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مذ ّكرة إرشادية لعملية التشاور مع الجمهور
فيما يخص هذا التقرير:
يعرض هذا التقرير جمموعة من مؤشرات التعليم العاملية املتعلقة مبا يلي:




غايات التعليم السبع اليت اقرتحتها اللجنةُ التوجيهية حلركة التعليم للجميع ملرحلة ما بعد عام  2015يف االقرتاح
املشرتك الذي ق ردمته والذي اعتُمد يف اتفاق مسقط املعقود يف أيار/مايو  2014بعد إدخال بعض التعديالت
عليه؛
غايات التعليم العشر اليت اقرتحها الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة يف وثيقته
املنشورة يف متوز/يوليو .2014

وفيما يخص عملية التشاور مع الجمهور:
يتم التشاور مع اجلمهور بشأن هذه الوثيقة اجلديدة يف عملية متتد من  17تشرين الثاين/نوفمرب  2014إىل  30كانون
ر
الثاين/يناير  .2015ويُرجى استخدام استمارة التعليقات وتقدمي آرائكم عن طريق الربيد اإللكرتوين على العنوان التايل:
 .uis.publications@unesco.orgوبسبب ارتفاع عدد التعليقات املتوقرع ،قد يتع رذر علينا اإلجابة عن كل تعليق من
التعليقات اليت س ِرتد.
ويُرجى أن ترتركز تعليقاتكم على املؤشرات املقرتحة وليس على األهداف والغايات اليت سبق أن خضعت لعمليات تشاور
مستفيضة أجراها خمتلف الشركاء.
(املرسلة يف استمارات اآلراء) متاحة للجمهور العام على موقع معهد
ويف هناية فرتة التشاور مع اجلمهور ،ستُصبح الردود َ
الرد عكس ذلك منظمة كانت أو شخصا .كما نعتزم نشر خالصة
اليونسكو لإلحصاء ،ما مل تطلب اجلهة اليت أرسلت ر
موجزة للتعليقات اليت سرتد .وحيتفظ الفريق االستشاري التقين حبقه يف االمتناع عن نشر التعليقات غري الالئقة.
القراء على مناقشة التقرير على تويرت باستخدام العبارة  #Education2015مع أن وسيلة االتصال هذه ال
ر
ونشجع أيضا ر
حمل التعليقات املرسلة بالربيد اإللكرتوين.
حتل ر
ميكن أن ر
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نحو وضع مؤشرات إلطار التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015
الفريق االستشاري التقين املعين مبؤشرات التعليم ملرحلة ما بعد  2015والتابع للجنة التوجيهية حلركة التعليم للجميع
تشرين الثاين/نوفمرب 2014
أنشئ الفريق االستشاري التقين املعين مبؤشرات التعليم ملرحلة ما بعد  2015من أجل توفري التوجيه التقين إىل اللجنة التوجيهية
حلركة التعليم للجميع .ويتألف هذا الفريق من خرباء معنيني بتقرير الرصد العاملي للتعليم للجميع ،وخرباء من منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ومعهد اليونسكو لإلحصاء واليونسكو واليونيسف والبنك الدويل .ويكمن دور الفريق يف مجع اآلراء
حول الغايات املقرتحة ملرحلة ما بعد عام  ،2015وصياغة التوصيات املتعلقة باملؤشرات ،وإلعداد جدول أعمال ألنشطة
القياس يليب متطلبات األطر اجلديدة املعقودة يف جمايل التعليم والتنمية.

 - 1مقدمة
يعرض هذا التقرير جمموعة من مؤشرات التعليم العاملية املتعلقة مبا يلي:




غايات التعليم السبع اليت اقرتحتها ملرحلة ما بعد عام  2015اللجنةُ التوجيهية حلركة التعليم للجميع يف االقرتاح
املشرتك الذي ق ردمته 1والذي اعتُمد يف اتفاق مسقط 2املعقود يف أيار/مايو  2014بعد إدخال بعض التعديالت
عليه؛
غايات التعليم العشر اليت اقرتحها الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة يف وثيقته
املنشورة يف متوز/يوليو .32014

وتتداخل جمموعتا الغايات تداخال كبريا .وستش ركل هذه املذ ركرة مصدر معلومات للمناقشات اليت ستدور يف سلسلة من
ومستهل عام  2015واليت تعتزم
املقرر إجراؤها يف أواخر عام 2014
االجتماعات اإلقليمية املتعلقة بالتعليم للجميع ر
ر
استعراض األهداف والغايات التعليمية املقرتحة قبل عقد االجتماع العاملي للتعليم للجميع يف مجهورية كوريا يف أيار/مايو
جدول األعمال العاملي اجلديد للتعليم ملرحلة ما بعد عام  .2015ويَلتمس حاليا
 .2015وسيُعتمد يف اجتماع أيار/مايو
ُ
الفريق االستشاري التقين اآلراء بشأن النسخة األخرية ملذ ركرته املتعلقة باملؤشرات من أجل حتديثها خالل الربع األول من عام
وسيستمر يف
2015
ر

1
2
3

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002276/227658E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002281/228122E.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&referer=/english/&Lang=A
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وتقر أيضا هذه املذ ركرة بأن إعداد إطار لرصد جممل اخلطة
تنقيحها بناء على ما يرد من تعليقات حىت أيار/مايو  .2015ر
مؤشرات خاصة هبا والعمليتان
كل منهما ر
العاملية للتنمية ملا بعد عام  2015ينطوي يف صميمه على عمليتني اثنتني اقرتح ر
مها :شبكة حلول التنمية املستدامة ،اليت استهلها األمني العام لألمم املتحدة يف آب/أغسطس 2012؛ 4وأصدقاء فريق
الكراسي اجلامعية املعين بتوسيع نطاق قياس التقدم ،التابع للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة 5.ويعتمد الفريق االستشاري التقين
بعضا من هذه االقرتاحات إال أنه يرغب يف إرفاد النقاش الدائر مبعارفه اخلاصة املتعلقة بالقطاعات ،كما يرغب يف تناول
مفاهيم تتضمنها الغايات وتتخطى نطاق العمليتني األخريني.
ويشوب هذا التقرير خلل بارز .فهو ال يتناول دور عملية الرصد الوطين يف عملية التتبع العاملي وإمنا يرركز على الرصد العاملي
فحسب .وميكن اعتبار التوصيات الواردة يف هذا التقرير إطارا عاما تعتمد عليه البلدان كركيزة رأولية الستحداث نظم رصد
أدق وأنفع مما هو متاح على
وطنية ،وميكن توسيع نطاق هذه النظم وإغناؤها باملعطيات الوطنية أو اإلقليمية اإلضافية فتكون ر
مهما إذ يتيح تتبرع التقدم احملرز باجتاه حتقيق
الصعيد العاملي .ومع ذلك ،يُع رد إطار املؤشرات املعروض يف هذه الوثيقة إطارا ر
األهداف العاملية تتبرعا منتظما موثوقا به.
كما إن وضع غايات قابلة للقياس والتنفيذ أمر مهم إلعداد جدول األعمال العاملي للتعليم ملرحلة ما بعد عام .2015
فالغايات املفهومة بسهولة واحملددة بوضوح واليت ميكن تتبرعها عرب الزمن بفضل املؤشرات السائدة تساعد على إحداث
حتث الغايات على استحداث األنشطة يف جماالت
التغريات الالزمة على املستويني الوطين والعاملي .وباإلضافة إىل ذلك ،قد ر
ال تتضمن اليوم أي مؤشرات .وتقوم هذه الوثيقة مبا يلي )1( :حتديد مسائل رئيسية ترتبط مبجمل هنج الرصد ،كي يُنظر
فيها؛ و( )2مناقشة غايات التعليم املقرتحة والتشديد على اجلوانب اليت ميكن وجيب قياسها؛ و( )3حتديد البيانات ذات
الصلة املتوافرة حاليا على الصعيد العاملي والتحديات الرئيسية املتعلقة بأنشطة القياس واليت يتعني معاجلتها لقياس الغرض
الكامل من جدول األعمال املقرتح للتعليم ملرحلة ما بعد عام .2015
 - 2مؤ ّشرات ُمحكمة من الناحية التقنية وقابلة للمقارنة عالميا
صحتها التقنية
جيب يف الوضع األمثل أن تفي املؤشر ُ
ات الالزمة لرصد الغايات عامليا مبجموعة من املعايري اليت تضمن ر
وإمكانيرة تطبيقها وتواتر أنشطة اإلبالغ واملقارنات بني البلدان وتوافر البيانات عرب الزمن .ونرركز ألغراض التبسيط على
عنصرين اثنني مها:

4
5

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/07/140724-Indicator-working-draft1.pdf
http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/work.html
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املعتمد هلذا
االتساق :على اهليكل املنوي قياسه أن يكون صاحلا وموثوقا به يف مجيع البلدان ،حبيث حيمل املؤشر َ
الغرض نفس املعىن واملغزى يف مجيع السياقات ويقاس يف الوضع األمثل بسؤال أو عنصر مماثل .وكلرما كان املؤشر
دقيقا وملموسا ،ازداد هذا االحتمال .وعلى سبيل املثال ،من السهل نسبيا تتبرع معدالت االلتحاق باملدرسة يف
العامل يف حني إن العديد من املؤشرات املتصلة بنتائج التعليم ،مثل املهارات الالزمة للعمل ،قد ختتلف باختالف
البلد والسياق الثقايف والعوامل األخرى .فقياس اهلياكل اليت ختتلف باختالف السياقات يش ركل حتديا لعملية
الرصد العاملي ألن أنشطة القياس األفعل قد ختتلف من مكان آلخر .وبالنسبة للهياكل املتسمة بالتعقيد ،قد
يكون من املمكن قياس بعض العناصر على املستوى العاملي ،يف حني قد يكون من األفضل قياس عناصر أخرى
على املستوى الوطين أو اإلقليمي مع التمتع حبرية تكييف اهلياكل لتناسب السياقات احمللية.
إمكانية إجراء مقارنات على الصعيد العالمي :جيب مجع البيانات الالزمة مرات كثرية ويف مجيع البلدان أو يف

غالبيتها الساحقة ،مع احلرص على متثيل مجيع الشرائح السكانية .وتزداد فعالية التتبرع العاملي إذا ُمجعت البيانات
بصورة منتظمة (ولكن ال ضرورة ألن ُجتمع سنويا) وإذا قامت مجيع البلدان أو الغالبية الساحقة منها جبمع
البيانات بصورة منتظمة ومبا يضمن متثيل السكان مجيعا ،مبا يف ذلك مثال األطفال والشباب املنقطعون عن
الدراسة .وتعيق البيانات اليت مل ُجتمع بكثرة واليت تتمتع بصفة متثيلية متدنية إمكانية تتبرع التغريات اليت تطرأ مع
الزمن .فيجب أن يكون مجع البيانات عرب الزمن أمرا ممكنا وفعاال من حيث التكلفة .فمن أجل وضع مؤشرات
عن نوعية الربامج املتصلة بالطفولة املبكرة مثال ،ميكن أن ُجتمع بعض البيانات األساسية الرئيسية إال أن أنشطة
مدربون .ومن هنا ،قد يكون أجدى على البلدان أن
القياس الدقيقة حتتاج إىل عمليات معاينة يقوم هبا موظفون ر
تستثمر يف هذا النوع من عمليات املعاينة كجزء من نظام الرصد والتقييم املتواصلني ،من أن جتري عمليات ملعاينة
النوعية كجزء من نظام للتتبع العاملي.
ويف حني جيري يف غالب األحيان الرتكيز على البيانات الالزمة يف عملية الرصد العاملي ،تُعترب عملية الترتبع الوطين واإلقليمي
عمليرة أساسية تؤدي دورا هاما يف حتديد إمكانية قياس هيكل ما عمليا بشكل متسق بني البلدان .وستؤدي األنشطة الوطنية
املنتظمة واملوثوق هبا لقياس نتائج التعلرم واإلنصاف وغريمها من اهلياكل املثرية لالهتمام دورا حامسا يف رصد التقدم احملرز يف
مجع بيانات أكثر
حتقيق أهداف التعليم املقرتحة .وتُعزى أمهية البيانات الوطنية إىل أسباب عدة .فأوال ،تتيح النظم الوطنية َ
ارتباطا بالواقع احمللي وزيادةَ عدد املرات اليت ُجتمع فيها هذه البيانات؛ وثانيا ،تش ركل أنشطة التتبرع الوطين واإلقليمي ركيزةَ
ومصدر املعلومات األويل الذي يتيح للبلدان تتبرع التق ردم احملرز يف حتقيق األهداف .وأخريا ،قد
عملية التتبرع العاملي عرب الزمن،
َ
ال يكون من املمكن يف بعض اهلياكل الوفاءُ باملعايري الالزمة لعملية الرصد العاملي أو تطبي ُقها يف مجيع اجملاالت املتصلة
بالغايات املقرتحة ،ولكن قد يكون من املمكن تتبرعها بشكل أفضل على املستوى الوطين.
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 - 3القضايا والتحديات الرئيسية
سيتوىل اجملتمع الدويل ،يف إطار جدول األعمال العاملي للتعليم ملرحلة ما بعد عام  ،2015مسؤولية التصدي للعديد من
ر
التحديات القائمة املرتبطة بأنشطة القياس .وعلى سبيل املثال ،فرغم التق ردم اهلائل الذي أُحرز لتوسيع نطاق تغطية مؤشرات
املدخالت كنسبة التالميذ إىل املعلمني ،ومؤشرات املخرجات كمعدالت إمتام التعليم ،ما زالت هناك ثغرات .ولكن يعرض
أيضا جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام  2015قضايا جديدة مرتبطة مبجايل نتائج التعلم واإلنصاف تتطرلب عناية
دقيقة واستثمارا كبريا .وترد فيما يلي مناقشة عن هاتني املسألتني.

نتائج التعلّم
ترتركز الغايات اخلمس األوىل للغايات السبع اليت اقرتحتها اللجنة التوجيهية حلركة التعليم للجميع ،ومخس غايات من بني
كل طفل وشاب وبالغ .ويش ركل هذا األمر نقطة
الغايات اليت اقرتحها الفريق العامل املفتوح العضوية على نتائج ما تعلرمه ر
حتول مقارنة بغايات التعليم العاملية السابقة مثل الغايات الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية اليت رركزت بصورة رئيسية على
ر
ضمان االنتفاع بالتعليم واملشاركة فيه وإمتامه يف إطار نظم التعليم النظامي .وتش ردد غايات التعليم املقرتحة ملرحلة ما بعد عام
 2015على أن القيد واملشاركة (يف برامج التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة ،أو فرص التعليم النظامي وغري النظامي أو تعليم
الكبار مثال) مها السبيل لتحقيق النواتج وبلوغ نتائج التعلرم يف كل مرحلة من مراحل التعليم (مثل استعداد صغار األطفال
للتعليم املدرسي؛ والكفاءات األكادميية الالزمة لألطفال امللتحقني بالتعليم االبتدائي والثانوي؛ واملهارات الوظيفية يف جمال
القراءة والكتابة واحلساب واملهارات الالزمة للعمل ،واملواطنة العاملية والتنمية املستدامة فيما خيص الشباب والكبار).
العمل يف
كيز على قياس نتائج التعلم يف مجيع مراحل التعليم َ
ويقتضي الرت ُ
عقد اتفاق عاملي على بعض املؤشرات القائمة و َ
األمر ثالثة حتديات مباشرة هي:
حاالت عديدة على وضع مؤشرات جديدة .وسيواجه هذا ُ


املرجوة فيما خيص
أوالا ،االتفاق على المفاهيم الرئيسية .فيجب أن يكون هناك فهم واضح ومشرتك للنتائج ر
يتم
األطفال والشباب والكبار للتمكن من إجراء مقارنة بني نتائج التعلرم يف ر
شىت أحناء العامل ،كما جيب أن ر
االتفاق على ما إذا كانت نتائج التعلم هذه ستختلف باختالف السياقات:
o

ما معىن أن يكون الطفل الصغري مهيَّأ لدخول املدرسة؟

o

ما هو معيار التعلرم األدىن الواجب حتقيقه يف هناية املرحلة االبتدائية وخالل املرحلة الثانوية ويف آخرها؟

o

ما املستوى املطلوب يف جمال القراءة والكتابة واحلساب للمشاركة يف اجملتمع مشاركة كاملة؟

o

ما هي املعارف واملهارات الالزمة للحصول على عمل الئق؟
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o


ِ
وتطوير هذه األدوات
واالتفاق عليه،
توضيح أحد المفاهيم
ثانيا ،ضمان اتساق أدوات القياس فور
ِ
ُ
تطور هذه األدوات.
واعتمادها باإلجماع .وختتلف مقاييس النتائج باختالف ر
o

o



ما هي املعارف واملهارات والقيم واملواقف اليت متيرز املواطنني العامليني؟

وجل ما ينبغي فعله هو حتديد الطريقة اليت تُعتمد
يكاد بعضها أن يكون قابال للمقارنة على الصعيد العاملي :ر
بالفعل لقياس املفاهيم والطريقة الواجب اعتمادها لتعزيز اتساقها (يف حالة النتائج املتصلة مثال بالقراءة
والرياضيات يف مرحليت التعليم االبتدائي واملرحلة الدنيا للتعليم الثانوي).
بعضها اآلخر ال ميكن بتاتا مقارنته على الصعيد العاملي :فمثال ،ال يُعرف بشكل واضح ما هي املهارات اليت
حيتاجها مجيع سكان العامل على ح رد سواء للحصول على عمل أو حتقيق املواطنة العاملية (غري املهارات
مفر من استحداث بعض أدوات القياس
الفكرية األساسية يف جمال القراءة والكتابة واحلساب) .ولذلك ،ال ر
وإقرارها.

