقافيةّفىّالمدارسّتعنىّبالمواطنةّالعالميةّوّنشرّمفه

.ةالمستدامةّوّالتوعيةّبفيروسّنقصّالمناعةّّوّغيرهاّمنّالمؤشراتّالنوعي

:المؤشراتّالتىّتتطلبّاستبعادهاّاوّتعديلهاّ.4ّ

ّ4المؤشر.A.2الدالءّيجبّتعديلّالجزئيةّالتىّتتعلقّباالعتداءّالجنسىّلعدمّا

.بالمعلوماتّعلىّمستوىّالمدرسة

ّىّالخمسّاألفقرف/ّاإلناث:ّالمعنيّبالمجموعةّاألكثرّحرماناّمثال4.5.1المؤشر

فّوّالريفّوالخمسّاألغنىّفىّالحضرّتعديلهّّنسبةّاالطفالّالفقراءّّبالري

.الحضر

ّ4.4.3المؤشر – يجبّانّتعدلّبالتقييماتّالوطنيةّ،ّأوّتعممّهذهّ 4.4.3

ركةّكلّالتقييماتّعلىّكلّالدولّحتىّتكونّعمليةّالمقارنةّعادلهّنسبةّلعدمّمشا

.الدولّفىّالتقييماتّالعالمية



 
ً
اس الكفاءات البشرية و القدرات الفنية الوطنية املؤهلة لقي: ثالثا

الهدف الرابع
:توفرّالعددّالكافىّمنّالكفاءاتّالمؤهلة.1ّ

ّعلىّمستوىّالمركزّتتوفرّالكفاءاتّالمؤهلةّلرصدّمؤشراتّالهدفّالرابع.

.رغمّبعضّالصعوباتّالتىّتتعلقّبالحاجةّللتدريبّالمستمر

لّتوجدّبعضّالصعوباتّعلىّمستوىّالوالياتّوذلكّنسبةّلعملياتّالنق

ريبهاّوّالمستمرةّبينّاالداراتّمماّيتسببّفىّفقدانّبعضّالكوادرّالتىّتمّتد

.تأهيلها

تّتمّأتخاذّبعضّاالجراءاتّلضمانّاستمراريةّالكوادرّوّذلكّمنّخاللّتثبي

.سجلّوظائفّضباطّاالحصاءّبالمركزّوّالوالياتّوّالمحليات

:مشاركتّالدولةّفىّلقاءاتّشبهّأقليميةّأوّأقليميةّ.2ّ

دّتمتّالمشاركةّلبعضّمنسوبىّاالحصاءّفىّورشّأقليميةّتتعلقّبرص

مثلّورشةّحسابّمؤشرات.ّمؤشراتّالهدفّالرابعّتابعةّلمنظمةّاليونسكوّ

وّورشةّأخرىّفىّ–م2017ّالهدفّالرابعّالمقامةّفىّعمانّفىّشهرّديسمبرّ

وبعدّ.ّمّ،ّوورشّعقدتّفىّالبحرّالميتّاالردن2016مصرّّفىّشهرّاكتوبرّ

.يقهاكلّورشةّيتمّعقدّإجتماعّلمناقشةّمخرجاتّالورشّوّلتحديدّكيفيةّتطب



:أهمّنتائجّالورش

الرابعالهدفمؤشراتقياسورصدبطرقالمشاركينمهاراتتنمية.

الرابعالهدفمؤشراترصدبياناتلتوفيرمعينةاليةالىالوصول.

ةالوطنياالحصائيةباالستمارةالرابعالهدفمؤشراتحساببياناتإدراج

.السنوبة

مؤشراتحسابحولاليونسكومنظمةوالدولبينمشتركلفهمالوصول

.الرابعالهدف

العالميةالمواطنةمصطلححولالمفاهيمتوحيد.

عالرابالهدفمؤشراترصدحولالدولتواجهالتىالصعوباتوالتحدياتطرح

:الورشهذهعنتمخضما

الوالياتوالمركزمستوىعلىالرابعبالهدفيعنىوطنيفريقتكوين.

الوطنيةالمؤشراتمعالرابعالهدفمؤشراتلمؤامةورشةأقامة.

ةاالستمارضمناالخرىوإداج،حسابهايتمالتىالرابعالهدافمؤشراترصد

.الموحدةالوطنيةاالحصائية

الجهاتوللوزارةالتابعةالجهاتمعالنوعيةالمؤشراتلرصداجتماعاتعقد

.القوميةالمسوحاتوصفيةالالالمناشطوالمناهجضمنإلدراجهاالصلةذات



 
ً
منظومة االعالم عن مدى التقدم: رابعا

:وجودّاليةّإلصدارّتقاريرّوطنيةّحولّالتقدمّالمحرز.1ّ

ّعلىّمستوىّالمركزّوّالوالياتّيتمّرصدّالتقدمّالمحرزّمنّخاللّإدارة

.اإلحصاءّوّالتخطيط،ّوذلكّبرصدّمؤشراتّالهدفّالرابعّسنويا ّ

محرزّفىّيتمّإعتمادّالتقريرّالعامّمنّخاللّفريقّوطنىّمعنىّبتقريرّالتقدمّال

.الهدفّالرابعّ

زّوّتمّأتخاذّبعضّاالجراءاتّلضمانّاستمراريةّمتابعةّالتقدمّالمحرزّبالمرك

.الوالياتّّمنّخاللّالتقاريرّالدورية

:التقاريرّالتىّصدرتّعنّالتقدمّالمحرز.2ّ

لعامّتمّإصدارّتقريرّالتقدمّالمحرزّفىّالهدفّالرابعّكأجراءاتّوّتدابيرّفىّا

.م2016

ّم2017-2016تمّأعدادّتقريرّعنّالتقدمّالمحرزّفىّالهدفّالرابعّللعام.



بويةتطوير المنظومة االحصائية بصورة مستمرة والتحديث المستمر للمعلومات التر.

 بالكادر وصعوبة االحتفاظ( فى بعض الواليات)النقص فى عدد الكوادر ذات التخصصات

.الموجود 

االنشار الواسع للوزارت من حيث اداراتها العامة والمستفيدين من المعلومات.

تطوير الية تبادل المعلومات بين وزارة التربية والوزارات االخري والمؤسسات ذات

.الصلة وكيفية التنسيق فيما بينها

توفير الدعم الالزم لتطوير نظام إدارة المعلومات التربوية(EMIS.)

التحديات التى حددها المشاركون

 ً .التدريب المستمر للكادر العام فى مجال االحصاء التربوى داخلياً و خارجيا

يازيادة عدد الكادر التقنى المدرب فى الواليات والعمل على استبقاء الموجودين حال.

تفعيل التنسيق بين وزارة التربية والمؤسسات ذات الصلة.

التحديث المستمر للخطة االستراتيجية لتطوير االحصاء التربوى.

تفعيل دور االعالم لنشر مفهو التنمية المستدامة و التركيز على الهدف الرابع.

وأقامت تخصيص زيارات دورية لخبراء معهد اليونسكو لالحصاء للدول لتبادل الخبرات

.ورش لتوسيع حجم المشاركة

التوصيات التى التزمت بها االدارة العليا



لالس امتعشكرا


