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مقدمة
في إطار السياسة العامة لوزارة التربية والتعليم  ،وتوجيهات االدارة العليا ،في إرساء قواعد التطور
التكنولوجى بإدارة االحصاء فى نظام إدارة المعلومات التربوية ( ، )emisو المرصد السودانى للتربية
على أسس علمية ،وخطط وبرامج واضحة و محددة فى كافة الواليات بإدارات اإلحصاء التربوى وتحديد
مهامها واختصاصاته.وفق قانون االحصاء التربوى  ،واستراتيجية االحصاء التربوى ويعكس هذا
التوجيه األهمية الكبيرة التي تعلقها الوزارة على اإلحصاء ،في تدعيم برامج التعليم .فمن المنتظر أن
يعمل هذا البرنامج على توفير البيانات الدقيقة والدراسات اإلحصائية حول االحتياجات والتطلعات من
جهة ،واإلمكانات المتاحة والتي يمكن توفيرها من جهة أخرى ،ووضع ذلك في متناول يد المسؤولين عن
وضع السياسات والبرامج.من خالل موقع المرصد ولقد هيأ للنظام الدعم السياسي والمعنوي على أعلى
المستويات ،فنص التوجيه على أن ترفع تقارير منتظمة عن سير العمل فيه .كما نص القانون على أن
يكون نظام ( )emisبإدارة اإلحصاء هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية التربوية في الدولة.
حرصت الوزارة على مواكبة االتجاهات العالمية التنمية المستدامة المتعلقة بالهدف الرابع و إعطاء
اهتمام خاص لتوفير البيانات الصحيحة لحساب مؤشرات الهدف الرابع ،وذلك من أجل تحسين إدارة
التعليم وأداء المؤسسات التعليمية .فلقد أصبح من المعترف به على نطاق واسع ،أن اإلحصاءات الجيدة
وعمليات التقييم ذات المصداقية ،للمؤشرات الجيدة  ،من شأنها أن تساعد الحكومات على تحديد أفضل
السبل الممكنة لتحقيق التنمية ،وتتيح للمجتمع المدني والمسؤولين وضع السياسات الصحيحة في ضوء
هذه االعتبارات ،عملت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة االحصائية .

اليات تطويراملنظومة
االحصائية
مشروع نظام ادارة المعلومات التربوية (:)EMIS
بدأ العمل في هذا المشروع في ديسمبر2009م وصاحب ذلك جهد كبير في تفعيل هذا النظام
للحصول على التحليل المنطقي للبيانات التربوية وإستخالص تقارير ومؤشرات لدعم القرار
التربوي حيث تجمع البيانات التربوية عن طريق إدخال البيانات من مصادرها بإستخدام الربط
الشبكي و تخزين ومعالجة هذهـ البيانات وتحويلها لمعلومات صحيحة وموثوق بها وتقديمها،
لصانعي القرارات والباحثين لالستفاده منها فى تخطيط السياسات التربوية  .كما أن هذا النظام له

االسهام الفاعل في تنفيذ برنامج إصالح الدولة .

اليوم الوطنى لالحصاء التربوى - :
يعد االسبوع االول من ديسمبر موعد جمع البيانات التربوية في كل السودان تم اعتماد اليوم
الوطنى ( يوم االسناد ) لجمع البيانات التربوية في كل السودان هذا العام ويميز هذا اليوم بشراكة
فعلية من االدارات المختلفة ذات الصلة والتى تتمثل في لجان تكون حسب قرار وكيل الوزارة والخاص
بالتحضير لالحتفال ومشاركة الواليات في بداية الحصر السنوى للبيانات االحصائية

.