التوصل إلى توافق عالمي بشأن العناصر التي ينطوي عليها إطار الرصد العالمي ،وبشأن
ثالثا ،ال ب ّد من
ّ
تيسر إعداد التقارير المنتظمة المتعلقة بالغايات والمؤشرات .ويف بعض احلاالت ،قد يكون
اآلليات التي ّ
السبيل األجدى لتحقيق ذلك هو استحداث أدوات مالئمة للغرض املنشود منها ،مثل وحدات القياس املرنة اليت
ميكن استخدامها بطرق خمتلفة .وفيما يلي أمثلة على ذلك:

o

o

o

"أخف" من الدراسة االستقصائية الوطنية املعنية بالقرائية واليت
قد يكون من األفضل أن يُتفَّق على أدوات
ر
تستهلك موارد مكثفة ،وذلك بغية تيسري حتديد احل رد األدىن من الكفاءات الالزمة اليت ميكن استخدامها يف
الدراسات االستقصائية الوطنية.
تؤدي دورا حامسا
عوضا عن ذلك ،ميكن أن يدعم اجملتمع الدويل تعميم الدراسات االستقصائية احلالية اليت ر
يف عملية الرصد العاملي حىت لو مل تشمل حاليا سوى قلرة قليلة من البلدان.
يتمثل أحد التحديات البارزة يف ضرورة قياس النتائج اخلاصة جبميع األطفال والشباب والكبار  -وليس فقط
امللتحقني باملؤسسات التعليمية .وسيتطلرب هذا دراسات استقصائية لألسر املعيشية أو غريها من وسائل مجع
البيانات من األفراد غري امللتحقني باملدرسة.
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وعلى وجه العموم ،ميكن قياس املخرجات وبعض النتائج فيما خيص مجيع الغايات املقرتحة على الصعيد الوطين .ولكن ال ب رد
من العمل على تطوير ما أُجنز لبناء األسس والركائز الالزمة لعملية الرصد على املستويني اإلقليمي والعاملي .وال تتوافر يف
الوقت احلايل سوى معلومات قليلة عن بعض نتائج التعلم اهلامة املتعلقة باملهارات غري الفكرية وعن جماالت أخرى تتخطى
املهارات اخلاصة بالقراءة والرياضيات .وال ب رد من بذل مزيد من اجلهود لتحسني التعاريف ،واستحداث األدوات ،وتغطية هذه
النتائج بشكل أفضل.

اإلنصاف
كل من اللجنة التوجيهية حلركة التعليم للجميع والفريق العامل املفتوح العضوية إىل الرتكيز صراحة
تدعو االقرتاحات اليت ق ردمها ر
على مسألة اإلنصاف يف جدول األعمال العاملي للتعليم ملرحلة ما بعد عام  6.2015وردا على ذلك ،ينبغي أن ترمي
يتم حتديدها حبسب الفئة وحبسب اخلصائص
مؤشرات الرصد إىل استخالص الفروق يف ر
التوجهات بني الفئات السكانية اليت ر
الفردية كنوع اجلنس أو الوضع املادي أو املوقع أو االنتماء اإلثين أو اللغة أو اإلعاقة (وحبسب عدة خصائص من هذه
اخلصائص) .ويثري الرتكيز على اإلنصاف القضايا التالية:




6

سلرطت عملية الرصد العاملي ملظاهر الالمساواة حىت اآلن الضوء بشكل رئيسي على االختالفات بني اجلنسني.
افر
وهذا يعكس تركيز األهداف اإلمنائية لأللفية على مظاهر الالمساواة بني اجلنسني ،وهو ما مسح به أيضا تو ُ
ات اخلاصة مبعدالت القيد والقرائية واملستندة
البيانات فيما خيص غالبية البلدان
َّ
(وتقسم حبسب نوع اجلنس املؤشر ُ
إىل البيانات اإلدارية وعمليات التعداد السكاين).
تتيح بعض هذه املصادر اختاذ أبعاد أخرى بعني االعتبار .غري أن تناول مظاهر القصور احملتملة األخرى بصورة
منهجية يقتضي بيانات مصنَّفة عن األفراد ،وقد تكون هذه البيانات إدارية إال أنه يُستحسن مجعها عادة يف
معهد
البلدان النامية عن طريق دراسات استقصائية على مستوى األسر املعيشية أو املدارس .وقد استَخدم ُ
البنك الدويل
اليونسكو لإلحصاء عن طريق مركز البيانات اخلاص به والتقاري ِر املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية ،و ُ
عن طريق برناجمه لتقصي نوعية التعليم التابع لقاعدة بيانات إحصاءات التعليم ،والتقر ُير العاملي لرصد التعليم
للجميع عن طريق قاعدة بياناته العاملية بشأن التفاوت يف جمال التعليم ،هذه الدراسات االستقصائية إللقاء الضوء
على أوجه الالمساواة بني الفئات اليت جرى حتديدها بناء على اعتبارات الوضع املادي أو املوقع أو االنتماء اإلثين
أو اللغة.

ويتضمن هذا
يفيد الفريق العامل املفتوح العضوية يف اقرتاحه بأن جدول األعمال يرمي إىل "العمل على بناء عامل عادل ومنصف وجامع".
ر
االقرتاح هدفني شاملني مها تقليص التفاوت بني األجور وحتقيق املساواة بني اجلنسني ،بينما تتضمن األهداف مجيعها باستثناء األهداف
املتصلة بالبيئة إشارات إىل انتفاع اجلميع العادل أو املنصف باخلدمات.
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ترتبط عادة املعلمات اهلامة املستخدمة لقياس اإلنصاف ببلد وسياق معيَّنني (مثل مقارنة مستوى التحصيل
العلمي بني جمموعات لغوية أو بني مقاطعات خمتلفة) .ولكن جيوز مقارنة بعض اخلصائص الفردية إذا كانت
حم رددة بالطريقة نفسها عرب البلدان .فيمكن أن ترركز عملية الرصد العاملي لإلنصاف على تقسيم املؤشرات حبسب
يصور الوضع االجتماعي االقتصادي.
نوع اجلنس واملوقع احلضري/الريفي ،وعلى مقياس ر

ات اإلمجالية ،مثل املؤشرات النسبية (كاإلنصاف ،أي النسبة اليت تسجلها قيمة املؤشر بني
وميكن أن تش ركل املؤشر ُ
جمموعتني) أو املؤشرات املطلقة (كالنطاق ،أي الفرق يف قيمة املؤشر بني جمموعتني) ،نقطةَ انطالق لتتبرع التغريات اليت تطرأ
مع الزمن ،مع أن هذا األمر ليس ممكنا يف الوقت الراهن بالنسبة للعديد من اجملموعات السكانية احمل رددة اليت تشري إليها

الغايات ،وقد مت مناقشة ذلك يف القسم  .5.4ويُظهر الملحق ألف كيفية تقسيم املؤشرات املقرتحة حبسب خصائص خمتارة
لألفراد واألسر املعيشية.

ومن حيث املبدأ ،ميكن اعتماد عملية التصنيف يف الغايات ،وال سيما الغايات املتصلة بنتائج التعلم ،ويف املؤشرات املقرتحة
على أن يتم التصدي لعدد من التحديات اهلامة املعيقة لعمليات القياس.
 - 4الخطوات القادمة
جيب أن تكون هناك خارطة طريق أو اسرتاتيجية أوسع نطاقا إلعداد خطرة تستهدف العمل مع الشركاء الوطنيني على زيادة
اإلقبال على استخدام البيانات ،وحتسني نظم البيانات ،وتعزيز اخلربات التقنية ،واالستثمار يف أنشطة أطول أجال هدفها
تطوير املنهجيات الالزمة لتنفيذ املعايري وأفضل املمارسات الوطنية والعابرة للحدود الوطنية .سيقتضي ذلك أن تبذل اجلهات
الفاعلة املتعددة جهودا للمساعدة على تنسيق وتوجيه أنشطة وتطلعات جمموعة كبرية من اجلهات الفاعلة على املستوى
العاملي واإلقليمي والوطين ،كما هو احلال يف املبادرات املماثلة اليت ترمي إىل دعم البيانات االقتصادية أو الصحية .وال تُب َذل
منسقة ومترسقة لتحسني البيانات على غرار ما جيري يف القطاعات األخرى.
اليوم يف قطاع التعليم جهود َّ

نتائج التعلّم
ال ب رد من بذل اجلهود ،كما ذُكر أعاله ،لتحديد العديد من مقاييس النتائج املقرتحة بشكل أفضل .ومن اخلطوات األكثر
إحلاحا الواجب اختاذها ما يلي:


املهمة لألطفال أو الشباب أو
تنسيق وحوصلة األعمال الرامية إىل وضع مؤشرات جديدة ،وال سيما املؤشرات ر
معني .وميكن مثال الوقوف على بعض نتائج تعليم املواطنة العاملية ،يف إطار عمليات التقييم اليت
الكبار عند عمر ر
تتناول مسألة اإلملام بالقراءة والكتابة واكتساب الشباب للمهارات األكادميية األساسية.
- 12 -





موحد لقياس مهاريت القراءة واحلساب يكون مبثابة أول
استخدام املقاييس والعناصر القائمة من أجل بناء نظام ر
خمطط مالئم لغرضه حي ردد نتائج التعلم ويغطي مجيع مراحل التعليم ،وذلك إلتاحة املقارنات العاملية يف سياق
النظم الوطنية .ويسعى حاليا معهد اليونسكو لإلحصاء ،واجمللس األسرتايل للبحوث يف جمال التعليم ،وشركاء
موحد لنتائج التعلم يف جمال القراءة والكتابة واحلساب جيمع يف جدول واحد عناصر
آخرون ،إىل إعداد جدول ر
مستقاة من سلسلة من الدراسات االستقصائية ،ما يش ركل خطوة أوىل حنو تيسري املقارنات بني البلدان .وسيفضي
ذلك ،يف الوضع األمثل ،إىل وضع جمموعة شاملة من العناصر اليت ميكن إدراجها يف عمليات التقييم الوطنية
لتيسري إجراء عمليات قياس أكثر إحكاما .وقد ال ينطبق نظام القياس هذا على جماالت تعلم أخرى أكثر ارتباطا
بالسياق ،مثل النمو االجتماعي العاطفي .ولكن القواسم املشرتكة العديدة للطرق اليت تقود إىل اكتساب
الكفاءات اخلاصة بالقراءة واحلساب توفرر فرصة حقيقية إلجراء عمليات مقارنة عاملية باستخدام البيانات احلالية.
مع أن االهتمام يوىل يف غالب األحيان إىل الدراسات االستقصائية العاملية ،يستطيع االستثمار يف نظم التقييم
الوطنية الواسعة النطاق ويف الدراسات االستقصائية اإلقليمية أن يساعد أيضا يف بناء القدرات الالزمة لتتبرع نتائج
التعلرم على حنو موثوق به وذلك بتوفري األساس الالزم لتحديد العناصر القابلة للمقارنة والواجب تتبرعها على
املستويني اإلقليمي والعاملي.

اإلنصاف
اجملتمع
بعد حتديد املفاهيم واالتفاق عليها ووضع األدوات الكفيلة برصد خمرجات ونتائج التعليم على الصعيد العاملي ،يواجه
ُ
الدويل لضمان اإلحاطة مبسألة اإلنصاف التحديات الرئيسية التالية:




تؤمنها عملية مجع البيانات
إن ضمان مجع البيانات الدقيقة املتعلقة باإلنصاف يعين أيضا زيادة التغطية اليت ر
حتديد الوسائل املمكن استخدامها ملعرفة مكان
اإلدارية احلالية والبيانات املستمدَّة من األسر املعيشية ،كما إ رن َ
احلصول على معلومات عن االنتفاع واملشاركة وتأمني مستوى تعلم يف
وجود السكان الذين يصعب بلوغهم ،و
َ
السياقات غري النظامية معادل لسواه أمر أساسي لرسم الصورة الكاملة للوضع السائد.
ينبغي للبلدان أن جتري دراسات استقصائية لإلحاطة على حنو منتظم مبدخالت وخمرجات ونتائج التعليم اهلامة،
وأن تسمح للجمهور العام باالطالع على جمموعات البيانات .ويف حني ميكن اإلحاطة ببعض املؤشرات بفضل
الدراسات االستقصائية الدولية احلالية ،ال ب رد من إجراء دراسات استقصائية وطنية لتأمني مستويات كافية من
التغطية .وهلذا السبب ،قد تساعد عمليات التقومي على تقييم ما إذا كانت الدراسات االستقصائية الوطنية تطرح
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األسئلة اهلامة بطرق متماثلة .وجيب التوافق أيضا على املنهجيات الواجب اعتمادها لتحديد الوضع االجتماعي
االقتصادي وأوجه القصور األخرى ،وذلك من أجل اخلروج مبقاييس ميكن مقارنتها عامليا .وينبغي حتديد املعايري
توضح كيف ميكن استخدام الدراسات االستقصائية ألغراض الرصد العاملي.
اليت ر




ينبغي التوافق على كيفية تقييم املؤشرات وإعداد التقارير املتعلقة هبا وعلى الطريقة اليت ميكن أن تعمل هبا اهليئات
اإلحصائية الدولية والوكاالت اإلحصائية الوطنية معا من أجل استحداث اآلليات الالزمة لضمان اعتماد
موحدة وتنسيق الدراسات التحليلية وعمليات اإلبالغ.
منهجيات وتعاريف ر
ال يتوافر اليوم سوى القليل من املعلومات بشأن اخلصائص الفردية األخرى اهلامة املثرية لالهتمام وال سيما
األشخاص ذوو اإلعاقة ،واملهاجرون/الالجئون ،واألقليات اللغوية وغري ذلك .وال ب رد من بذل مزيد من اجلهود
لتحسني التعاريف واستحداث األدوات وتعزيز التغطية.

 - 5استعراض الغايات المقترحة
كل من اللجنة التوجيهية حلركة التعليم للجميع والفريق العامل
يُستعرض يف هذا القسم مجيع غايات التعليم اليت اقرتحها ر
املفتوح العضوية .وهذه الغايات مرتربة حبسب املواضيع وقد ُمجعت فيها املقرتحات الصادرة عن املصدرين.
كل غاية من الغايات ،وقُيرمت درجة اتساق
وُ
اقرتحت جمموعة من املؤشرات لكل مفهوم من املفاهيم اليت جرى قياسها ضمن ر
املؤشرات مع املفهوم ،وأشري إىل إمكانية استخدامها احلايل أو احملتمل إلجراء مقارنات على الصعيد العاملي.
تضم هذه الوثيقة أيضا العديد من مؤشرات التعليم املستخدمة لرصد التنمية املستدامة
وعلى النحو املشار إليه يف املقدمة ،ر
واليت اقرتحتها منظمتان أخريان مها :شبكة حلول التنمية املستدامة 7وأصدقاء فريق الكراسي اجلامعية املعين بتوسيع نطاق

8
مؤشراهتما املعايري املوضَّحة أعاله .وترد يف الملحق باء
قياس التقدم ،التابع للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة  ،حيث تليب ر
القائمة الكاملة للمؤشرات اليت اقرتحتها هاتان املنظمتان.

7
8

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/07/140724-Indicator-working-draft1.pdf
http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/work.html
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درجة االتساق

إمكانية إجراء مقارنات العالمية

أخضر

ثبت أن اهليكل الواجب قياسه هو هيكل صاحل
وموثوق به عرب مجيع البلدان ،مبعىن أن املؤشر
املستخدم هلذا الغرض له نفس املعىن واملغزى يف مجيع
َ
السياقات ويقاس بواسطة السؤال أو العنصر نفسه.

أصفر

مل يثبت أن اهليكل الواجب قياسه هو هيكل صاحل
وموثوق به عرب مجيع البلدان .فينبغي العمل على
املستخدم هلذا الغرض بنفس املعىن
حتلي املؤشر
َ
ضمان ر
واملغزى يف مجيع السياقات ،وضمان قياسه بواسطة
السؤال أو العنصر نفسه.

وجت َمع البيانات املتصلة به مرارا يف مجيع
املؤ رشر حم ردد وملموس ُ
البلدان أو يف غالبيتها الساحقة مبا يضمن متثيل مجيع الشرائح
فج ْم ُع البيانات عن هذا املؤشر ،يف الوقت الراهن
السكانيةَ .
وفعال من حيث التكلفة.
أمر ممكن ر
ومع الزمنٌ ،
جعل املؤ رشر حم رددا وملموسا ومجَْ ُع البيانات املتصلة
من املمكن ُ
به مرارا يف مجيع البلدان أو يف غالبيتها الساحقة مبا يضمن متثيل
مجيع الشرائح السكانية ،وذلك شرط تطويره على النحو
مجع البيانات عن هذا
الواجب .وإذا جرى تطويره ،سيكون ُ
وفعاال من حيث التكلفة يف غضون
املؤشر مع الزمن أمرا ممكنا ر
سنتني إىل مخس سنوات.

أحمر

رجح أال يكون اهليكل الواجب قياسه صاحلا وموثوقا
يُ َّ
ويتغري
به حىت يف بضعة بلدان .فاهليكل يتسم بالتعقيد ر
بتغري السياقات سواء البلد أو السياق الثقايف أو
ر
العوامل األخرى.

تَطرح الغاية/املؤشر حتديات كبرية أمام عملييت القياس والتتبع
العاملي .ومع الوقت ،قد يكون من املمكن قياس بعض عناصر
الغاية على الصعيد العاملي ،يف حني قد يكون من األفضل
قياس عناصر أخرى على الصعيد الوطين أو اإلقليمي مع التمتع
رجج أال
حبرية تكييف اهلياكل حبسب السياقات احمللية .ولكن يُ َّ
وجت َمع البيانات لتلبية اهلدف املتمثل يف التتبع
تُتاح املؤشرات ُ
العاملي قبل  5سنوات  15 -سنة على األقل .ومن السابق
مجع البيانات املتعلقة هبذا املؤشر
ألوانه حتديد ما إذا كان ُ
سيصبح بعد تطوير املؤشر ممكنا مع الزمن وفعاال من حيث
التكلفة.

