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 السياق -1

بشدة على توليد البيانات ( SDG4)التعليم الجيد  -نمية المستدامة الرابع للتهدف الد يؤك  

المستدامة بكفاءة وفعالية أكبر. إن هدف التنمية الوطنية  التعليم ورصدها من أجل إدارة قطاعات

 مؤشرات  و اقياس  فهو يتطلب ،  ذانهج للتعلم مدى الحياة. لاتخاذ عو إلى يد شامل   الرابع هدف  

ذلك إضافة إلى  في قطاع التعليم.وتوعية على األدلة ستند ي حوار دوليتوليد  ة من أجلواضح

بغض  البلدانجميع ل جامعا  التزاما  عالميا   د  يع 2030 التعليمالرابع / فإن هدف التنمية المستدامة 

 2030وعند النظر إلى المتطلبات البيانية لرصد ومراقبة التعليم  النظر عن مستواها التنموي.

وأن األساليب التقليدية للبيانات قد  ، من الواضح وجوب استخدام مصادر بيانات مختلفةأن نجد 

 .1(UIS, 2016a) أقصى حدود إمكاناتها بلغت

أنظمة معلومات إلدارة التعليم  وشمال أفريقيا لقد طورت أغلب دول منطقة الشرق األوسط

(EMIS ) لرصد ومراقبة ومن أجل جمع وتحليل ونشر البيانات اإلدارية عن التعليم خاصة بها

وال ، محدودة تعتبر فإن تغطية البيانات الناتجة من هذه األنظمة  ومع ذلك.  الذي تم تحقيقهالتقدم 

تستجيب لكل متطلبات رصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. لقد أظهرت الخرائط 

                                                           
 .: األساس لقياس هدف التنمية المستدامة الرابع(2016) معهد اليونسكو لإلحصاء  1
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في المتوسط فقط تتوفر  هأن 2016( في العام UIS)التي رسمها معهد اليونسكو لإلحصاء 

في المستوى  األخرىعية يضاالمو% من المؤشرات 67% من المؤشرات العالمية و47

إطار هدف التنمية المستدامة  فيلتحسين تغطية توليد البيانات وفي البلدان العربية.  2القطري

رية الستكمال مصادر البيانات اإلدا ملحة   هناك حاجة  فإن مؤشرات الرصد ب فيما يتعلقالرابع، 

عمليات والدراسات االستقصائية لألسر المعيشية مع بيانات من أماكن أخرى ، مثل إجراء 

 التعداد.

نتاج بيانات ستلزم إجانبا  رئيسا  لرصد هدف التنمية المستدامة الرابع، ييعتبر قياس اإلنصاف 

نصاف )على سبيل المثال: العمر ، النوع ، المختلفة المتعلقة باإلبعاد األتفصيلية من خالل 

على المستوى  ذلكيتطلب و (...... الخ ،الموقع ، المستوى المعيشي ، حاالت اإلعاقة ، العرق 

ر اطنحو تحديد إ، ووزارات التربية والتعليم ، بناء قدرات مكاتب االحصاء الوطنية الوطني 

هدف التنمية المستدامة الرابع وتحديد أدوار أصحاب المصلحة المختلفين في انتاج  اتلمؤشر

ملية رصد مؤشرات الهدف ع في دتعقيالإن  المؤشرات.تلك أنواع مختلفة من البيانات لحساب 

 ( ،TCG) الرابع ينطوي على تطوير منهجيات جديدة يتم تنظيمها حول مجموعة التعاون الفني

التعليم للعام  غاياتلمناقشة وتطوير المؤشرات المستخدمة في رصد ومراقبة كمنصة  عملالتي ت

 وليعلينا أن نينبغي كي نصل إلى هذه الغاية لو .شفاف وأسلوب   وشامل   مفتوح   بشكل   2030

مناسبة المنهجيات الاستخدام باهتماما  خاصا  لطرق حساب المؤشرات العالمية والمواضيعية 

 بالتعاون مع مجموعة التعاون الفني( UIS)تم تطويرها بواسطة معهد اليونسكو لإلحصاء التي 

(TCG). 

قام معهد ،  2030التعليم  –في إطار أجندة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة و

مجموعة أدوات واستراتيجيات لتمكين البلدان من تقييم جودة أنظمة  بتطويراليونسكو لإلحصاء 

وتغطي هذه  وانتاج بيانات متوافقة مع احتياجات الرصد الوطني والدولي.، نتاج البيانات لديها إ

األدلة والمبادئ التوجيهية بيانات، األدوات ثالثة مجاالت رئيسة: تنظيم البيانات، تقييم جودة ال
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في ورش العمل الوطنية  األدواتومدونات الممارسة لدعم انتاج بيانات التعليم. تم استخدام هذه 

صياغة ووضع استراتيجية وطنية لتطوير إحصاءات التعليم لتدريب االحصائيين الوطنيين على 

في  القدرات لتنمية برنامج اليونسكولتنفيذ ( UIS)دعم معهد اليونسكو لإلحصاء كجزء من 

الهدف الرابع للتنمية  غاياتالذي يهدف إلى مساعدة البلدان األقل نموا  على ترجمة  لتعليما

 واالستراتيجيات اإلرشادية إلى سياسات وممارسات التعليم الوطنية.المستدامة 

رك اليونسكو ومعهد اليونسكو لإلحصاء ومكتب التربية العربي لدول الخليج تشهذا السياق يفي 

تدريبية إقليمية حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للدول عمل في تنظيم ورشة 

بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لليونسكو للتعليم في الدول العربية ، م 2019مارس العربية في 

ومكتب اليونيسف االقليمي للشرق األوسط وشمال  ت والدعم الميدانيووحدة تنمية القدرا

لعمليات الرصد العالمية  شامل   الورشة الدول المشاركة في تطوير فهم  هذه تساعد وف أفريقيا. س

واالستراتيجيات التي تم تطويرها وتجربتها دوات األواإلقليمية والوطنية ، وتقديم مجموعة 

 . في التعليم القدرات لتنمية كجزء من برنامج اليونسكو

 

 واألهداف والنتائج المتوقعةاية الغ -2
رف والمهارات المطلوبة االمع شقين: الشق األول بناء اتمن ورشة العمل هذه ذ ةاألساسياية الغ

، والشق الثاني حساب وتفسير المؤشرات البيانات الجيدة والالزمة في الدول المشاركة إلنتاج

رابع من أهداف التنمية والمواضيعية من أجل الرصد المناسب لجدول أعمال الهدف الالعالمية 

للنظم للدعوة إلجراء تقييم وطني برا  ستوفر الورشة منكما م. 2030لتعليم المستدامة / ا

ستغطي الورشة  االستراتيجيات الوطنية لتطوير إحصائيات التعليم. اإلحصائية للتعليم وتطوير

 المواضيع اآلتية:على وجه التحديد 

 مقدمة لبرنامج اليونسكو لتنمية القدرات في التعليم. .أ

 األهداف واألدوات واإلنجازات المتوقعة. •

 تحديد أصحاب المصلحة على المستوى الوطني •



4 
 

 الوطنية لتطوير إحصاءات التعليمالستراتيجيات لوضع مسودة  •

 

    2030التعليم  /المؤشرات العالمية والمواضيعية لهدف التنمية المستدامة الرابع .ب

 عملية تطوير ووضع المؤشرات العالمية والمواضيعية. •

 مصادر البيانات ، وجودتها ، وإمكانية المقارنة العالمية. •

البيانات ومصادرها وطرق حسابها األساس المنطقي ، والتعريف ومتطلبات  •

 43وتفسيرها والحد من كل المؤشرات الـ 

إعداد تقارير بالبيانات المقارنة دوليا  لقياس التقدم اإلقليمي والعالمي نحو هدف  •

 2030التنمية المستدامة الرابع/ التعليم 

 

 

 

 التحديات والرؤى(ومؤشرات المستوى الوطني األساسية )القياس ،  .ت

المشاركين في الورشة حول المؤشرات الوطنية األساسية )التي ال تغطيها  نقاش •

 المؤشرات العالمية أو المواضيعية( والتي تشك ل تحديات للحساب والقياس.

نشاط عملي لوضع حلول لتحديات المشاركين فيما يتعلق بالمؤشرات المشتركة على  •

مدخالت الدراسة المستوى الوطني )االستجابات القائمة على المجموعة ل

 االستقصائية قبل ورشة العمل من البلدان المشاركة(

 

 : اآلتي قادرين علىنهاية الورشة بسيكون المشاركون 

حاليا  على المستوى الوطني والتحديات الرئيسة  وفرةالمتوتحديد البيانات ذات الصلة  •

لجدول أعمال الهدف الرابع للتنمية  النهائي الهدفالتي يجب معالجتها من أجل قياس 

 2030المستدامة/ التعليم 
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فهم مؤشرات التعليم الالزمة وحسابها وتفسيرها لرصد جدول أعمال الهدف الرابع  •

 2030للتنمية المستدامة/ التعليم 

 إعداد إطار وطني للرصد والتقييم من أجلدعم المبادرات الوطنية  •

 القابلة للمقارنة دوليا  لرصد وتقييم التقدم االقليمي والدولي.إعداد تقارير بالبيانات  •

في التعليم )مبادرة النظر في قابلية تطبيق نموذج برنامج اليونسكو لتنمية القدرات   •

 فهم األهداف والعمليات والنواتج المقترحة. قائم على أساس، إقليمية( 

 

 الدول المستهدفة -3
العراق ، األردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، موريتانيا ، الجزائر ، البحرين ، مصر ، 

، قطر ، السعودية ، السودان ، سوريا ، تونس ،  المغرب ، عمان ، فلسطين

 اإلمارات العربية المتحدة واليمن.

 

 العمل ورشةفي  نوالمشارك -4
صناع السياسات ، وواضعي خطط التعليم الوطني، العمل تستهدف ورشة  •

ن ون المرشحوالمشاركأن يلبي يجب  تحقيق أقصى قدر من التأثيرولصائيين. حواإل

 التوصيفات التالية: ىحدا

 وزارة التربية والتعليم في رئيس اإلحصائيين/ إدارات التخطيط ،  المشارك أن يكون •

خطط التعليم الذين يشاركون في انتاج أو تحليل  يواضعأو أحد  /أن يكون إحصائي •

 استخدام إحصاءات التعليم في تخطيط التعليم، وزارة التربية والتعليم.أو 

 2030أن يكون من منسقي هدف التنمية المستدامة أو التعليم لعام  •

السلطة أو من أن يكون من الفنيين الوطنيين المشاركين في عمليات تقييم التعلم،  •

 المسئولة عن تقييم التعلم. الوطنية

أن يكون من اإلحصائيين المشاركين في تصميم وتنفيذ الدراسات االستقصائية لألسر  •

 المكتب اإلحصائي الوطني.من  وأالتي تعالج القضايا المتعلقة بالتعليم ، والمعيشية 