المرصد السودانى للتربية:
اعتمدت وزارة التربية والتعليم قرارات الق ّمة العربيّة المنعقدة بدمشق ( 30 – 29مارس/
آذار “ )2008خطة تطوير التعليم في الوطن العربي” قد تضمنت هذه الخطة جملة من آليات
المتابعة وأدواتها أه ّمها المرصد التّربية والتى حدّدت له مهام متابعة تطوّ ر التعليم في البالد ،
وإصدار تقرير سنوي يعكس هذا التطوّ ر ويقدّم مؤ ّ
شراته الكميّة والنوعيّة بما يم ّّكن أصحاب القرار
والباحثين والمهتمين بالشأن التّربوي من معرفة واقع التعليم والمساعدة على إدراك التحدّيات
واستشراف الحلول لتجاوزها ومواصلة المسيرة التّربوية لتحقيق األهداف المرسومة .
على ضؤ توصيات االجتماع تم تعين منسق وطنى ولجنة للمرصد بقرار من السيد وزير التربية
والتعليم وفقاّ للمرصد العربى  ،و الهدف من إنشاء المرصد السودانى للتّربية والتعليم هو تمكين
الدولة من أداة لمتابعة واقع التّربية والتعليم وتوفير معطيات ومؤ ّ
شرات ألصحاب القرار
والمتد ّخلين في العمليّة التّربويّة والمهتمين بالشأن التربوي بصفة عا ّمة.

أهدافهّالمرصد
رصدّأوضاعّالتعليمّفيّالبالدّومتابعتهاّبجمعّالبياناتّوتحليلهاّونشرها.
 تطويرّمؤ ّ
شراتّذاتّداللةّومصداقيّةّكفيلةّبوصفّواقعّالتّربيةّومتابعةّتطوّ ره.
التعرفّإلىّالتجاربّالناجحةّوالتعريفّبهاّلالستفادةّمنهاّفيّتطويرّالتعليم.

ّ
 استشرافّالتحوالتّوالتو ّجهاتّالعالميّةّفيّمجالّالتّربيةّوالتعليم.
 المساهمةّفيّإنجازّالبحوثّوالدراساتّوالمرجعيّاتّالتّربويّة.
 نشرّتقريرّسنويّحولّأوضاعّالتعليمّفيّالسودان.

هيكل المرصد السودانى للتربية و محتوى البيانات
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المنسق
تطويرّقاعدةّالبيانات
تطويرّالموقعّ.
تحديثّالبيانات.
تحديثّالدراساتّوّالبحوث

التعليمّقبلّالمدرسةّ.
تعليمّاالساسّوّالثانوى
التعليمّالفنىّ.
التربيةّالخاصة (بياناتّاالعاقة).
تعليمّالكبارّ.
التعليمّالدينى.
تدريبّالمعلمين

ً
أوال االطارالتشريعى و التنظيمى لرصد مؤشرات الهدف الرابع
ّ.1النصوصّالقانونية:
 يوجدّقانونّلتنظيمّعملّاالحصاءّالتربوى.
 توجدّاستراتيجيةّاالحصاءّالتربوىّّ2030 – 2018مّللدولة.
 تكوينّفريقّعملّمنّالفنيينّوالمختصينّلرصدّمؤشراتّالهدفّالرابع.
 تكوينّمجلسّعلمىّللمرصدّالسودانىّللتربيةّ.
 دعمّوتفعيلّمشروعّإدارةّالمعلوماتّالتربويهّفيّوزاراتّالتربيةّوالتعليمّ
بالوالياتّلرصدّمؤشراتّالتعليمّوّمؤشراتّالهدفّالرابع.
ّ.2الرصد:
 توجدّإدارةّاالحصاءّالتربوىّلرصدّكلّمؤشراتّالتعليمّفماّفيهاّمؤشراتّ
الهدفّالرابعّ.
 تتبعّإدارةّاالحصاءّلالدارةّالعامةّللتخطيطّالتربوى.
 توجدّإداراتّمماثلةّفىّالوالياتّتقومّبرصدّكلّمؤشراتّالتعليمّبما فيهاّ
مؤشراتّالهدفّالرابع.