 5.1مرحلة الطفولة المبكرة
الغاية  1للجنة التوجيهية لحركة التعليم للجميع

أن تكون قد مترت حبلول عام  2030هتيئة ما ال يقل عن س %من الفتيات والفتيان ليكونوا على استعداد للذهاب إىل
املدرسة االبتدائية ،وذلك من خالل املشاركة يف توفري الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة بنوعية جيدة ،مبا يف ذلك توفري
التعليم اجملاين واإللزامي ملدة سنة واحدة على األقل قبل مرحلة التعليم االبتدائي ،مع إيالء اهتمام خاص للمساواة بني
اجلنسني وألشد الفئات هتميشا

الغاية  4.2للفريق العامل المفتوح العضوية

ضمان أن تتاح جلميع البنات والبنني فرص احلصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم
قبل االبتدائي حىت يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي حبلول عام 2030
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ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية الواجب قياسها ضمن هذه الغاية ما يلي:








وحتدَّد استنادا إىل ما تعلرمه الطفل بالتناسب مع عمره،
نسبة األطفال الجاهزين لدخول المدرسة االبتدائيةُ ،
وإىل مستوى منوه يف مجيع اجملاالت مبا فيها الصحة والتغذية ،وهذا ال سيما لألعمار اليت ترتاوح بني  4و6
سنوات بل حىت منذ الوالدة؛
املشاركة يف توفري التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة والرعاية والتعليم ما قبل املرحلة االبتدائية ،مبا يف ذلك االنتفاع
بربامج التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة (النظامية/غري النظامية) منذ الوالدة حىت بداية التدريس النظامي؛
نوعية الرعاية والتعليم اليت يتل رقاها األطفال ،مبا يف ذلك نوعيةُ الربامج املعنية بالتنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة
التجارب اليت يكتسبها الطفل يف السياقات املنزلية؛
والرعاية والتعليم ما قبل املرحلة االبتدائية ،و
ُ
املشاركة يف توفري التعليم اجملاين واإللزامي ملدة سنة واحدة على األقل قبل مرحلة التعليم االبتدائي.

وهناك توافق عام على أن تقاس التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة باالستناد إىل الصحة والتغذية والتعليم واحلماية االجتماعية،
منو الطفل يف اجملالني الفكري وغري الفكري على حد سواء ألن كالمها يساهم يف رفاه الطفل على املدى
وعلى أن تعكس َّ
الطويل ويف جناحه يف املدرسة.

ماذا يتوافر اليوم؟
هناك مؤشرات متوافرة اليوم لرصد املخرجات واملدخالت والنتائج املتعلقة هبذه الغايات ،غري أن البيانات تغطي نطاقا حمدودا
وال تتسق متاما مع الغرض املنشود من هذه الغايات أيا كانت .وتتضمن املؤشرات املتوافرة فيما خيص النتائج مؤشرات موثوق
(التقزم يف
هبا ومعتمدة على نطاق واسع فيما خيص صحة األطفال (معدالت الوفيات لألطفال دون اخلامسة) وتغذيتهم ر
صفوف األطفال دون اخلامسة) ،العتبار هذين العنصرين حامسني يف جناح األطفال يف املدرسة .وهناك أيضا بعض املعلومات
املتوافرة خبصوص منو األطفال ومستوى تعلرمهم يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي ،مبا يف ذلك اجلهود اليت بذلتها مؤخرا
اليونيسف جلمع البيانات الرامية إىل وضع مؤشر التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة ،مبا فيها معلومات عن مستوى التعلرم والنمو
الذي وصل إليه األطفال يف عمري  3و 4سنوات .وقد ُمجعت هذه البيانات يف قرابة  60بلدا حىت اآلن .ويوجد عدد من
العمليات الوطنية واإلقليمية احملُكمة تقنيا اليت تتيح قياس مدى االستعداد لدخول املدرسة.
معلومات متسقة عن االنتفاع بالتنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة والرعاية والتعليم ما قبل املرحلة
كما تتوافر لعدد حمدود من السياقات
ٌ
االبتدائية ،وفيها أوثق املعلومات املتاحة عن االنتفاع بسياقات التعليم النظامي ما قبل املرحلة االبتدائية .وهناك بيانات إدارية عن
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أقل دقة متعلقة
القيد يف ُدور التعليم النظامي ما قبل املرحلة االبتدائية متوافرة ألكثر من  165بلدا .ومثة بيانات أكثر مشوال ولكن ر
باملشاركة يف جمموعة من خمتلف أنواع برامج التنمية اخلاصة الطفولة املبكرة والرعاية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  3و4
سنوات ،وتُقدَّر هذه املشاركة استنادا إىل الدراسات االستقصائية اجلامعة املتعددة املؤشرات اليت تتناول األسر املعيشية.

ما هي التحديات الرئيسية ألنشطة القياس؟
ينبغي أن ُجتمع معلومات أكثر اتساقا عن نتائج التعلم وعن املشاركة يف التنمية اخلاصة مبرحلة الطفولة املبكرة والرعاية والتعليم
ما قبل املرحلة االبتدائية بالنسبة لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني الوالدة وبداية التدريس النظامي.








يف حني تُش ركل دور التعليم النظامي اهلامة السابقة للمرحلة االبتدائية وسيلة واحدة فقط من الوسائل املعتمدة،
فإن التعليم اجملتمعي ما قبل املدرسي ،وبرامج الزيارات املن زلية ،وأنشطة الدعم يف جمال الرعاية الوالدية أثبتت
فعالة لتحسني تعلرم ومنو األطفال ،وبالتايل ينبغي إدراج االنتفاع مبجموعة من برامج التنمية
مجيعها بأهنا سبل ر
اخلاصة بالطفولة املبكرة والرعاية والتعليم ما قبل املرحلة االبتدائية يف أنشطة تتبرع هذه الغايات .ومن املهم أيضا
قياس التجارب اليت يكتسبها األطفال يف السياقات املنزلية اليت تؤدي دورا حامسا يف هتيئتهم لدخول املدرسة ،وال
سيما إذا كانت الغاية النهائية تتعلق بنمو الطفل ورعايته وتعليمه.
رغم وجود بعض املعلومات عن االنتفاع ،ال تتوافر اليوم أي بيانات عن درجة املشاركة يف هذه الربامج حبيث يصعب
تعرضوا ملا يكفي من احملفزات اليت من شأهنا أن تؤثر إجيابا على تعلمهم ومنوهم.
معرفة ما إذا كان األطفال قد ر

هناك نقص حاد يف املعلومات املتعلقة بنوعية التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة والرعاية والتعليم ما قبل املرحلة االبتدائية،
باستثناء املعلومات املتعلقة بنسبة األطفال إىل املعلمني اليت تُستم رد من برامج التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة من
ستمد املعلومات
خالل البيانات اإلدارية ،واليت ال تش ركل رغم ذلك دليال قاطعا على النوعية يف مجيع البلدان .وتُ َ
املتعلقة بنوعية البيئات املنزلية اليت يعيش فيها األطفال من الدراسات االستقصائية اجلامعة املتعددة املؤشرات.
أَدرجت غالبية البلدان بسهولة مسألة التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة والرعاية والتعليم ما قبل املرحلة االبتدائية يف أطرها
القانونية املتعلقة بالتعليم ،ولكن اجلدير بالذكر أن وجود حق قانوين يف توفري التعليم ال يضمن إنفاذ هذا احلق.

معلومات أوثق عن االنتفاع بالتنمية اخلاصة
ومن أجل تتبرع هذه الغايات تتبعا كامال ،جيب أن ُجت َمع مبزيد من االنتظام
ٌ
بالطفولة املبكرة والرعاية والتعليم ما قبل املرحلة االبتدائية وعن نوعية هذه اخلدمات وعن منو األطفال وتعلرمهم .وينبغي أوال
موحدة يف الدراسات
وقبل كل شيء تتبرع منو األطفال وتعلمهم من الوالدة حىت عمر  8سنوات باستخدام وحدة قياس ر
االستقصائية الوطنية واإلقليمية والعاملية .وتقتضي املشاركةُ يف برامج التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة والرعاية والتعليم ما قبل
وضع تعاريف أمشل ملختلف أنواع الربامج اليت ينبغي تتبرعها وهي :نوعية التجارب
املرحلة االبتدائية ،اليت متتاز بنوعية جيدةَ ،
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اليت يكتسبها األطفال يف السياقات املنزلية ،واملعلومات املتصلة بامل ردة اليت حيضر فيها األطفال هذه الربامج وبعدد ساعات
املوحدة لنوعية هذه الربامج اليت ميكن مجعها على املستوى الوطين.
احلضور اليومية ،واالتفاق على جمموعة من املؤشرات َّ
المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات

االستعداد لدخول المدرسة االبتدائية
أصفر

مؤشر التنمية اخلاصة مبرحلة
الطفولة املبكرة

املؤشر
متوسطة :قد ال يَستخلص ُ
مستويات االستعداد يف بعض
السياقات.

استُم رد هذا املؤشر من الدراسات االستقصائية العنقودية املتعددة
املؤشرات لقرابة  30بلدا ناميا.

أخضر

معدل الوفيات لألطفال
دون اخلامسة ()٪

عالية :تُعترب معدالت الوفيات
صحة
مؤشرا موثوقا به ملعرفة ر
األطفال العامة ورفاههم.

استُمدت املعدالت من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية
(الدراسات االستقصائية الصحية الدميغرافية ،والدراسات االستقصائية
العنقودية املتعددة املؤشرات ،والدراسات االستقصائية الوطنية لألسر
املعيشية ،وغريها) .والتقديرات اخلاصة بعام  2012متوافرة جلميع
البلدان تقريبا.

أخضر

معدل التقزم يف صفوف
األطفال دون اخلامسة (ً)٪

التقزم مرتبط ارتباطا شديدا
عالية :ر
بنتائج التعلم طوال سنوات الدراسة.

استُمدت املعدالت من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية
(الدراسات االستقصائية الصحية الدميغرافية ،والدراسات االستقصائية
العنقودية املتعددة املؤشرات ،والدراسات االستقصائية الوطنية لألسر
املعيشية ،وغريها) .والتقديرات متوافرة لنحو  85بلدا ناميا (مرة
واحدة على األقل يف الفرتة .)2012-2008

أصفر

نسبة األطفال دون اخلامسة
الذين يتلقون رعاية والدية
تستجيب الحتياجاهتم وتثري
اهتمامهم يف بيئات آمنة.

عالية

تَستم رد الدراسات االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات املعلومات
املتعلقة بنوعية البيئات املنزلية اليت يعيش فيها األطفال من الدراسات
االستقصائية لألسر املعيشية.

المشاركة في التنمية الخاصة بالطفولة المبكرة وتوفير الرعاية والتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية
أصفر

معدل املشاركة يف التعلرم
املنظَّم (الفئة العمرية 4 -3
سنوات)

أخضر

نسبة القيد اإلمجالية يف
التعليم ما قبل املرحلة
االبتدائية ()٪

متوسطة :تتم تغطية املشاركة يف
مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي تغطية
جيدة نسبيا ،ولكن املشاركة يف
الربامج األخرى ال حتظى بالتغطية
ذاهتا .فحىت يف الدراسات
االستقصائية لألسر املعيشية ،ال
يفهم اجمليبون معىن املشاركة يف
الربامج األخرى املعنية بالتنمية
اخلاصة بالطفولة املبكرة والرعاية ،وقد
يكون عدد التقارير اليت تتناول هذه
أقل مما ينبغي.
املشاركة ر
متوسطة :تتم تغطية املشاركة يف
التعليم ما قبل املرحلة االبتدائية
تغطية جيدة نسبيا.

املقسمة حبسب
استُمدت البيانات املتعلقة بقيد األطفال يف املدارس ،و َّ
أعمارهم ،من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية (مثل الدراسات
االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات ،وبعض الدراسات
االستقصائية الصحية الدميغرافية ،والدراسات االستقصائية الوطنية
لألسر املعيشية) .واملؤشر متوافر حاليا من الدراسات االستقصائية
اجلامعة املتعددة املؤشرات/الدراسات االستقصائية الصحية الدميغرافية
حلوايل  60بلدا ناميا (البلدان اليت شاركت على األقل مرة واحدة
اسات االستقصائية
خالل الفرتة  .)2012-2005وال َجتمع الدر ُ
الصحية الدميغرافية بصورة منهجية بيانات عن التعليم ما قبل املرحلة
االبتدائية.
ُجتمع سنويا ويف غالبية البلدان بيانات إدارية عن قيد األطفال يف
مقسمة حبسب نوع اجلنس .ويُقدَّر
التعليم ما قبل املرحلة االبتدائيةَّ ،
أن يكون املؤشر متاح ملا يبلغ  165بلدا على األقل (على األقل مرة
يف الفرتة .)2012-2008

نوعية التنمية الخاصة بالطفولة المبكرة والرعاية والتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية
أخضر

نسبة األطفال إىل

منخفضة :ال يتيح املؤشر بالضرورة
- 18 -

ُجتمع سنويا ويف غالبية البلدان بيانات إدارية عن املعلمني والتالميذ يف

أحمر

المؤشر
املربني/نسبة التالميذ إىل
املعلمني

درجة االتساق مع المفهوم
التكهن بالنوعية أو بنتائج برامج
ر
األطفال استنادا إىل البحوث احلالية.

توافر البيانات
التعليم ما قبل املرحلة االبتدائية .وقد تكون النسب املقدَّرة أعلى من
أقل من يوم واحد من
النسب احلقيقية إذا كان األطفال حيضرون عادة ر
أيام عمل املربرني .ويُقدَّر أن تكون نسبة التالميذ إىل املعلمني يف
التعليم ما قبل املرحلة االبتدائية متاحة ملا يبلغ  120بلدا على األقل
(على األقل مرة يف الفرتة .)2012-2008
وقد ال تكون البيانات املتعلقة باملوظفني يف الربامج األخرى املتعلقة
بالتنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة والرعاية متوافرة يف العديد من البلدان.
ويصعب يف هذه السياقات التمييز بني املعلمني واملوظفني اآلخرين.
وجيهل عدد البلدان اليت تتوافر فيها نسب األطفال إىل املربني فيما
ُ
خيص األنواع األخرى من برامج التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة
والرعاية.

نسبة األطفال الذين
يلتحقون لسنة واحدة على
األقل بربنامج جيرد النوعية
للتعليم ما قبل املرحلة
االبتدائية

منخفضة :ال يتيح املؤشر بالضرورة
التكهن بالنوعية أو بنتائج برامج
ر
األطفال استنادا إىل البحوث احلالية.

ميكن أن تُستمد من النَهج القائم على النظم لتحسني نتائج التعليم –
بيانات عن السياسات اليت يُرجح أن
التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة،
ٌ
تؤثر على نوعية التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة .وال ب رد من بذل مزيد
تعرب عن النوعية يف هذه السياقات.
من اجلهود لوضع مؤشرات ر

توفير التعليم المجاني واإللزامي لمدة سنة واحدة في مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي
أصفر

البلدان اليت تفرض مبوجب
أطرها القانونية/املؤسسية
تعليما جمانيا وإلزاميا لعام
واحد قبل املرحلة االبتدائية

متوسطة/منخفضة :األطر القانونية
ليست دائمة مطبقة على أرض
الواقع .وتعلو درجة االتساق يف
احلاالت اليت تطبَّق فيها األطر.

عدد قليل ولكن ٍ
التعليم اجلزئي أو الكامل ما
متنام من البلدان
َج َع َل ٌ
َ
قبل املرحلة االبتدائية إلزاميا ومعفى من الرسوم املدرسية .إال أن العدد
احلايل هلذه البلدان جمهول .وقد يكون من الضروري فصل عنصري
"اإللزام" و"اجملان" يف املؤشر من أجل رصد التحوالت بشكل أفضل.

 5.2التعليم االبتدائي والثانوي
الغاية  2للجنة التوجيهية لحركة التعليم للجميع

أن يكون مجيع الفتيات والفتيان قد أمتوا حبلول عام  2030مرحلة التعليم األساسي اجملاين واإللزامي اجليد الذي ال تقل
مدته عن تسع سنوات ،وقد حققوا نتائج التعلم املرتبطة هبذه املرحلة ،مع إيالء اهتمام خاص للمساواة بني اجلنسني وألشد
الفئات هتميشا

الغاية  4.1للفريق العامل المفتوح العضوية

ضمان أن يتمترع مجيع البنات والبنني بتعليم ابتدائي وثانوي جماين ومنصف وجيرد ،مما يؤدي إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة
وفعالة حبلول عام 2030
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ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية اليت تغطيها هذه الغاية ما يلي:


تحقيق نتائج تعلّم هامة وفعالة يف التعليم االبتدائي واملرحلتني الدنيا والعليا من التعليم الثانوي؛



االنتفاع بالتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي مبرحلتيه الدنيا والعليا واملشاركة فيها؛



إتمام التعليم االبتدائي والمرحلتين العليا والدنيا من التعليم الثانوي وذلك على مدى تسع سنوات على



نوعية التعليم االبتدائي والثانوي؛



ضمان التعليم المجاني واإللزامي على مدى تسع سنوات على األقل.

األقل؛

ماذا يتوافر اليوم؟
بُذلت جهود هائلة يف السنوات العشرين األخرية إلجراء عمليات من شأهنا أن تقيرم ما يتعلرمه التالميذ ،ولتوسيع نطاق هذه
العمليات ،ويقوم العديد من البلدان حاليا بقياس مظاهر حتقيق نتائج التعلم اهلامة من مرحلة التعليم االبتدائي حىت املرحلة
الدنيا للتعليم الثانوي ،وذلك حبسب الفتيات والفتيان ومن بينهم الذين ينتمون إىل فئات مهمشة .وبشكل خاص ،تقوم
بعض البلدان بتقييم مهاريت القراءة والرياضيات تقييما مباشرا يف هناية الصف الثاين ،مع أن غالبية البلدان تفعل ذلك يف هناية
التعليم االبتدائي عن طريق نظم وطنية ودراسات استقصائية إقليمية مثل دراسة التقدم الدويل يف جمال حمو األمية ،وخمترب
وجتمع أفريقيا اجلنوبية والشرقية ملراقبة نوعية التعليم .ويتم
أمريكا الالتينية لتقييم نوعية التعليم ،وبرنامج حتليل النظم التعليمية ،ر
كذلك تقييم جمايل التعلرم هذين فضال عن جمال العلوم يف هناية املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي بفضل نظم وطنية ودراسات
استقصائية دولية مثل االجتاهات يف الدراسة الدولية اخلاصة بالرياضيات والعلوم ،وبرنامج التقييم الدويل للطالب .وتُقيِّم أيضا
االجتاهات يف الدراسة الدولية اخلاصة بالرياضيات والعلوم ما تعلرمه التالميذ يف هناية املرحلة العليا للتعليم الثانوي (الصف
ُ
الثاين عشر).
وعادة ما تش ركل البلدان بالفعل اجلهة املناسبة لقياس االنتفاع واملشاركة ،ولقياس مفاهيم إجناز هذه الغايات على األقل
حبسب التعاريف الوطنية .وصحيح أن هذه املؤشرات تُعترب يف غالب األحيان مقاييس غري مباشرة لنتائج التعلم إال أن قياسها
على املستوي الوطين أو الدويل أيسر وأقل تكلفة ،وهي بالتايل أوسع انتشارا وأكثر توافرا داخل البلدان.
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وقد مجعت غالبية البلدان بالفعل ما يكفي من البيانات اإلدارية السنوية (عن طريق عمليات التعداد املدرسية ،والدراسات
االستقصائية املشاهبة) لقياس االنتفاع مبراحل التعليم اهلامة واملشاركة فيها سواء للفتيات أو للفتيان .وتتطلرب أيضا هذه
املؤشرات – عدد امللتحقني الصايف واإلمجايل ومعدالت القيد – تقدير ٍ
ات حمدَّثة عن املنتمني إىل الفئات العمرية اخلاصة بكل
البيانات متوافرة أيضا سنويا للعديد من البلدان باستثناء
سن الدخول ،وهذه
ُ
مرحلة من مراحل التعليم أو عن الذين بلغوا ر
مقسمة حبسب نوع اجلنس إضافة إىل بيانات
الدول الصغرية أو الدول اليت تواجه أزمات .وتوفِّر عادة املصادر اإلدارية بيانات َّ
كال من مناطق أو مقاطعات البلدان ،شرط أن تكون التقديرات السكانية ذات الصلة متوافرة على املستوى دون
ختص ر
ر
الوطين.
كما ُجتري العديد من البلدان بصورة دورية دراسات استقصائية لألسر املعيشية – مرة واحدة على األقل كل ثالث إىل مخس
كل منطقة من
سنوات – وميكن أن تقاس بناء عليها مباشرة
ُ
معدالت االنتفاع واملشاركة حبسب نوع اجلنس وعادة حبسب ر
مناطق البلدان .وقد ال تكفي دائما أحجام العيرنات أو الطرق/البىن املعتمدة ألخذ العينات لتقسيم املعطيات حبسب
جمموعات سكانية أصغر حجما أو مستويات إدارية أدىن درجة (مثل املقاطعات والبلديات) داخل البلدان.
وعندما تكون البلدان قادرة على قياس االنتفاع بالتعليم واملشاركة فيه ،تقوم بالرتكيز على الفئات احملرومة من التعليم أو الفئات
املعرضة خلطر احلرمان من التعليم .ويكتسي هذا األمر أمهية خاصة من منظور السياسات أل رن مستويات هذا احلرمان وأسباب
عدم االنتفاع أو عدم املشاركة من شأهنا أن تفضي إىل حتديد السياسات األنسب لتغيري الوضع .وكلما شارف بلد ما على
بلوغ غاية معيرنة ،تزداد أمهية الرتكيز على األشخاص احملرومني بغية الوصول إىل األطفال الذين يعانون عادة أقصى درجات
احلرمان.
وتستطيع البيانات اإلدارية والدراسات االستقصائية عادة أن تعطي تقديرات عن معدالت إمتام مراحل التعليم اهلامة يف بلد
معني (مثل التعليم االبتدائي واملرحلتني الدنيا والعليا للتعليم الثانوي) وذلك باالستناد إىل عمليات تقسيم مشاهبة فيما خيص
ر
مؤشرات االنتفاع واملشاركة .وغالبا ما تترسم األنشطة اليت جترى لقياس معدالت إمتام التعليم يف صفوف معيرنة أو ألعمار
حم رددة مبزيد من التعقيد.
املهم أيضا النظر يف نوعية ومدة التعليم املوفَّر .فقد َسنرت الغالبيةُ الساحقة من البلدان يف العامل قوانني حت ردد عددا معينا
ومن ر

من سنوات التعليم "اإللزامي" لألطفال والشباب (وتقاس إما بأعمار التالميذ وإما بصفوف أو سنوات التعليم وإما
بكليهما) .ويف أكثر من ثلثي البلدان ،ميتد التعليم اإللزامي على تسع سنوات على األقل (بعد التعليم ما قبل املرحلة
تطورها ،على فرض م ردة للتعليم اإللزامي أو على إطالة مدَّته .ويف الوقت نفسه،
االبتدائية) .وتعمل البلدان ،أيا كان مستوى ر
لكن عدد
تسعى البلدان أكثر فأكثر إىل ضمان إعفاء التعليم اإللزامي من الرسوم املدرسية على األقل يف املدارس العامة ،و ر
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بلدان العامل اليت توفرر تعليما جمانيا وإلزاميا على حد سواء ما زال جمهوال .ومع ذلك ،فإن مجيع البلدان قادرة من الناحية
النظرية على إعداد تقارير عن قوانينها الوطنية – ودون الوطنية عند االقتضاء – املتعلقة باالنتفاع بالتعليم ،وعن التدابري
املتخذة لضمان إنفاذ هذه القوانني على أرض الواقع.

ما هي التحديات الرئيسية ألنشطة القياس؟
قياس مفهومي االنتفاع واملشاركة بطريقة قابلة للمقارنة فيما بني البلدان ،ميكن أن ينطوي قياس إمتام التعليم
بينما يَسهل نسبيا ُ
املدرسة فعال يف املدراس ويف غالب األحيان بعمليات االنتقال بني
على بعض املشاكل ألنه مرهون أكثر بكثري باملناهج َّ
مستويات التعليم اليت قد ختتلف كثريا باختالف البلدان .وبالتايل ،تستند عادة مؤشرات إمتام التعليم القابلة للمقارنة فيما بني
معني ،أو معدالت بلوغ األطفال
البلدان إىل عمليات قياس بديلة (مثل املشاركة للمرة األوىل يف صف أو عام دراسي ر
والشباب يف فئة عمرية معيرنة) مث إىل عمليات تقيس مباشرة إمتام التعليم بنجاح.
وصحيح أن قياس مفهوم نوعية التعليم أصعب من قياس هذه املفاهيم ،إال أن مؤشر ٍ
ات مثل نسبة التالميذ إىل املعلمني،
ومؤهالت املعلمني ،واالنتفاع مبواد التعلرم ميكن أن تعطي فكرة عن مدى تل رقي التالميذ املدخالت الالزمة للتعلرم .وقد اقرتح
تسوى النوعية
البعض جعل النوعية مرادفة للنتائج  -مبعىن استنتاج نوعية التعليم استنادا إىل مدى حتقيق نتائج التعلرم – حبيث ر
بالتعلرم ،إال أن هذا قد يعطي فكرة مضلرلة عن األجواء السائدة يف الصفوف كما ال يوفرر سوى القليل من املعلومات اليت
للتغريات اليت تفرضها السياسات الرامية إىل حتسني التعلم .وعوضا عن االعتماد على
تتيح حتديد عناصر نظام التعلم املواتية ر
نتائج التعلم وحدها لتحديد النوعية ،قد تكون جمموعة من املؤشرات اهلامة على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو العاملي مفيدة
إلعطاء فكرة عن النوعية .وعلى سبيل املثال ،است ِ
املخصصة للتعليم أو املقاييس
خدمت املوارد  -وال سيرما موارد التدريس
ُ
ر
تبني تق ردم التالميذ عرب النظام التعليمي  -بوصفها مقاييس بديلة لتبيان النوعية .وتَستم رد غالبية البلدان كل سنة من
اليت ر
ِ
البيانات اإلدارية الالزمة املتعلقة بأعداد املعلمني والتالميذ من أجل حساب نسبة التالميذ إىل املعلمني أو متوسط
املدارس
حتليل هذه املؤشرات على ضوء عمليات املعاينة داخل قاعات
حجم الصفوف .ومن اخلطوات القادمة املهمة الواجب اختاذها ُ
الدراسة ومستوى تعلرم التالميذ ،والشروعُ يف توضيح ما هي مؤشرات النوعية األبرز اليت جيب تتبرعها مع الزمن.
وعلى النحو احمل ردد أعاله ،بُذلت بالفعل جهود مجة لتحديد اهلياكل الرئيسية وإعداد عمليات التقييم يف جمايل القراءة
والرياضيات على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي .ولكن على الرغم من التقدم الكبري احملرز يف السنوات األخرية ،هناك
عقبة رئيسية تكمن يف غياب مقاييس عاملية أو نظم لقياس التعلم ترمي إىل وصف املسار التعلرمي جلميع التالميذ يف جمايل
القراءة والرياضيات ،مبن فيهم األطفال املوجودين يف آخر سلرم اإلجنازات املدرسية .وميكن س رد هذه الفجوة يف حالة جمايل
التعلم املتمثلني يف القراءة والرياضيات وجمال العلوم بدرجة أقل .ومن أجل أخذ جمموعة من املقاييس العاملية يف هذه اجملاالت،
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ال ب رد من القيام بعمل تقين هائل هدفه إعداد نظم لقياس التعلم باالستناد إىل برامج التقييم احلالية املعتمدة يف مرحليت التعليم
االبتدائي والثانوي على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل .وتنطوي اخلطوات الالحقة على معايرة هذه املقاييس من خالل
تسويها ،مثر مواءمة أنشطة التقييم الوطنية مع هذه املقاييس لتيسري إعداد التقارير يف ضوء مقاييس
أنشطة جتريبية من شأهنا أن ر
التعلرم املوحدة واملتعارف عليها دوليا .وميكن من الناحية التقنية االضطالع هبذه األنشطة يف مرحلة التعليم االبتدائي واملرحلة
الدنيا من التعليم الثانوي يف جمايل التعلم املتمثلني يف القراءة والرياضيات ،وكذلك يف املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي فقط يف
جمال العلوم ،وميكن إجناز هذه األنشطة ضمن الوقت املتاح قبل عقد اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب
 .2015ويوصي الفريق االستشاري التقين بإجناز هذه األنشطة ألهنا تكتسي أمهية حامسة يف ضمان توافر املؤشرات الالزمة
على األقل لقياس جمموعة دنيا من نتائج التعلم األساسية ،وذلك ابتداء من عام .2015
المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات

تحقيق نتائج التعلّم الهامة
نسبة األطفال الذين يفون مبعايري
الكفاءة الدنيا اخلاصة بفئتهم
العمرية/صفهم يف جمايل القراءة
والرياضيات يف هناية املراحل التالية:

عالية :تقييم املهارات يف جمايل
القراءة والرياضيات تقييما مباشرا

مؤشرات نتائج التعلم يف جمايل القراءة والرياضيات مستم ردة
من عمليات التقييم الوطنية واإلقليمية والدولية على الشكل
التايل:
 35بلدا يف آسيا الوسطى من عمليات تقييم إقليمية

أصفر

 -الصف الثاين

أصفر

 -املدرسة االبتدائية

أصفر

 -املرحلة الدنيا للتعليم الثانوي

أحمر

 -التعليم الثانوي

و 60بلدا يف آسيا الوسطى من عملية تقييم القدرة على
القراءة يف الصفوف األوىل/تقييم القدرة على احلساب يف
الصفوف األوىل
و 50بلدا يف آسيا الوسطى من دراسة التقدم الدويل يف
جمال حمو األمية
و 70بلدا يف آسيا الوسطى من برنامج التقييم الدويل
للطالب ،و 65بلدا يف آسيا الوسطى من االجتاهات يف
الدراسة الدولية اخلاصة بالرياضيات والعلوم
و 10بلدان يف آسيا الوسطى من االجتاهات يف الدراسة
الدولية اخلاصة بالرياضيات والعلوم

إتمام التعليم االبتدائي والثانوي
أخضر

إمجايل نسبة امللتحقني بالصف
األخري من التعليم االبتدائي (معدل
إمتام املرحلة االبتدائية)

متوسطة :يقيس املؤ رشر نسبة
االلتحاق للمرة األوىل بالصف
األخري من التعليم االبتدائي.

ويعرب املؤشر عن نسبة
متوافرة يف  150بلدا على األقل .ر
األشخاص الذين بلغوا السن الرمسية لاللتحاق بالصف
األخري .وهذا املؤشر هو عبارة عن قيمة إمجالية ميكن أن
تتجاوز نسبة ًً.٪100

أخضر

معدل بلوغ التعليم االبتدائي (نسبة
فوج األطفال الذين تزيد أعمارهم
مبقدار  3إىل  7سنوات عن السن

عالية :تقيس املؤشرات نسبة
فوج األطفال/الشباب الذين أمتروا
مراحل التعليم اهلامة

املؤشر متوافر لفرتة متتد على مخس سنوات يف ما ال يقل عن
 95بلدا من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت يبلغ
عددها  137بلدا (أو ما يعادل  ٪70منها) .ويتطلرب
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المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

املدرسية الرمسية يف التعليم االبتدائي)

توافر البيانات
مستم ردة من الدراسات االستقصائية لألسر
املؤشر بيانات َ
وجتَمع مؤشرات بلوغ
املعيشية ولذلك ال يُقاس سنوياُ .
األطفال الذين تتجاوز أعمارهم السن املدرسية الرمسية،
تغري السياسات (أي
ولذلك هناك فروق زمنية فيما خيص ر
تعرب عن احلالة الراهنة).
أهنا ال ر

أخضر

معدل بلوغ املرحلة الدنيا للتعليم
الثانوي (نسبة فوج األطفال الذين
تزيد أعمارهم مبقدار  3إىل 7
سنوات عن السن املدرسية الرمسية يف
املرحلة الدنيا للتعليم الثانوي)

عالية :تقيس املؤشرات نسبة
فوج األطفال/الشباب الذين أمتروا
مراحل التعليم اهلامة

مستم ردة من الدراسات االستقصائية
يتطلرب املؤشر بيانات َ
وجتمع مؤشرات بلوغ
لألسر املعيشية ولذلك ال يُقاس سنوياُ .
األطفال الذين تتجاوز أعمارهم السن املدرسية الرمسية ولذلك
تعرب
تغري السياسات (أي أهنا ال ر
هناك فروق زمنية فيما خيص ر
عن احلالة الراهنة).

أحمر

إمجايل نسبة امللتحقني بالصف
األخري من املرحلة العليا للتعليم
الثانوي (معدل إمتام املرحلة الثانوية)

متوسطة :يقيس املؤ رشر نسبة
االلتحاق للمرة األوىل بالصف
األخري من املرحلة العليا للتعليم
الثانوي.

أخضر

معدل بلوغ املرحلة العليا للتعليم
الثانوي (نسبة فوج األطفال الذين
تزيد أعمارهم مبقدار  3إىل 7
سنوات عن السن املدرسية الرمسية يف
املرحلة العليا للتعليم الثانوي)

عالية :تقيس املؤشرات نسبة
فوج األطفال/الشباب الذين أمتروا
مراحل التعليم اهلامة

ليست متوافرة يف الوقت احلايل ألنه من الصعب حتديد
الصف األخري من التعليم الثانوي نظرا إىل تعدد النظم
املتبعة (مبا يف ذلك التعليم التقين واملهين) .وميكن أن ُحيسب
املؤشر للصف األخري من التعليم العام ولكن اجلزء األكرب
من املرحلة العليا للتعليم الثانوي املوفَّر هو يف بعض البلدان
عبارة عن تعليم تقين/مهين وبالتايل قد تكون نسبة إمتام
التعليم اليت يق ردرها املؤشر أقل بكثري من النسبة احلقيقية.

ستمدة من الدراسات االستقصائية
يتطلرب املؤشر بيانات ُم َ
وجتمع مؤشرات بلوغ
لألسر املعيشية ولذلك ال يُقاس سنوياُ .
الشباب الذين تتجاوز أعمارهم السن املدرسية الرمسية ولذلك
تعرب
تغري السياسات (أي أهنا ال ر
هناك فروق زمنية فيما خيص ر
عن احلالة الراهنة).

االنتفاع بالتعليم االبتدائي والثانوي والمشاركة فيهما
أخضر

ط
األطفال الذين مل يلتحقوا ق ر
باملدرسة (نسبة فوج األطفال الذين
تزيد أعمارهم مبقدار  3إىل 6
سنوات عن السن املدرسية الرمسية
للتعليم االبتدائي)

عالية :يرركز املؤشر على األطفال
األكرب سنا الذين مل يلتحقوا
باملدرسة.

املؤشر متوافر لفرتة متتد على مخس سنوات يف ما ال يقل عن
 95بلدا من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت يبلغ
عددها  137بلدا (أو ما يعادل  %70منها) .ومتلك
غالبية البلدان املرتفعة الدخل هذه املعلومات.