ّ.3التنسيق:
 يوجدّتنسيقّتامّبينّإدارةّاالحصاءّوّاإلداراتّالوالئيةّوّالوحداتّالتابعةّ
للوزارةّوّالجهاتّذاتّالصلةّوّالتقاطعاتّمعّالتعليمّمنّخاللّاالجتماعاتّ
التىّتعقدّلتطويرّاالستماراتّوّأضافةّالمستجداتّالتربويةّعلىّالمستوىّ
الوطنىّواالقليمىّوّالعالمى.
 قيامّورشّعملّدوريةّلجميعّالعاملينّفىّإداراتّاالحصاءّوّالتخطيط
بالمركزّوّالوالياتّوّالوحداتّالتابعة.
 المتابعةّالدوريةّمنّخاللّالتقاريرّالسنويةّوّالزياراتّوّاالجتماعات .
 توجدّلجنةّمشتركةّلوزاراتّالتعليمّالعامّوالعالىّوّالجهازّالمركزىّ
لالحصاءّمنّخاللّعملّالمرصدّالسودانىّللتربية.
ّ.4وجودّمنظومةّاحصائيةّمتكاملة:
 يتمّجمعّالبياناتّمنّخاللّنظامّإدارةّالمعلوماتّالتربويّ(ّ،ّ)EMIS
علىّمستوىّالمدرسةّومنّثمّيتمّتحليلهاّورصدّكلّمؤشراتّالتعليمّفماّ
فيهاّمؤشراتّللهدفّالرابعّ.
 تشخيصّالوضعّالتعليمىّواظهارّنقاطّالضعفّوّالقوىّوّتمليكهاّلمتخذىّ
القراراتّلوضعّالسياساتّالمناسبة.

ّ.5االتفاقياتّوّالشراكات:
 يوجدّتنسيقّتامّوّشراكةّبينّوزارةّالتربيةّوّالتعليمّ -إدارةّاالحصاءّوّ
معهدّاليونسكوّلالحصاءّّ(ّ)UISومنظمةّااللكسوّ(المرصدّالعربىّ
للتربية)ّوّمنظمةّاليونسيفّوّالبنكّالدولىّوّاالتحادّاالفريقيّو ذلكّمنّ
خاللّالتقاريرّوّورشّالعملّوّالتنسيقّالمشتركّفىّنقلّالتطورات علىّ
المستوىّالوطنىّواالقليمىّوّالعالمى.
 المشاركةّفىّورشّالعملّاالقليميةّالتىّيقيمهاّمعهدّاليونسكوّلالحصاءّ.
 تعبئةّاالستماراتّاالحصائيةّالسنويةّالتىّيجمعهاّمعهدّاليونسكوّ
لالحصاءّ.
 المشاركةّفىّالمؤتمراتّاالقليميةّالخاصةّباالحصاءات.
ّ.6خطةّالتنميةّالمستدامة:
شملتّخطةّالتعليمّكلّمطلباتّالتنميةّالمستدامةّللهدفّالرابعّوّالخطةّ

الفريقيةّوّمنّثمّتمّرصدّكلّمؤشراتّالهدفّالرابعّوأجندةّافريقيا 2063
وإدراجهاّضمنّاالستمارةّاالحصائيةّالموحدةّوذلكّلرصدّوتقييمّالتقدمّ
المحرزّ.

ً
ثانيا إدراج املؤشرات العاملية لقياس تحقيق الهدف فى سياسات
الرصد الوطنية
ّ.1إدراجّالمؤشرات:
 تمّإدراجّكلّمؤشراتّالهدفّالرابعّوأجندةّافريقياّ 2063ضمنّالمنظومةّ
الوطنيةّلالحصاءّالتربوىّحيثّتمّإدارجّكلّالبياناتّالمطلوبةّلحسابّ
المؤشراتّضمنّاالستمارةّاالحصائيةّوالموحدة.
 تمّوضعّمسودةّلمؤشراتّالهدفّالرابعّوّاجندةّافريقياّ 2063وّتحديدّ
الياتّجمعهاّلرصدّالمؤشراتّ.
ّ.2امكانيةّجمعّاالحصاءاتّوّالبياناتّالخاصةّبالهدفّالرابع:
 المؤشراتّالتىّتمّإدارجهاّضمنّالمنظومةّالوطنيةّ:
 مؤشراتّالغايةّ 4.1تمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالتىّتتعلقّبالتقييماتّ
العالميةّ 4.1.1نسبةّلعدمّمشاركةّالسودانّفىّهذهّالتقييماتّ.
 مؤشراتّالغايةّ 4.2تمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشراتّ 4.2.1وقدّ
تمّإدارجهاّفىّالمسحّالعنقودىّمتعددّالمؤشراتّ(ّ.ّ)MICS