أخضر

عدد األطفال واملراهقني املنقطعني
عن الدراسة

ات على
عالية :ترركز املؤشر ُ
األطفال املنتمني إىل الفئة
العمرية للتعليم االبتدائي
وللمرحلة الدنيا من التعليم
الثانوي ،وعلى األطفال غري
امللتحقني بالتعليم االبتدائي على
األقل.

تُقدَّر أعداد األطفال واملراهقني املنقطعني عن الدراسة
باالستناد إىل البيانات اإلدارية املتعلقة بقيد األطفال يف
املدارس حبسب عمرهم ونوع جنسهم ،ويقوم حنو 160
بلدا باإلبالغ سنويا عن القيد يف التعليم االبتدائي و125
بلدا عن القيد يف املرحلة الدنيا للتعليم الثانوي.
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المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات

أخضر

معدل القيد الصايف املعدَّل يف املرحلة
االبتدائية

متوسطة :يقيس مشاركة الفئات
العمرية املعنية يف التعليم

يتطلرب البيانات نفسها الالزمة لألطفال املنقطعني عن
الدراسة.

أخضر

مع ردل صايف جمموع القيد يف املرحلة
الدنيا للتعليم الثانوي

متوسطة :يقيس مشاركة الفئات
العمرية املعنية يف التعليم

يتطلرب البيانات نفسها الالزمة للمراهقني املنقطعني عن
الدراسة.

أخضر

إمجايل نسبة االلتحاق بالتعليم
الثانوي

متوسطة :يقيس جممل املشاركة
يف التعليم الثانوي.

متوافرة ملا يبلغ  170بلدا تقريبا

نوعية التعليم االبتدائي والثانوي
أخضر

نسبة التالميذ إىل املعلمني (حبسب
مستوى التعليم)

منخفضة :ال تتيح املؤشرات
التكهن بالنوعية
بالضرورة ر

َجتمع غالبيةُ البلدان سنويا بيانات إدارية عن املعلمني
والتالميذ حبسب مستوى التعليم .ويقدَّر أن تكون نسب
التالميذ إىل املعلمني متوافرة يف ما يبلغ  175بلدا على
األقل للتعليم االبتدائي و 130بلدا للمرحلة الدنيا يف
التعليم الثانوي.

توفير التعليم األساسي المجاني واإللزامي لمدة تسع سنوات
أخضر

البلدان اليت تفرض مبوجب أطرها
القانونية/املؤسسية تعليما أساسيا
جمانيا وإلزاميا ملدة تسع سنوات

متوسطة :األطر القانونية ليست
دائما مطبَّقة على أرض الواقع.
وتعلو درجة االتساق يف
احلاالت اليت تطبَّق فيها األطر.

متلك مجيع البلدان معلومات عن قوانينها الوطنية (ودون
الوطنية عند االقتضاء) املتعلقة بتوفري التعليم .ويفرض
 145بلدا تقريبا قوانني تنص على توفري التعليم اإللزامي
ملدة تسع سنوات على األقل (بعد مرحلة ما قبل التعليم
االبتدائي).

 5.3المهارات
الغاية  4للجنة التوجيهية لحركة التعليم للجميع

أن يكون قد اكتسب ما ال يقل عن س ٪من الشباب وع ٪من الكبار ،حبلول عام  ،2030املعارف واملهارات الالزمة
للحصول على عمل الئق ولتأمني سبل العيش من خالل االنتفاع بالتعليم التقين واملهين ،وباملرحلة العليا من التعليم الثانوي،
وبالتعليم العايل والتدريب ،مع إيالء اهتمام خاص للمساواة بني اجلنسني وألشد الفئات هتميشا.

الغاية  4.3للفريق العامل المفتوح العضوية

ضمان تكافؤ فرص مجيع النساء والرجال يف احلصول على التعليم املهين والتعليم العايل اجليرد وامليسور التكلفة ،مبا يف ذلك
التعليم اجلامعي ،حبلول عام .2030

الغاية  4.4للفريق العامل المفتوح العضوية

زيادة عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة ،مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية ،للعمل وشغل وظائف
الئقة وملباشرة األعمال احلرة بنسبة [ ]xيف املائة حبلول عام .2030
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ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية الواجب قياسها ضمن هذه الغاية ما يلي:


املعارف واملهارات الالزمة للعمل وشغل وظائف الئقة وريادة األعمال التجارية؛



املشاركة يف التعليم التقين واملهين واملرحلة العليا للتعليم الثانوي والتعليم العايل والتدريب؛



التعليم التقين واملهين والعايل الميسور التكلفة؛



التعليم التقين واملهين والعايل اجليد.

ماذا يتوافر اليوم؟
قياس املشاركة يف املرحلة العليا من التعليم الثانوي ويف التعليم العايل ،مبا يف ذلك التعليم التقين واملهين
من السهل نسبيا ُ
وجتمع غالبيةُ البلدان سنويا بيانات
(التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين) يف املرحلة العليا من التعليم الثانوي على األقلَ .
إدارية عن املشاركة يف خمتلف أنواع الربامج اليت ميكن استخدامها حلساب نسب القيد ذات الصلة.

ما هي التحديات الرئيسية ألنشطة القياس؟
املوجه إىل النتائج املتمثل يف
يطرح املفهومان الرئيسيان األوالن يف الغاية حتديات خمتلفة أمام إعداد املؤشرات .فاملفهوم َّ
"املعارف واملهارات الالزمة للعمل وشغل وظائف الئقة وريادة األعمال التجارية" هو أوال مفهوم جديد يف جدول أعمال
مقياس واضح على صعيد املعارف
التعليم الذي كان يرركز سابقا على "االنتفاع بربامج املهارات" .ولكن مل يؤخذ حىت اآلن
ٌ
واملهارات ميكن تطبيقه عرب البلدان:




رركزت معظم احملاوالت اليت رمت إىل قياس املهارات بطريقة قابلة للمقارنة فيما بني البلدان على مهارة القراءة
والكتابة (ومهارة احلساب بدرجة أقل) بوصفها مهارة فكرية .ولكن الغاية  3للجنة التوجيهية حلركة التعليم
للجميع/الغاية  4.6للفريق العامل املفتوح العضوية هي اليت تتناول مهارات القراءة والكتابة واحلساب اليت تتمتع
أيضا جبانب غري فكري.
بالتايل ،يكمن التحدي يف صياغة مفاهيم (مفهوم) بشأن املهارات قابلة للمقارنة ومتمتعة بأمهية عاملية سواء
للمزارعني يف املناطق الريفية للبلدان املنخفضة الدخل أو ملوظفي املكاتب يف املناطق احلضرية للبلدان املرتفعة
الدخل.
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قامت الدراسات االستقصائية ،مثل برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلق بالتقييم الدويل
ملهارات البالغني ،أو إطار البنك الدويل املتعلق باملهارات الالزمة من أجل العمل واإلنتاجية ،بالرتكيز بشكل
رئيسي على الطلب على املهارات بدل الرتكيز على تشابه املهارات اليت يتمتع هبا خمتلف العاملني.

أي منهما اتساقا كامال مع املفهوم ويعتمد كالمها جزئيا على املهارات املتصلة
ويُقرتح فيما يلي مؤشران اثنان .وال يترسق ٌّ
بتكنولوجيا املعلومات .ولكن هذه املؤشرات عبردت طريقا ينبغي استكشافه وال سيما يف ضوء األمهية املتنامية هلذه املهارات
يف سوق العمل يف البلدان أيا كان مستوى دخلها.
املوجه إىل النتائج واملتمثل يف املشاركة يف "التعليم التقين واملهين واملرحلة العليا للتعليم الثانوي والتعليم العايل
أما املفهوم ر
يتم الرتكيز صراحة على هذه املستويات من ذي قبل .وينبغي بذل مزيد
والتدريب" فهو ثانيا مفهوم جديد أيضا مبعىن أنه مل ر
من اجلهود فيما خيص ثالثة مؤشرات من املؤشرات املقرتحة:






إن مشاركة الشباب يف برامج التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين تقاس اليوم بشكل رئيسي يف مرحلة التعليم
الثانوي ومرحلة ما بعد الثانوي غري اجلامعية .وصحيح أن حساب نسب القيد يف التعليم والتدريب يف اجملال التقين
واملهين ممكن إال أنه قد يكون صعبا بسبب اختالف مدد الربامج.
إن مشاركة الكبار يف التعليم والتدريب ال تُقاس اليوم بصورة منهجية إال يف بلدان االحتاد األورويب وال ب رد من إجراء
بعض أنشطة التوحيد لتتبرع هذه املشاركة على الصعيد العاملي.
إن مع ردل الشباب املنقطعني عن التعليم أو العمل أو التدريب يقاس يف البلدان املرتفعة الدخل ولكن قد ال يكتسي
األمهية ذاهتا يف البلدان األكثر فقرا اليت تشكو من مستويات أعلى من العمالة الناقصة أو العمالة غري الرمسية.
المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات

المعارف والمهارات الالزمة للعمل وشغل وظائف الئقة وريادة األعمال التجارية
أصفر

نسبة الشباب/الكبار املتمتعني
حلل
باملهارات الالزمة ر
املشاكل

منخفضة/متوسطة :إن مفهوم املهارات
الالزمة حلل املشاكل ،يف إطار مفهوم
العمل وشغل الوظائف الالئقة وريادة
األعمال التجارية ،قد ال ينطبق بالشكل
الذي يقاس به اليوم على خمتلف
سياقات البلدان بالطريقة ذاهتا:
 يقيس برنامج التقييم الدويل ملهاراتالبالغني املهارات يف "البيئات املليئة
بالتكنولوجيا"
 يقيس برنامج التقييم الدويل للطالباملعاجلة الفكرية اليت جيريها الطالب
لفهم وحل أوضاع تنطوي على
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نامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
يقيِّم بر ُ
املتعلق بالتقييم الدويل ملهارات البالغني قدرَة الشباب والبالغني
على حل املشاكل يف  33بلدا.
ومنذ عام  2012حىت يومنا هذا ،قيرم هذا الربنامج يف
 44بلدا مهارات اإلبداع يف حل املشاكل ،واالنفتاح على
كل جديد ،وتقبرل الشك والريبة ،والقدرة على االعتماد على
ر
حبل مناسب.
احلدس للخروج ر

أحمر

المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم
مشاكل وال تظهر طريقةُ حلها
بشكل مباشر

توافر البيانات

نسبة الشباب/الكبار امللمني
مبجايل احلاسوب املعلومات

منخفضة/مرتفعة :إن مفهوم اإلملام
مبجايل احلاسوب واملعلومات ليس كافيا
أو ضروريا للنفاذ إىل سوق العمل يف
العديد من مناطق العامل.

ستقوم الدراسة الدولية عن الدراية املعلوماتية وتعلم استخدام
احلاسوب ،اليت جتريها الرابطة الدولية لتقييم العائد التعليمي،
بتقييم هذه املهارات يف  20بلدا

المشاركة في التعليم التقني والمهني والمرحلة العليا للتعليم الثانوي والتعليم العالي والتدريب
أخضر

إمجايل نسبة القيد يف املرحلة
العليا من التعليم الثانوي

أخضر

إمجايل نسبة القيد يف التعليم
العايل

أصفر

معدل املشاركة يف الربامج
التقنية واملهنية (الفئة العمرية
 24- 15سنة)

متوسطة :يقيس املشاركةَ يف مراحل
التعليم ذات الصلة ولكنه ال يرتبط
ارتباطا وثيقا باكتساب املهارات الالزمة
للحصول على عمل الئق وتأمني سبل
العيش واليت ميكن اكتساهبا أيضا يف
مستويات التعليم األدىن درجة

متوافرة يف  160بلدا تقريبا.
متوافرة يف  145بلدا تقريبا .
ال ُحيسب اليوم هبذه الطريقة .والبيانات املتعلقة بنسبة القيد
يف التعليم التقين واملهين يف املرحلة العليا من املدرسة الثانوية
متوافرة يف  135بلدا تقريبا .

أصفر

نسبة الشباب املنقطعني عن
التعليم أو العمل أو التدريب
(الفئة العمرية 24-18
سنة)

غياب املشاركة يف
متوسطة :يقيس َ
التعليم أو العمل أو التدريب ،ولكنه ال
يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم القدرة على
اكتساب املهارات الالزمة للحصول على
عمل الئق وتأمني سبل العيش .وفضال
عن ذلك ،خيتلف مفهوم العمل كثريا
باختالف البلدان.

تقارير منظمة العمل الدولية بشأن هذا املؤشر وخاصة
للبلدان املرتفعة الدخل

أصفر

معدل املشاركة يف التعليم
والتدريب خالل األشهر
اإلثين عشر املاضية (الفئة
العمرية  64-25عاما)

متوسطة :يقيس املشاركة يف
التعليم/التدريب ،ولكنه ال يرتبط ارتباطا
وثيقا باكتساب املهارات الالزمة
للحصول على عمل الئق وتأمني سبل
العيش .وفضال عن ذلك ،خيتلف
التعريف الذي حيمله مفهوم تعليم
وتدريب الكبار باختالف البلدان.

تقوم الدراسة االستقصائية اليت جيريها االحتاد األورويب عن
تعليم الكبار جبمع البيانات ذات الصلة على حنو منتظم يف
 30بلدا.

أصفر

معدل بلوغ املرحلة العليا من
التعليم الثانوي (الفئة العمرية
 64-25سنة)
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 5.4اإلنصاف
غايات اللجنة التوجيهية لحركة التعليم للجميع

( 1و 2و ،... )4مع إيالء اهتمام خاص للمساواة بني اجلنسني وألشد الفئات هتميشا
( ،... )3مع إيالء اهتمام خاص للفتيات والنساء وألشد الفئات هتميشا
الغاية  4.5للفريق العامل المفتوح العضوية

القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إىل مجيع مستويات التعليم والتدريب املهين
للفئات الضعيفة ،مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة،
حبلول عام 2030

ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية الواجب قياسها ضمن هذه الغاية ما يلي:


مظاهر التفاوت يف توفري التعليم على مجيع املستويات؛



مظاهر التفاوت في االنتفاع بالتعليم على مجيع املستويات؛



مظاهر التفاوت في نتائج التعليم مثل اكتساب املهارات واملعارف.

وباإلضافة إىل هذه املفاهيم الثالثة ،يُعترب املوضوعُ أو الخاصيّة اليت ينبغي تقييم اإلنصاف على أساسها من املسائل الرئيسية.

وحتدَّد بعض اخلصائص صراحة يف الغايات (أي نوع اجلنس واالنتماء اإلثين واإلعاقة) يف حني تتطلب خصائص أخرى
ُ
أدق (أي التهميش واهلشاشة) .وميكن أن ُحيدَّد التهميش مثال من خالل بعض اخلصائص املذكورة أعاله مثل
تعاريف ر
االنتماء اإلثين أو من خالل خصائص أخرى مل تُذكر أعاله مثل الدخل أو املوقع.

واجلدير بالذكر أن مقارنة نتائج التعليم فيما بني البلدان حبسب اخلصائص الفردية قد تتيح إجراء مقارنات على الصعيد
العاملي يف بعض احلاالت (نوع اجلنس مثال) وليس يف حاالت أخرى (االنتماء اإلثين مثال) .وعلى سبيل املثال ،قد يكون
االنتماء إىل أقلية إثنية عائقا يف بعض البلدان وميزة يف بلدان أخرى .ويف حني تُعترب املقارنة بني األقليات اإلثنية واجملموعات
كل اجملموعات اليت تشكل األغلبية
مهمة يف سياق بلد ر
اإلثنية اليت تشكل األغلبية ر
كل األقليات و ر
معني ،ال جدوى من مجع ر
إلجراء مقارنة عاملية.
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ما الذي يتوافر اليوم؟
رصد املساواة بني اجلنسني يف التعليم رصدا مكثفا خالل السنوات األخرية .وقد استُخدمت مؤشرات املساواة بني
جرى ُ
اجلنسني استخداما مكثفا لتقييم الفروق بني الرجل واملرأة على صعيد االنتفاع بالتعليم أو مهارات القراءة والكتابة .وعلى
موحد مترفق عليه عامليا ملفهوم املوقع (أي مقارنة قيمة املؤشرات بني املناطق احلضرية
أي تعريف ر
النقيض من ذلك ،ال يوجد ر
والريفية) أو الوضع املادي (أي مقارنة قيمة املؤشرات بني الشرائح السكانية الفقرية والغنية) .وجيوز االعتماد على البيانات
املستم ردة من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية اليت تَستخدم إما مقياسا مطلقا (مثل الفرق يف معدالت القيد بني
املناطق احلضرية والريفية) أو مقياسا نسبيا (مثل نسبة معدالت القيد يف املناطق الريفية إىل معدالت القيد يف املناطق
احلضرية).
وتتيح املؤشرات املقرتحة يف هذه الوثيقة ،مبعزل عن مصدرها ،تقسيم البيانات إىل ح رد ما حبسب نوع اجلنس واملوقع والوضع
املادي.
ما هي التحديات التي تواجه أنشطة القياس؟

تواجه أنشطة قياس اإلنصاف ،على النحو املذكور يف اجلزء  ،4أربعة حتديات خمتلفة هي:



جيب توضيح املفاهيم النظرية.
جيب طرح أسئلة رئيسية بناء على معايري وتعاريف واضحة ومتسقة ،ما يعين بذل جهود كبرية على مستوى
املنهجية لوضع معايري تستخدمها الدراسات االستقصائية .وهذا ينطبق على ما يلي:
o

o





مدخالت/خمرجات/نتائج التعليم :ال جيوز مثال أن تَطرح الدراسات االستقصائية يف بلدان خمتلفة أسئلة عن
مستوى التعليم املنجز بطريقة منتظمة؛
اخلصائص الفردية :خيتلف مثال تعريف املوقع احلضري (أو الوضع االجتماعي االقتصادي) باختالف
الدراسات االستقصائية لشىت البلدان.

استخدام نتائج الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية استخداما منهجيا بغية استنباط املعلومات
ال يُش ركل
ُ
والتوجيهات الالزمة لسياسات التعليم أمرا شائعا يف العديد من البلدان .وهذا حيمل على التفكري يف كيفية تعزيز
الطلب على هذه املعلومات وزيادة استخدامها للتوصل إىل نظم رصد تعمل مبزيد من االنتظام.
التجارب التعليمية على
تقارن على أساسها
ُ
هناك معلومات قليلة عن اخلصائص الفردية األخرى اليت ميكن أن َ
املستوى العاملي .وفيما يلي مثاالن على ذلك:
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o

o

يصعب تصوير أحوال األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدراسات االستقصائية ألسباب خمتلفة بدءا بالتكاليف
(أي إن تقييم اإلعاقة قد يتطلب إجراءات خاصة ومسؤولني عن الدراسات االستقصائية تل رقوا تدريبا طبيا)
ووصوال إىل تع رقد التعاريف واملفاهيم (مثل مفهوم اإلعاقة اجلسدية/العقلية أو النَّهج التشغيلي) .وقام فريق
واشنطن املعين باإلعاقة ،التابع للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة ،بإعداد واختبار جمموعة قصرية من ستة
للتعرف إىل األشخاص ذوي اإلعاقة
أسئلة ميكن استخدامها يف عمليات التعداد والدراسات االستقصائية ر
يف السنوات القادمة .ولكن التحدي الذي ما زال قائما هو الدفع إىل اعتماد هذه األسئلة يف الدراسات
يتم أيضا التسليم بأن هذه األسئلة قد ال تش ركل حىت اآلن سوى
االستقصائية والبلدان يف الوقت الذي ر
نقطة انطالق لتقييم اإلعاقة عند األطفال وتستوجب بذل مزيد من اجلهود بشأهنا؛
الرحل جمموعة سكانية قد تعاين من الضعف يف العديد من البلدان .ولكنهم غالبا ما يغيبون عن
يش ركل ر
الدراسات االستقصائية إما ألهنم ال يعيشون يف املناطق املشمولة باحلصر التعدادي أو ألن الوصول إليهم
أمر مكْلف.
ٌ

وخالفا ملا ورد يف مناقشة الغايات األخرى ،ال يعرض اجلدول أدناه قائمة املؤشرات عرضا منهجيا .وعوضا عن ذلك ،يعرض
تنوع طرق قياس اإلنصاف يف التعليم ،فيكون ذلك إما
اجلدول مثلني ملؤشرات مستقاة من غايات أخرى بغية إثبات ر
( )1باستخدام خصائص فردية خمتلفة أو ( )2باعتماد مقاييس خمتلفة لقياس اإلنصاف (مثل النِّسب أو النطاقات).
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المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات

اإلنصاف في االنتفاع بالتعليم
مثال :معدل بلوغ املرحلة الدنيا للتعليم
الثانوي
نوع اجلنس
أصفر

مؤشر اإلنصاف (النسيب) :معدل بلوغ املرأة
املرحلة األوىل من التعليم الثانوي /معدل
بلوغ الرجل املرحلة األوىل من التعليم الثانوي

أصفر

النطاق (املطلق) :الفرق بني معدل بلوغ
الرجل واملرأة املرحلة األوىل من التعليم
الثانوي

انظر املناقشة الدائرة حول توافر البيانات املتعلقة
مبعدالت البلوغ؛ وتُستمد بصورة منتظمة معلومات
عن نوع اجلنس من الدراسات االستقصائية ذات
الصلة

عالية

الوضع املادي
أصفر

مؤشر اإلنصاف (النسيب) :معدل بلوغ أفقر
 ٪20من السكان املرحلة األوىل من التعليم
الثانوي /معدل بلوغ أغىن  ٪20من
السكان املرحلة األوىل من التعليم الثانوي

أصفر

النطاق (املطلق) :الفرق بني معدل بلوغ
أفقر  ٪20وأغىن  ٪20من السكان

متوسطة/عالية :ميكن أيضا
استخدام خصاص أخرى
لتصوير التهميش أو الضعف

انظر املناقشة الدائرة حول توافر البيانات املتعلقة
مبعدالت البلوغ؛ وتُستمد بصورة منتظمة معلومات
عن الوضع املادي من الدراسات االستقصائية ذات
الصلة

اإلنصاف في نتائج التعليم
مثال :نتائج التعلم يف هناية املرحلة الدنيا من
التعليم الثانوي
نوع اجلنس
أصفر

مؤشر اإلنصاف (النسيب) :نسبة النساء
اللوايت ينجزن نتائج التعلم الدنيا/نسبة
الرجال الذين ينجزون نتائج التعلم الدنيا

أصفر

النطاق (املطلق) :الفرق بني الرجال والنساء
فيما خيص إجناز نتائج التعلم الدنيا

يتوقرف األمر على توافر الدراسات االستقصائية
املتعلقة بنتائج التعلم؛ ومن ناحية أخرىُ ،جتمع
بصورة منتظمة معلومات عن نوع اجلنس يف إطار
هذه الدراسات االستقصائية

عالية

الوضع املادي
أصفر

مؤشر اإلنصاف (النسيب) :نسبة أفقر
 ٪20من السكان الذين ينجزون نتائج
التعلم الدنيا/نسبة أغىن  ٪20من السكان
الذين ينجزن نتائج التعلم الدنيا

أصفر

النطاق (املطلق) :الفرق بني أفقر وأغىن
 ٪20من السكان الذين ينجزون نتائج
التعلم الدنيا

متوسطة/عالية :ميكن أيضا
استخدام خصاص أخرى
لتصوير التهميش أو الضعف
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يتوقرف األمر على توافر الدراسات االستقصائية
املتعلقة بنتائج التعلم؛ ومن ناحية أخرىُ ،جتمع
بصورة منتظمة معلومات عن الوضع املادي يف إطار
هذه الدراسات االستقصائية

 5.5اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب
الغاية  3للجنة التوجيهية لحركة التعليم للجميع

أن يكون قد بلغ مجيع الشباب وما ال يقل عن س %من الكبار ،حبلول عام  ،2030مستوى من الكفاءة يف القراءة
والكتابة واحلساب يكفي للمشاركة الكاملة يف اجملتمع ،مع إيالء اهتمام خاص للفتيات والنساء ،وألشد الفئات هتميشا

الغاية  4.6للفريق العامل المفتوح العضوية

ضمان أن يلمر مجيع الشباب ،و[ ]xيف املائة على األقل من الكبار ،رجاال ونساء على حد سواء ،بالقراءة والكتابة واحلساب
حبلول عام 2030

ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية الواجب قياسها ضمن هذه الغاية ما يلي:


اإلملام الوظيفي بالقراءة والكتابة واحلساب؛



االنتفاع بربامج تعليم القراءة والكتابة واحلساب واملشاركة فيها.

ماذا يتوافر اليوم؟
تغري التعريف املعطى لإلملام بالقراءة والكتابة من القدرة على "قراءة وكتابة نص قصري وبسيط عن احلياة اليومية وفهمه" إىل
إن ر
اإلملام الوظيفي بالقراءة والكتابة يؤثرر على أنشطة القياس .فاإلملام الوظيفي بالقراءة والكتابة هي قدرة الفرد على "أن ينخرط
يف كل األنشطة اليت تتطلب تعلم القراءة والكتابة كشيء فعال لوظيفة خاصة مبجموعته أو جمموعتها وجمتمعهم" .وحيتاج
اإلملام الوظيفي إىل مهارة أعلى من املهارة اليت تتطلربها قراءة وكتابة نص بسيط .كما إن معدالت إملام الشباب والكبار
املستمدَّة من البيانات اليت ُمجعت يف إطار املفهوم السابق لإلملام بالقواعد األساسية للقراءة والكتابة ،متوافرة
بالقراءة والكتابةَ ،
يف قرابة  155بلدا وإقليما استنادا إىل جولة التعداد األخرية ( .)2014-2005وبعض معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة
هذه هي إسقاطات تستند إىل بيانات ُمجعت يف السنوات املاضية .ولكن فيما خيص قياس التقدم احملرز يف حتقيق هذه
الغايات ،فإن معدالت إملام الشباب والكبار بالقراءة والكتابة ،املستندة إىل التعاريف السابقة ،هي حمدودة يف قدرهتا على
تصوير املهارات الفعلية وقد تكون النسبة املقدَّرة للشباب والكبار امللمني بالقراءة أعلى من النسبة احلقيقية .وقد أجريت يف
السنوات األخرية حماوالت لتقييم اإلملام بالقراءة والكتابة (وبدرجة أقل احلساب) مباشرة .وعلى سبيل املثال ،تُثبت
االختبارات البسيطة للقراءة ،اليت أجريت يف الدراسات االستقصائية الصحية الدميغرافية والدراسة االستقصائية العنقودية
املتعددة املؤشرات ،أن نسبة األشخاص الذين ي ردعون إملامهم بالقراءة والكتابة هي عادة أعلى من نسبة األشخاص القادرين
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على قراءة مجلة بسيطة من قبيل "يقرأ الطفل كتابا" .وفضال عن ذلك ،فحىت املقاييس النامجة عن التقييم املباشر تعطي
تقديرات أعلى فيما خيص اإلملام بالقراءة والكتابة من املقاييس اليت حتاول تقييم ما إذا كان األشخاص قادرين على القراءة
والفهم.

ما هي التحديات الرئيسية ألنشطة القياس؟
وجه إىل النتائج املتمثل يف "مستوى من الكفاءة يف القراءة والكتابة واحلساب يكفي للمشاركة الكاملة يف اجملتمع" هو
إن املفهوم امل َّ
مفهوم جديد يطرح حتديات خمتلفة تعيق وضع املؤشر .وكان الرتكيز يف املاضي على اإلملام بالقواعد األساسية للقراءة والكتابة فقط،
وكان مستوى هذا اإلملام خاضعا يف غالب األحيان لتقدير الفرد الذايت وليس لتقييم مباشر .ومل يكن اإلملام باحلساب يؤخذ بعني
حول االنتباه إىل اإلملام الوظيفي بالقراءة والكتابة واحلساب  -باعتبارها سلسلة متصلة من املهارات
االعتبار .أما الغاية اجلديدة فتُ ر
وتقر بأن القدرة على القراءة أو احلساب ال ترقى إىل مستوى املهارات الكافية لتجنرب االستبعاد.
 ربعض الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية،
وال تكفي املقاييس املباشرة ملهارات القراءة والكتابة واحلساب ،اليت مجعتها ُ
لتقييم بلوغ الكبار مستوى من الكفاءة يف هذه اجملاالت يكفي للمشاركة يف اجملتمع مشاركة كاملة .وملار كانت القدرة على
"قراءة وكتابة نص قصري وبسيط عن احلياة اليومية وفهمه" خمتلفة جدا عن "مستوى من الكفاءة يف القراءة والكتابة واحلساب
يكفي للمشاركة الكاملة يف اجملتمع" ،ال توجد عالقة مباشرة بني هذين املفهومني .وبالتايل ،ال ميكن استخدام البيانات احلالية
املتعلقة مبعدالت اإلملام بالقواعد األساسية للقراءة والكتابة لتقدير معدالت اإلملام الوظيفي بالقراءة والكتابة أو احلساب.
ويتطلرب مجع البيانات املتعلقة باإلملام الوظيفي بالقراءة والكتابة واحلساب عمليات شاملة لتقييم املهارات ،فيولرد قدرا أكرب
بكثري من التحديات والتكاليف .وهلذا السبب ،ال يتوافر سوى القليل من البيانات نسبيا عن مهارات القراءة والكتابة
واحلساب اليت مت اختبارها.
مجع البيانات
ويتوىل برنامج التقييم الدويل ملهارات البالغني ،الذي تضطلع به منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديَ ،
املتعلقة باإلملام الوظيفي بالقراءة والكتابة واحلساب واليت ميكن استخدامها لقياس التقدم احملرز يف حتقيق هذه الغاية ،غري أ رن
هذه الدراسة االستقصائية مل ُجتَر سوى يف  33بلدا .كما ميكن مبدئيا مجع بيانات مشاهبة عن طريق برنامج تقييم ورصد
أنشطة حمو األمية ،ولكن أجريت هذه الدراسة االستقصائية يف عدد قليل من البلدان.
وميكن استخدام الدراستني االستقصائيتني لتقييم اإلنصاف بني اجلنسني فيما خيص مهارات القراءة والكتابة واحلساب .ولكن
تستند هاتني الدراستني إىل عيرنات من السكان ولذلك فإن قدرهتما على توفري بيانات تتيح متثيل اجملموعات السكانية الفرعية
الصغرية حمدودة .وال ميكن إضافة تقييم شامل عن اإلملام الوظيفي بالقراءة والكتابة أو احلساب يف االستمارات املستخدمة يف
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أنشطة تعداد السكان (مبا يتيح توفري بيانات عن اجملموعات السكانية الفرعية الصغرية) ألن ذلك سيزيد عمليةَ مجع البيانات
تعقيدا.
واجلدير بالذكر أيضا أن هذا النوع من دراسات التقييم االستقصائية مكلف جدا ويصعب من الناحية العملية إجراؤه بكثرة يف
غالبية البلدان .ولكن تتضمن الدراسات االستقصائية لكل من برنامج تقييم ورصد أنشطة حمو األمية وبرنامج التقييم الدويل
ملهارات البالغني وحدات تعمل على فرز املعطيات لتقييم مهارات القراءة والكاتبة املتدنية :وجيوز استخدام هذه الوحدات
الستحداث وحدة أقل تكلفة ميكن اعتمادها يف الدراسات االستقصائية األخرى .وعلى سبيل املثال ،استَخدمت الدراسة
االستقصائية لربنامج البنك الدويل املتعلق باملهارات الالزمة من أجل العمل واإلنتاجية جمموعة فرعية من األسئلة مستقاة من
برنامج التقييم الدويل ملهارات البالغني وميكن استخدامها أساسا هلذا النَّهج.
املوجه إىل النتائج املتعلق باملشاركة يف برامج تعليم القراءة والكتابة واحلساب هو مفهوم جديد مبعىن أن
كما إن املفهوم َّ
املعلومات اخلاصة به مل ُجتمع بشكل منهجي من ذي قبل .وسيتطلرب ذلك نظما إدارية إلعداد تقارير عن الربامج املعنية
بالفرصة الثانية وبتعليم الكبار .وإن مل يكن ذلك ممكنا ،ميكن االعتماد بقدر أكرب على الدراسات االستقصائية لألسر
املعيشية .ومن أجل رصد هذه الغاية ،ينبغي أن يرتركز السؤال على فرتة زمنية حمددة وقريبة.
المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات

الكفاءة في مجال القراءة والكتابة/الحساب للمشاركة في المجتمع مشاركة كاملة
أصفر

نسبة الشباب والكبار ذوي
كفاءة يف مهاريت القراءة
والكتابة

عالية

نامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
يتوىل بر ُ
االقتصادي املتعلق بالتقييم الدويل ملهارات البالغني
تقييم كفاءة الشباب والكبار يف جمال القراءة والكتابة
َ
واحلساب يف  33بلدا غالبيتها من البلدان املرتفعة
الدخل.
إطار البنك الدويل املتعلق باملهارات الالزمة من
وقام ُ
أجل العمل واإلنتاجية جبم ِع معلومات مماثلة يف
(املناطق احلضرية يف)  13بلدا من البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل.

أخضر

معدل إملام الشباب/الكبار
بالقراءة والكتابة

منخفضة :ال يقيس املؤشر املهارات من
حيث الكفاءة أو القدرة على املشاركة
يف اجملتمع مشاركة كاملة

َجيمع حنو  155بلدا بصورة منتظمة (ولكن ليس
سنويا) مقياسا بسيطا ملدى اإلملام بالقراءة والكتابة
الذي يق ردره املرء عادة بنفسه ،أي يق ردر قدرته على
املقياس يف
وجيمع هذا
قراءة وكتابة مجلة بسيطةُ ،
ُ
الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية وأنشطة
التعداد ،ويقدَّم إىل معهد اليونسكو لإلحصاء .وال
َجتمع سوى بلدان متطورة قليلة هذا النوع من
املعلومات.
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المشاركة في برامج تعليم القراءة والكتابة/الحساب
أصفر

معدل املشاركة يف برامج تعليم
القراءة والكتابة خالل األشهر
االثين عشر املاضية (نسبة
األميني من الفئة العمرية
 64-25سنة)

ليست متوافرة حاليا على املستوى الدويل .وال ُجتمع
البيانات اإلدارية املتعلقة باملشاركني يف برامج تعليم
القراءة والكتابة واحلساب بصورة منتظمة وعلى
الصعيد الدويل.
اسات االستقصائية الصحية الدميغرافية
وتتضمن الدر ُ
سؤاال عن املشاركة يف برامج تعليم الكبار القراءة
والكتابة.

عالية

 5.6المواطنة العالمية واالستدامة
الغاية  5للجنة التوجيهية لحركة التعليم للجميع

أن يكون قد اكتسب مجيع الدارسني ،حبلول عام  ،2030املعارف واملهارات والقيم واملواقف الالزمة إلنشاء جمتمعات
مستدامة وسلمية ،وذلك بعدة وسائل منها تعليم املواطنة العاملية والتعليم من أجل التنمية املستدامة

الغاية  4.7للفريق العامل المفتوح العضوية

ضمان أن يكتسب مجيع املتعلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك جبملة من السُّبل من بينها
التعليم لتحقيق التنمية املستدامة واترباع أساليب العيش املستدامة ،وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني اجلنسني ،والرتويج لثقافة
السالم والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مسامهة الثقافة يف التنمية املستدامة ،حبلول عام 2030

ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية الواجب قياسها ضمن هذه الغاية ما يلي:


املعارف واملهارات والقيم واملواقف الالزمة إلقامة جمتمعات سلمية هلا مقومات البقاء؛



املشاركة يف تعليم املواطنة العاملية ،والتعليم الرامي إىل حتقيق التنمية املستدامة ،وأساليب العيش املستدامة.