مؤشراتّالغايةّ 4.3تمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشراتّ 4.3.1وّ
ّ.3.3.3وّتمّالتنسيقّمعّالتعليمّالعالىّوّوزارةّّالعملّ.
مؤشراتّالغايةّ 4.4تمّإدراجّكلّالمؤشراتّ.
مؤشراتّالغايةّ 4.5تمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّحزءّمنّالمؤشراتّ4.5.1
(ّلعدمّوضوحّالمؤشر)ّوّ( 4.5.5المتعلقّبالمساعدات).
مؤشراتّالغايةّ 4.6تمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشراتّ 4.6.1ونسبةّ
لعدمّمشاركةّالسودانّفيّالتقييماتّالعالميةّلتعليمّالكبار.
مؤشراتّالغايةّ 4.7تمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشرات  4.7.3المتعلقّ
بالمواطنةّوّالحقوقّوّتمّالتنسيقّمعّالمناهجّوّالنشاطّالطالبى)ّ
مؤشراتّالغايةّ A.4تمّإدراجّكلّالمؤشراتّماعداّالمؤشرات- 4.A.2
4.A.3







المؤشراتّالتىّاستعصىّإدراجهاّ:
المؤشرّّ( 4.2.3االطفالّالذينّيعيشونّفىّبيئةّايحابيةّمحفزةّللتعليم).
المؤشرّ. 4.6.1
المؤشرّ . 4.A.3 – 4.A.2
المؤشرّ(جزءّمنّّ)4.5.1المؤشرّالمعنيّللمجموعةّاألكثرّحرماناّمثالّ:
اإلناثّ/الخمسّاألفقرفىّالريفّ.







 االجراءاتّالتىّتمّإتخاذهاّلجمعّالبياناتّالتىّلمّتدرجّفىّالمنظومةّالوطنية:
 بعضّالمؤشراتّتمّإداراجهاّفىّالمسحّالعنقودىّمتعددّالمؤشراتّ(. )MICS
 إصدارّقراراتّبالمؤشراتّالنوعيةّالتىّتحتاجّالىّسياساتّّ(ّ.التىّتحتاجّ
تضمينهاّفىّالمناهجّوّالنشاطّالالّصفىّ).
 تكوينّجمعياتّثقافيةّفىّالمدارسّتعنىّبالمواطنةّالعالميةّوّنشرّمفهومّالتنميةّ
المستدامةّوّالتوعيةّبفيروسّنقصّالمناعةّّوّغيرهاّمنّالمؤشراتّالنوعية.
ّ.4المؤشراتّالتىّتتطلبّاستبعادهاّاوّتعديلهاّ:
 المؤشرّ 4.A.2يجبّتعديلّالجزئيةّالتىّتتعلقّباالعتداءّالجنسىّلعدمّاالدالءّ
بالمعلوماتّعلىّمستوىّالمدرسة.
 المؤشرّ 4.5.1المعنيّبالمجموعةّاألكثرّحرماناّمثالّ:اإلناثّ/الخمسّاألفقرفىّ
الريفّوالخمسّاألغنىّفىّالحضرّتعديلهّّنسبةّاالطفالّالفقراءّّبالريفّوّ
الحضر.
 المؤشرّ  4.4.3 – 4.4.3يجبّانّتعدلّبالتقييماتّالوطنيةّّ،أوّتعممّهذهّ
التقييماتّعلىّكلّالدولّحتىّتكونّعمليةّالمقارنةّعادلهّنسبةّلعدمّمشاركةّكلّ
الدولّفىّالتقييماتّالعالمية.

ً
ثالثا :الكفاءات البشرية و القدرات الفنية الوطنية املؤهلة لقياس
الهدف الرابع
ّ.1توفرّالعددّالكافىّمنّالكفاءاتّالمؤهلة:
 علىّمستوىّالمركزّتتوفرّالكفاءاتّالمؤهلةّلرصدّمؤشراتّالهدفّالرابع ّ.
رغمّبعضّالصعوباتّالتىّتتعلقّبالحاجةّللتدريبّالمستمر.
 توجدّبعضّالصعوباتّعلىّمستوىّالوالياتّوذلكّنسبةّلعملياتّالنقلّ
المستمرةّبينّاالداراتّمماّيتسببّفىّفقدانّبعضّالكوادرّالتىّتمّتدريبهاّوّ
تأهيلها.
 تمّأتخاذّبعضّاالجراءاتّلضمانّاستمراريةّالكوادرّوّذلكّمنّخاللّتثبيتّ
سجلّوظائفّضباطّاالحصاءّبالمركزّوّالوالياتّوّالمحليات.
ّ.2مشاركتّالدولةّفىّلقاءاتّشبهّأقليميةّأوّأقليميةّ:
 تمتّالمشاركةّلبعضّمنسوبىّاالحصاءّفىّورشّأقليميةّتتعلقّبرصدّ
مؤشراتّالهدفّالرابعّتابعةّلمنظمةّاليونسكوّّ.مثلّورشةّحسابّمؤشرات
الهدفّالرابعّالمقامةّفىّعمانّفىّشهرّديسمبرّ2017مّ– وّورشةّأخرىّفىّ
مصرّّفىّشهرّاكتوبرّ2016مّّ،وورشّعقدتّفىّالبحرّالميتّاالردنّ.وبعدّ
كلّورشةّيتمّعقدّإجتماعّلمناقشةّمخرجاتّالورشّوّلتحديدّكيفيةّتطبيقها.