ويشري تعليم املواطنة العاملية ،والتعليم الرامي إىل ِ
حتقيق التنمية املستدامة ،وأساليب العيش املستدامة (تعليم املواطنة
تؤهل الطالب ملواجهة
العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة) إىل جمموعة واسعة من املهارات والكفاءات واملعارف اليت ر
التحديات واغتنام الفرص فيما خيص تعزيز االستدامة البيئية والوعي العام وتعزيز تقدير التنوع واحرتامه داخل اجملتمعات
اقف
نتائج التعلم النابعة من تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة
َ
معارف ومو َ
املتسمة بالتعقيد .وتتضمن ُ
وقيما وسلوكيات كما تشمل جماالت متصلة بالناحية الفكرية (مثل اإلبداع والتفكري النقدي) وبالعالقة بني عدة جهات (مثل
نتائج التعلم النابعة من تعليم املواطنة
التعاون والريادة) وبالعالقة مع الذات (مثل احلماس والتأمل الذايت) .وتُعترب ُ
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مهمة يف مجيع البلدان ،مع أنه من املتفق عليه أن السياق الثقايف ووضع البلد يؤثران
العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة ر
كل ما يتعلق بتعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة .وختتلف طريقة تعليم املواطنة
على اكتساب وحتقيق ر
العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة وطريقة اكتساب الطالب لنتائج التعلم املرجوة كثريا باختالف السياق ،ما حي رد من
إمكانية الرصد على الصعيد العاملي.

ماذا يتوافر اليوم؟
تسعى عمليات التقييم فيما بني البلدان ،اليت تستهدف تقييم ما تعلرمه التالميذ يف التعليم الثانوي ،إىل أن تش ركل قاعدة
يستند إليها الرصد العاملي لنتائج التعلم النابعة من تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وهلذا الغرض،
حتيط هذه العمليات اليوم ببعض العناصر اهلامة ،وال سيما من أجل قياس العناصر الفكرية اليت ينطوي عليها تعليم املواطنة
العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة واليت تتعلق باملعارف واملواقف والقيم والسلوكيات .وهناك عمليتا تقييم رئيسيتان
ينبغي النظر فيهما ومها:




الدراسة الدولية عن الرتبية املدنية والتعليم يف جمال املواطنة ،اليت تع ردها الرابطة الدولية لتقييم العائد التعليمي واليت
ستجرى جمددا عام  2016بعد إثرائها؛
سيتوسع نطاقُه
برنامج التقييم الدويل للطالب ،الذي يتضمن عناصر متعلقة بالوعي البيئي والتفكري النقدي والذي
ر
يف عام  2018ليشمل تقييما جململ الكفاءات قد يغطي املعارف واملهارات واملواقف واألحكام املتصلة بالقضايا
العاملية فضال عن مظاهر متصلة بإمكانية احلصول على وظائف على الصعيد العاملي وحبراك الشباب.

خيل األمر من بعض االستثناءات
وال ُجترى ٌّ
أي من هاتني الدراستني االستقصائيتني بشكل منتظم يف البلدان النامية وإن مل ُ
النادرة ،ولذلك جيب إخضاع العناصر لعملية إقرار إضافية تؤكد إمكانية تطبيقها ومقارنتها عرب السياقات .وال ينبغي
املوضح أدناه مبزيد من التفاصيل.
االستهانة حبجم هذه املهمة وتع رقدها ،على النحو ر
املسح العاملي للقيم ،الذي جيرى مرة كل مخس إىل ست سنوات والذي مشل حنو  54بلدا يف اجلولة األخرية،
ويتضمن أيضا ُ
عناصر متصلة باالستدامة واملواطنة العاملية مثل مواقف إزاء الدميقراطية أو البيئة.
َ
ما هي التحديات الرئيسية ألنشطة القياس؟

موحد متفق عليه للمواطنة العاملية ،ما يزيد كثريا من صعوبة وضع نُ ُهج ألنشطة القياس
ال يوجد يف الوقت احلاضر تعر ٌ
يف ر
تكون دقيقة وقابلة للتطبيق .ورغم وجود توافق واسع الناطق بشأن أمهية نتائج التعلم النابعة من تعليم املواطنة العاملية/التعليم
تنوع املهارات والكفاءات وتع رق َد عملية القياس يش ركالن عقبة أمام تتبع التقدم احملرز على
من أجل التنمية املستدامة ،فإن ر
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املستوى العاملي .وفضال عن ذلك ،ينبغي أن يبدأ تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة مع بداية املدرسة
يستمر على مدى الدورة التعليمية ،وهذا سيقتضي اختيار مرحلة عمرية أو مرحلتني لقياس هذا التعليم .وال توجد اليوم
وأن
ر
دراسةٌ استقصائية أو جمموعة من العناصر اليت تتسق جيدا مع مفهوم تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة؛
وعوضا عن ذلك ،قد تكون هناك حاجة إىل عدة أنواع خمتلفة من العناصر املستقاة من عدة دراسات استقصائية إلجراء
عملية تتبع تتسم مبزيد من الشمول .ومبا أن عملية التتبع على الصعيد العاملي تتطلب استخدام املقاييس أو العناصر نفسها،
هناك صراع بني التوحيد الالزم لعملية التتبع العاملي وخصوصية السياقات .وعلى الرغم من هذه التحديات ،هناك أساس
جترييب لعملية القياس وكيا ٌن ملتزم بدفع جدول أعمال القياس قدما.
وفيما عدا العناصر الفكرية اليت ينطوي عليها تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة ،ال تقاس بالوترية ذاهتا
اقف ،والقيم ،والسلوكيات على الصعيد العاملي أو
ُ
املعارف املتصلة بالعالقة مع الذات والعالقة بني عدة جهات ،واملو ُ
اإلقليمي ،ولكن قامت عدةُ حبوث باقرتاح واختبار مقاييس لقياس اإلبداع والتعاون والتعاطف .وميكن أن تُستخدم هذه
البحوث لوضع جمموعة مقرتحة من العناصر أو وحدة من الوحدات ميكن أن تُدرج فيما بعد يف الدراسات االستقصائية
العاملية أو اإلقليمية أو الوطنية .ومن احللول املمكن طرحها حتديد جمموعة صغرية من العناصر الالزمة لعملية التتبع العاملي
(رمبا العناصر اليت ترركز حتديدا على املعارف الفكرية أو املواقف أو القيم) ،يف حني قد تكون بعض العناصر األخرى،
وال سيما العالقة بني عدة جهات والعالقة مع الذات ،أنسب لعملية التتبع الوطين أو اإلقليمي ألهنا توفرر مرونة أكرب وتراعي
السياقات بشكل أفضل .وعلى سبيل املثال ،تشمل الدراسة االستقصائية للرابطة الدولية لتقييم العائد التعليمي عنصرا عامليا
ووحدات إقليمية مبا يتيح هلا اإلحاطة بشكل أفضل باألبعاد املتصلة بالسياقات يف جمال تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل
التنمية املستدامة.
تصميم ومجع املؤشرات املتعلقة مبدخالت وخمرجات تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية
وقد يكون أيضا باإلمكان
ُ
وجود مناهج دراسية ودورات تدريبية للمعلمني هدفها تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية
املستدامة ،مبا يف ذلك ُ
املستدامة ،ومشاركةُ التالميذ يف تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة طوال السنوات الدراسية ،مما قد يوفرر
املرجوة
معلومات بشأن التق ردم احملرز يف تعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة وبشأن احتمال حتقيق النتائج ر
املتعلقة بالتالميذ .ولكن ينبغي النظر بعناية يف صعوبة مقارنة حمتوى املناهج الدراسية بني البلدان.
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المؤشر
أصفر

أحمر
أصفر

أصفر

درجة االتساق مع المفهوم

المعارف والمهارات الالزمة إلقامة مجتمعات سلمية لها مقومات البقاء
نسبة التالميذ البالغني  15عاما الذين متوسطة :تُعترب املعارف عنصرا مهما
ولكنها ال تغطي كامل مفهوم تعليم
يُظهرون كفاءة يف املعارف املتعلقة
املواطنة العاملية/التعليم من أجل
بالقضايا العاملية مبا فيها املعارف
التنمية املستدامة
املتصلة بعلوم البيئة والعلوم اجلغرافية

القيم والمواقف الالزمة إلقامة مجتمعات سلمية لها مقومات البقاء
املؤشر قيما ومواقف
نسبة التالميذ البالغني  13عاما
متوسطة :يغطي ُ
هامة ولكنه ليس شامال
املقتنعني بقيم ومواقف تعزز املساواة
والثقة واملشاركة يف اإلدارة
املؤشر قيما ومواقف
نسبة البالغني الذين جييبون باإلجياب
متوسطة :يغطي ُ
هامة ولكنه ليس شامال
على اجلملة التالية" :ينبغي إيالء
األولوية حلماية البيئة حىت إذا أدى
ذلك إىل تباطؤ النمو االقتصادي
وخسارة بعض الوظائف"
تعليم المواطنة العالمية

نسبة التالميذ البالغني  13عاما الذين
يشاركون يف تعليم املواطنة

متوسطة :املشاركة يف تعليم املواطنة
ليست سوى عنصر واحد من تعليم
املواطنة العاملية/التعليم من أجل
التنمية املستدامة
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توافر البيانات
قدَّر برنامج التقييم الدويل للطالب لعام  ،2006الذي
طُبق يف  57بلدا" ،مؤشر ٍ
أداء لعلوم البيئة".
ر
َ
وتتضمن الدراسة الدولية عن الرتبية املدنية والتعليم يف جمال
املواطنة لعام  ،2009اليت مشلت  38بلدا ،عناصر ميكن
تطبيقها يف أنشطة الرصد األوسع نطاقا اليت ستتطلرب عملية
إقرار لسياقات البلدان النامية .وستوفرر هذه الدراسةُ يف عام
 2016بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي ومتعلقة
باملعارف املدنية وبااللتزام املدين وبدور التالميذ يف السري
السلمي لعمل املدارس.
الدراسة الدولية عن الرتبية املدنية والتعليم يف جمال املواطنة
لعام 2009؛ انظر املالحظات أعاله.
املسح العاملي للقيم لعام  ،2012الذي مشل أكثر
يتضمن ُ
من  100بلد يف عدة جوالت من جوالت الدراسات
عناصر عن القيم واملواقف املتصلة حبماية
االستقصائية،
َ
البيئة ،وآراءَ عن املواطنة وحرية تداول املعلومات والوعي
العام .وجيب أيضا إخضاع هذه العناصر لعملية إقرار واختبار
إضافية عندما يتعلق األمر بالشباب وسياقات البلدان النامية.
الدراسة الدولية عن الرتبية املدنية والتعليم يف جمال املواطنة
لعام 2009؛ انظر املالحظات أعاله.
وميكن أيضا النظر يف إدماج خصائص قاعات الدراسة ذات
الصلة بتعليم املواطنة العاملية/التعليم من أجل التنمية املستدامة
(أي مدى االنفتاح الذي يتسم به احلوار يف قاعات
الدراسة).
وسيُدمج برنامج التقييم الدويل للطالب لعام  2018تقييما
جململ الكفاءات قد يغطي املعارف واملهارات واملواقف
واألحكام املتصلة بالقضايا العاملية فضال عن مظاهر متصلة
بإمكانية احلصول على وظائف على الصعيد العاملي وحبراك
الشباب.

 5.7وسائل التنفيذ :البيئة المدرسية
الغاية (4أ) للفريق العامل المفتوح العضوية

إنشاء مرافق تعليمية تراعي احتياجات األطفال وظروف املعوقني وقضايا اجلنسني ،وحتسني ما هو متاح من هذه املرافق،
وتوفري بيئات تعلرم آمنة وخالية من العنف واستيعابية ومفيدة لصاحل اجلميع

ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية الواجب قياسها ضمن هذه الغاية ما يلي:



توافر مرافق التعليم ونوعيتها ،مبا يف ذلك قاعات الدراسة ،ومرافق املياه والصرف الصحي؛
حرص البيئات املدرسية على مراعاة اإلعاقة واالعتبارات اجلنسانية وتأمني السالمة وإشراك اجلميع واالتصاف
بالفعالية.

ماذا يتوافر اليوم؟
متوسط حجم الصفوف،
هناك بعض املؤشرات املتاحة يف جمال توافر مرافق وموارد التعليم الرئيسية اليت تتضمن ما يلي :ر
ونسبة الكتب املدرسية إىل التالميذ ،ونسبة املدارس املنتفعة باخلدمات األساسية (مثل الكهرباء ومياه الشرب واحلمامات).
ويقوم معهد اليونسكو لإلحصاء جبمع ونشر البيانات املتعلقة هبذه املؤشرات فيما خيص غالبية البلدان األفريقية ،وذلك من
خالل الدراسات االستقصائية اإلقليمية املتصلة بنوعية التعليم وظروف قاعات الدراسة.
بعض الدراسات االستقصائية الدولية واإلقليمية جبمع معلومات عن السالمة يف املدارس .وعلى سبيل املثال،
وتقوم أيضا ُ
سن املدرسة،
َمجعت الدر ُ
اسات االستقصائية العاملية عن الصحة املدرسية ،ودراسةُ السلوك الصحي لألطفال الذين بلغوا ر
ٍ
نامج التقييم الدويل للطالب جبمع
والدراسةُ اإلقليمية املقارنة والتوضيحية الثانية بيانات عن املضايقات يف املدارس .ويقوم بر ُ
املعلومات عن شعور التالميذ باالنتماء يف املدارس ،وميكن استخدام هذا الشعور كمؤشر بديل يعطي فكرة عن البعد اجلامع
للبيئات املدرسية .وعالوة على ذلك وحبسب اليونيسف ،9اعتَمد على الصعيد العاملي  94بلدا على األقل معايري جيدة
املدارس املراعية الحتياجات
للتعليم االبتدائي تستند إىل املدارس املراعية الحتياجات األطفال أو إىل مناذج مماثلة .وتشمل
ُ
9

اليونيسف ( ،)2014التقرير املواضيعي لعام  :2013التعليم األساسي واملساواة بني اجلنسني
( ،)Thematic Report 2013: Basic Education and Gender Equalityنيويورك :اليونيسف.
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األطفال األبعاد اخلمسة التالية )1( :تُش ِرك مجيع األطفال؛ و( )2تتسم بالفعالية واجلدوى األكادميية؛ و( )3توفرر بيئة صحية
وآمنة وواقية؛ و( )4تراعي االعتبارات اجلنسانية؛ و( )5تتفاعل مع التالميذ والعائالت واجملتمعات احمللية .وجيري العديد من
البلدان بانتظام عمليات تقيرم مراعاة املدارس الحتياجات األطفال باالستناد إىل معايري املدارس املراعية الحتياجات األطفال.

ما هي التحديات الرئيسية لعمليات القياس؟
الرصد العاملي هلذه الغاية بسبب التحديات التالية اليت تواجهها عمليات القياس:
قد يعاق ُ




وضع مؤشرات متصلة بتوافر مرافق التعليم وغريها من املوارد ،إال أن التغطية
صحيح أنه يسهل من الناحية النظرية ُ
البيانات ليست كافية إلجراء عملية رصد على املستوى العاملي .وعلى النحو املذكور أعاله ،فإن
اليت توفرها اليوم
ُ
بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء املتعلقة باملوارد املدرسية باتت اليوم متوافرة جملموعة خمتارة من البلدان األفريقية.
وصحيح أن العديد من البلدان َجتمع بصورة منتظمة معلومات عن املوارد املدرسية من خالل نظام املعلومات اخلاص
بإدارة شؤون التعليم ،ولكن ال بد من تقييس املفاهيم الرئيسية (مثل مياه الشرب) للتمكن من إجراء مقارنات فيما
بني البلدان .وباإلضافة إىل ذلك ،ال تقوم املؤشرات القائمة بقياس نوعية املرافق واملوارد التعليمية املتوافرة (مثل توافر
محامات صاحلة لالستخدام).
حتد أكرب أمام إمكانية قياس ومقارنة مفاهيم من قبيل البعد اجلامع ومراعاة االعتبارات اجلنسانية والسالمة
طرح ٍّ
يُ َ
والفعالية األكادميية .ويوفرر منوذج املدارس املراعية الحتياجات األطفال إطارا مشرتكا أوسع نطاقا ،ولكن قد خيتلف
كل بعد من أبعاد املدارس املراعية الحتياجات األطفال كثريا باختالف البلدان أو حىت املدارس.
مضمو ُن وحمتوى ر
وقد يكون من األنسب قياس ورصد هذه اهلياكل املع رقدة على املستوى الوطين ،ما يتيح التكييف املرن مع
االحتياجات والسياقات احمللية.