أهمّنتائجّالورش:
 تنمية مهارات المشاركين بطرق رصد و قياس مؤشرات الهدف الرابع.
 الوصول الى الية معينة لتوفير بيانات رصد مؤشرات الهدف الرابع .
 إدراج بيانات حساب مؤشرات الهدف الرابع باالستمارة االحصائية الوطنية
السنوبة.
 الوصول لفهم مشترك بين الدول و منظمة اليونسكو حول حساب مؤشرات
الهدف الرابع.
 توحيد المفاهيم حول مصطلح المواطنة العالمية.
 طرح التحديات و الصعوبات التى تواجه الدول حول رصد مؤشرات الهدف الرابع
ما تمخض عن هذه الورش:
 تكوين فريق وطني يعنى بالهدف الرابع على مستوى المركز و الواليات.
 أقامة ورشة لمؤامة مؤشرات الهدف الرابع مع المؤشرات الوطنية.
 رصد مؤشرات الهداف الرابع التى يتم حسابها  ،وإداج االخرى ضمن االستمارة
االحصائية الوطنية الموحدة.
 عقد اجتماعات لرصد المؤشرات النوعية مع الجهات التابعة للوزارة و الجهات
ذات الصلة إلدراجها ضمن المناهج و المناشط الال صفية و المسوحات القومية.

ً
رابعا :منظومة االعالم عن مدى التقدم
ّ.1وجودّاليةّإلصدارّتقاريرّوطنيةّحولّالتقدمّالمحرز:
 علىّمستوىّالمركزّوّالوالياتّيتمّرصدّالتقدمّالمحرزّمنّخاللّإدارةّ
اإلحصاءّوّالتخطيطّ،وذلكّبرصدّمؤشراتّالهدفّالرابعّسنوياّ.
 يتمّإعتمادّالتقريرّالعامّمنّخاللّفريقّوطنىّمعنىّبتقريرّالتقدمّالمحرزّفىّ
الهدفّالرابعّ.
 تمّأتخاذّبعضّاالجراءاتّلضمانّاستمراريةّمتابعةّالتقدمّالمحرزّبالمركزّوّ
الوالياتّّمنّخاللّالتقاريرّالدورية.
ّ.2التقاريرّالتىّصدرتّعنّالتقدمّالمحرز:
 تمّإصدارّتقريرّالتقدمّالمحرزّفىّالهدفّالرابعّكأجراءاتّوّتدابيرّفىّالعامّ
2016م.
 تمّأعدادّتقريرّعنّالتقدمّالمحرزّفىّالهدفّالرابعّللعامّ2017- 2016م.

التحديات التى حددها المشاركون






تطوير المنظومة االحصائية بصورة مستمرة والتحديث المستمر للمعلومات التربوية.
النقص فى عدد الكوادر ذات التخصصات (فى بعض الواليات) وصعوبة االحتفاظ بالكادر
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

التوصيات التى التزمت بها االدارة العليا







التدريب المستمر للكادر العام فى مجال االحصاء التربوى داخليا ً و خارجيا ً.
زيادة عدد الكادر التقنى المدرب فى الواليات والعمل على استبقاء الموجودين حاليا.
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.
تخصيص زيارات دورية لخبراء معهد اليونسكو لالحصاء للدول لتبادل الخبرات وأقامت
ورش لتوسيع حجم المشاركة.

شكرا لالس امتع