- 41 -

المؤشر

أصفر
أصفر

توافر المرافق والموارد التعليمية
متوسط حجم الصفوف لسنة دراسية واحدة
يف املدارس االبتدائية

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات
متوافرة ملا يبلغ  26بلدا أفريقيا يف قاعدة بيانات
معهد اليونسكو لإلحصاء

منخفضة/متوسطة :ال يتيح املؤشر
التكهن بنوعية البيئات
بالضرورة ر
املدرسية بشكل عام
متوافرة ملا يبلغ  41بلدا أفريقيا يف قاعدة بيانات
ات توافر
االنتفاع باخلدمات األساسية (الكهرباء
متوسطة :تقيس املؤشر ُ
معهد اليونسكو لإلحصاء
املرافق واخلدمات األساسية الالزمة
ومياه الشرب واحلمامات)
لتهيئة بيئات تعلم صحية وفعالة.
حرص البيئات املدرسية على مراعاة اإلعاقة واالعتبارات اجلنسانية وتأمني السالمة وإشراك اجلميع واالتصاف بالفعالية

أصفر

نسبة التالميذ الذين لديهم شعور باالنتماء
واالندماج يف املدرسة

منخفضة/متوسطة :تتناول املؤشرات
مظاهر هامة ولكن غري شاملة من
البعد اجلامع للمدرسة

أصفر

نسبة التالميذ الذين يتعرضون للمضايقة

منخفضة/متوسطة :تتناول املؤشرات
جوانب هامة ولكن غري شاملة من
البعد اجلامع للمدرسة ومن السالمة
يف املدرسة

أحمر

نسبة املدارس اليت تفي مبعايري املدارس
املراعية الحتياجات األطفال وهي)1( :
تُش ِرك مجيع األطفال؛ و( )2تتسم بالفعالية
واجلدوى األكادميية؛
و( )3توفرر بيئة صحية وآمنة وواقية؛ و()4
تراعي االعتبارات اجلنسانية؛ و( )5تتفاعل
مع التالميذ والعائالت واجملتمعات احمللية.

عالية :تغطي املؤشرات مجيع اجلوانب
الرئيسية للغاية ،ولكن قد خيتلف
مضمون وحمتوى كل بعد من األبعاد
كثريا باختالف البلدان وقد ال يكون
بالتايل مناسبا إلجراء مقارنات فيما
بني البلدان.
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متوافرة يف احلاالت التالية:
 65بلدا من برنامج التقييم الدويل للطالب لعام
2012
 72بلدا من الدراسات االستقصائية العاملية عن
الصحة املدرسية بني عامي  2003و2012
 43بلدا يف أوروبا وأمريكا الشمالية من دراسة
سن املدرسة يف
السلوك الصحي لألطفال الذين بلغوا ر
عامي .2010/2009
متوافرة يف احلاالت التالية:
 72بلدا من الدراسات االستقصائية العاملية عن
الصحة املدرسية بني عامي  2003و2012
 43بلدا يف أوروبا وأمريكا الشمالية من دراسة
سن املدرسة يف
السلوك الصحي لألطفال الذين بلغوا ر
عامي .2010/2009
متوافرة ملا يبلغ  16بلدا يف أمريكا الالتينية ومنطقة
الكارييب شارك يف الدراسة اإلقليمية املقارنة
والتوضيحية الثانية يف عامي .2007/2006
ال تتوافر بيانات ميكن مقارنتها فيما بني البلدان مع
أن  94بلدا على األقل قام باعتماد معايري تضمن
نوعية التعليم االبتدائي وذلك باالستناد إىل املدارس
املراعية الحتياجات األطفال أو إىل مناذج مماثلة

 5.8وسائل التنفيذ :المنح الدراسية
الغاية (4ب) للفريق العامل المفتوح العضوية

حتقيق ،حبلول عام  ،2020زيادة بنسبة س %على الصعيد العاملي يف عدد املنح الدراسية املقدمة إىل أشخاص من البلدان
النامية ،وال سيما أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية ،كي يلتحقوا بالتعليم العايل ،مبا يف ذلك
برامج التدريب املهين وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والربامج التقنية واهلندسية والعلمية ،يف البلدان املتقدمة والبلدان
النامية األخرى

ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية الواجب قياسها ضمن هذه الغاية ما يلي:


عدد المنح الدراسية اليت تق ردمها البلدان املاحنة إىل تالميذ من البلدان النامية ملتابعة دراساهتم يف التعليم العايل يف
البلد املانح أو يف بلد ثالث.

ماذا سبيل املثال ،ميكن حتديد حجم هذا التدفق يف التعليم العايل والتدريب املهين وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإىل

ما هنالك .وميكن أيضا تقسيم التدفق حبسب فئات الدخل أو أقل البلدان منوا أو الدول اجلزرية الصغرية النامية أو البلدان
األفريقية .وال ميكن استخدام قاعدة بيانات جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
لتحديد عدد املنح الدراسية املمنوحة.

ما هي التحديات الرئيسية ألنشطة القياس؟
من أجل رسم صورة كاملة ملدى توافر املنح الدراسية لطالب البلدان النامية ،سيكون من الضروري حتديد مصادر إضافية
املنضمة إىل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون
للبيانات ،وال سيما فيما خيص املنح الدراسية اليت متنحها البلدان غري
ر
والتنمية يف امليدان االقتصادي فضال عن املنح الدراسية اليت تعطيها املؤسسات اخلاصة واهليئات املشاهبة.
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المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات

عدد المنح الدراسية
أصفر

حجم تدفق املساعدة اإلمنائية ملا
وراء البحار من أجل املنح
الدراسية

منخفضة :يتناول املؤشر جانبا واحدا من
مسألة (متويل) املنح الدراسية وال يتناول
عدد املنح كما تطلبه الغاية

َجتمع سنويا جلنةُ املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بيانات تتعلق
بتدفق املساعدة اإلمنائية ملا وراء البحار من أجل
املنح الدراسية وتغطي جوائز املساعدة املالية
املتدربني
واملسامهات يف تكاليف تدريب التالميذ و ر
من البلدان النامية .وتتضمن جوائز املساعدة املالية
منحا ممنوحة من جهتني إىل الطالب املسجلني
لتلقي تدريس منتظم يف مؤسسة من مؤسسات
التعليم العايل اخلاصة أو العامة من أجل التفرغ
ملتابعة دراساهتم أو اخلضوع لدورات تدريبية يف البلد
املانح .وترتبط تكاليف التدريب باملسامهات املقدَّمة
متدربني من البلدان النامية خيضعون بشكل
إىل ر
رئيسي لتدريب غري أكادميي أو عملي أو مهين يف
البلد املانح.

 5.9وسائل التنفيذ :المعلمون
الغاية  6للجنة التوجيهية لحركة التعليم للجميع

ومدربني مهنيا ومتحمسني
أن تكون قد ضمنت مجيع احلكومات ،حبلول عام  ،2030انتفاع كل الدارسني مبعلمني مؤهلني َّ
حيظون بالدعم اجليد

الغاية (4جـ) للفريق العامل المفتوح العضوية
حتقيق زيادة قدرها [ ]xيف املائة يف عدد املعلمني املؤهلني ،مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان

النامية ،وخباصة يف أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية ،حبلول عام 2030

ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية الواجب قياسها ضمن هذه الغاية ما يلي:


مسات املعلرمني من قبيل مؤهالهتم وتدريبهم املهين؛



حماس املعلرمني؛



توفري الدعم إلى المعلّمين؛



التعاون الدويل يف تدريب املعلمني.
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تستند هذه الغاية إىل افرتاض أساسي مفاده أن املعلرمني املدعومني واملؤهلني واملتحمسني واملدربني تدريبا مهنيا من شأهنم أن
يوفرروا تدريسا أفضل نوعية .واجلدير بالذكر أن املفاهيم الرئيسية اليت تنطوي عليها هذه الغاية يُفرتض هبا أن تساهم يف نوعية
نطاق هذه الغاية ولكن
التدريس داخل الصفوف .وتتخطى مسألةُ البحث يف العوامل اليت ترتبط أوثق ارتباط بنوعية التدريس َ
جتدر اإلشارة إىل أن هذه مسألة حتتاج إىل التمعن يف حبثها.

ماذا يتوافر اليوم؟
َجتمع غالبيةُ البلدان سنويا بيانات عن طريقة عمل املعلمني (بدوام جزئي/دوام كامل) وعن جنسهم ،وذلك لكل مرحلة من
مراحل التعليم.
ومن منظور الرصد الدويل ،فإن املؤشرات املتوافرة املتعلقة باملعلمني ليست شاملة ولكنها تغطي بعض املظاهر اخلاصة بتأهيل
تعرب عنها عادة معايريُ التدريس الوطنية (مثل املؤهالت الالزمة للتعليم العايل) اليت
وتدريب املعلمني .غري أن هذه املؤشرات ر
ختتلف كثريا باختالف البلدان .وبالتايل ،ميكن "حتسني مستوى" األداء املالحظ فيما يتعلق هبذه الغاية بتخفيف املعايري أو
"خفض مستوى" األداء بتحديد معايري أعلى (مع أن ارتفاع املعايري سيؤثر يف هناية األمر تأثريا إجيابيا على معارف ومهارات
أي منهما بطريقة جمدية إىل ما قد يطرأ من حتوالت يف نوعية التدريس الذي يتلقاه
القوى العاملة يف جمال التدريس) ،فال يشري ر
الطالب.
وقد ُوضعت يف إطار برنامج مؤشرات أنظمة التعليم الوطنية ،اخلاص ببلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
ات أكثر تفصيال متعلقة بظروف العمل يف جمال التدريس – وقد تش ركل هذه املؤشرات أساسا للمؤشرات املتصلة
مؤشر ٌ
معهد اليونسكو لإلحصاء هذه املؤشرات يف حنو  15بلدا إضافيا من
حبماس املعلمني وبالدعم املوفَّر إىل املعلمني – وطَبر َق ُ
البلدان املتوسطة الدخل.
وتوفرر الدراسات االستقصائية املشرتكة بني عدة بلدان ،اليت تتناول إجنازات الطالب (دراسة التقدم الدويل يف جمال حمو األمية،
وجتمع أفريقيا اجلنوبية والشرقية
واجتاهات يف الدراسة الدولية اخلاصة بالرياضيات والعلوم ،وبرنامج التقييم الدويل للطالب ،ر
ٍ
معلومات إضافية عن املعلرمني
ملراقبة نوعية التعليم ،وبرنامج حتليل النظم التعليمية ،وخمترب أمريكا الالتينية لتقييم نوعية التعليم)
يق ردمها املعلرمون بأنفسهم فضال عن رؤسائهم والطالب خبصوص خمتلف جوانب التدريس ،مبا يف ذلك معارف املعلمني.
وقام معهد اليونسكو لإلحصاء ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبلدان الشريكة بإعداد دراسة استقصائية
ميدانية عن املدارس يف  11بلدا من البلدان املنخفضة الدخل توفرر الدروس لدفع هذا النوع من النهوج قدما .وباالستناد
جزئيا إىل هذه التجربة ،تُدمج أيضا الدراسةُ االستقصائية الدولية بشأن التدريس والتعلم ،اليت جتريها منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،اعتبارات متعلقة بشؤون املعلمني يف  33بلدا متطورا .وهذه الدراسة االستقصائية هي دراسة دولية
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عن املعلمني والتدريس تستند إىل ردود املعلمني ومسؤوليهم على االستمارات .واشتملت الدراسة االستقصائية الدولية بشأن
التدريس والتعلم لعام  2013على ما يبلغ  107 000معلم من معلمي املرحلة الدنيا للتعليم الثانوي يف  34بلدا وتوفرر
معلومات عن السياسات فيما خيص ظروف التعليم وبيئات التعلرم.

ما هي التحديات الرئيسية ألنشطة القياس؟
من شأن استخدام البيانات املتعلقة باألجور الرمسية ودوام العمل اليت مجعها معهد اليونسكو لإلحصاء ومنظمة منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ومكتب اإلحصاء للجماعات األوروبية ،واستخدام أدوات من قبيل تشخيص َهنج البنك
الدويل القائم على النظم لتحسني نتائج التعليم ،أن يشكل خطوة تساعد على فهم تصميم السياسات املتعلقة باملعلمني
والتدريس ونوعية التعليم بشكل أفضل .ومع ذلك ،مثة قضايا مرتبطة بعملية القياس ما زال جيب معاجلتها .وعلى سبيل
تعرب جداول األجور الرمسية عن كامل االستحقاقات اليت تعود إىل املعلمني ،ففي بعض البلدان مثال قد تساوي
املثال ،ال ر
االستحقاقات اليت ال تدخل يف إطار األجر ما يعادل  %60من األجر .ومن الصعب جدا معرفة حجم هذه االستحقاقات
تبني كيفية منح هذه
وبالتايل من الصعب مقارنتها فيما بني البلدان أو عرب الزمن .واألهم من ذلك أن هذه املعلومات ال ر
االستحقاقات .ومع ذلك ،ميكن استخدام الدراسات االستقصائية املتعلقة بالقوى العاملة بوصفها مصدر معلومات لتقييم
أجور املعلمني مقارنة بأجور غريهم من املهنيني.
وقد مت اإلقرار على نطاق واسع بأن الرتكيز على املعلمني مفيد لنوعية التعليم وللتقدم يف توفري التعليم اإلجيايب ،ولكن هناك
نقص حاد يف املعلومات املتعلقة هبذا الشأن مما يتطلب وضع أطر جديدة للمؤشرات على الشكل التايل:




االتفاق على معايري ملؤهالت
ينبغي للتمكن من مقارنة املفاهيم املتعلقة باملعلمني والتدريس على الصعيد العاملي
ُ
اعتماد تصنيف يساعد على وضع معايري ومؤشرات قياس ألغراض
ييسر ذلك
ُ
املعلمني وأنشطة التدريب .وقد ر
املقارنة.
ينبغي بذل جهود إضافية لتحديد املفاهيم اليت تصف محاس املعلمني والدعم الذي حيظون به .وفور توضيح مفهومي
السعي إىل احلصول على توافق اجلهات الفاعلة
احلماس والدعم واالتفاق عليهما ،جيب
ُ
استحداث أدوات للقياس و ُ
عليها .وهناك بعض املؤشرات اليت تستند إىل معلومات رمسية (مثل جداول األجور وظروف العمل) وميكن االطالع
عليها بسهولة وهي تقرتب من الوفاء باملعايري الالزمة إلجراء مقارنات عاملية .ولكن ال جيوز اعتبارها شواهد موثوقا
هبا على أنشطة التنفيذ الفعلية أو املمارسات املتربعة داخل الصفوف.
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استخدام البيانات املوجودة بشكل أفضل ،سواء يف قواعد البيانات اإلدارية أو من خالل عمليات التقييم
يساعد
ُ
وغريها من املبادرات ،على توجيه اجلهود اإلضافية الواجب بذهلا لتحديد املؤشرات اليت حتيط باملفاهيم الرئيسية اليت
حددهتا الغاية واليت ميكن مقارنتها عامليا.

وال يتوافر اليوم سوى القليل من البيانات املنهجية املتعلقة بالتعاون الدويل يف جمال تدريب املعلمني ،مع أنه ميكن استخدام
قاعدة البيانات املتعلقة بربامج املساعدة يف جمال تدريب املعلمني واخلاصة بنظام إبالغ الدائنني التابع للجنة املساعدة اإلمنائية
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات

المعلّمون المؤهلون
أصفر

نسبة املعلرمني املؤهلني بناء
على املعايري الوطنية (حبسب
مستوى التعليم)

من متوسطة إىل عالية :املفهوم متسق متام
االتساق ولكن املقارنات فيما بني البلدان قد
تكون ضعيفة ألن املعايري الوطنية ميكن أن
ختتلف اختالفا كبريا بني البلدان.

ليست متوافرة حاليا على املستوى الدويل .وتقوم البلدان
باإلبالغ سنويا منذ عام  2014عن عدد املعلمني
املؤهلني حبسب نوع اجلنس ومستوى التدريس.

أصفر

نسبة التالميذ إىل املعلمني
املؤهلني
ر

متوسطة :يقيس املؤشر مدى توافر املعلمني
(املؤهلني) مقارنة باملتعلرمني ولكن ال يقيرم
نوعية التدريس املوفرر.

ال تتوافر اليوم نسبةُ التالميذ إىل املعلمني املؤهلني على
الصعيد الدويل .وتقدِّم البلدا ُن سنويا إىل معهد اليونسكو
ٍ
بيانات إدارية عن املعلمني والتالميذ حبسب
لإلحصاء
مستوى التعليم .وتبلرغ البلدان سنويا منذ عام 2014
املؤهلني حبسب نوع اجلنس ومستوى
عن أعداد املعلمني ر
التدريس.

المدربون تدريبا مهنيا
المعلمون َّ
أصفر

املدربني بناء
نسبة املعلرمني َّ
على املعايري الوطنية (حبسب
مستوى التعليم)

من متوسطة إىل عالية :املفهوم متسق متام
االتساق ولكن املقارنات فيما بني البلدان قد
تكون ضعيفة ألن املعايري الوطنية ميكن أن
ختتلف اختالفا كبريا بني البلدان.

املؤشرات متوافرة للتعليم االبتدائي يف  105بلدان من
آسيا الوسطى وللمرحلة العليا من التعليم الثانوي يف 50
بلدا من آسيا الوسطى .وتقدِّم البلدا ُن سنويا إىل معهد
ٍ
املدربني
اليونسكو لإلحصاء
بيانات إدارية عن املعلمني َّ
حبسب مستوى التعليم (من التعليم ما قبل املرحلة
االبتدائية إىل التعليم ما بعد الثانوي غري اجلامعي).

أصفر

نسبة التالميذ إىل املعلمني

متوسطة :يقيس املؤشر مدى توافر املعلمني
املدربني مقارنة باملتعلرمني ولكن ال يقيرم نوعية
َّ
التدريس املوفرر.

ليست متوافرة حاليا على املستوى الدويل ولكن ميكن
قياسه من البيانات املقدَّمة .وتقدِّم البلدا ُن سنويا إىل معهد
ٍ
بيانات إدارية عن التالميذ واملعلمني
اليونسكو لإلحصاء
املدربني حبسب مستوى التعليم (من التعليم ما قبل املرحلة
َّ
االبتدائية إىل التعليم ما بعد الثانوي غري اجلامعي).

أحمر

المتحمسون
المعلّمون
ّ

متوسط أجر املعلمني مقارنة
بغريهم من املهنيني

منخفضة :يُعترب املردود املايل عنصرا مثريا
حتمس
حلماس املعلرمني ولكنه ال يضمن ر
املعلمني.
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ليست متوافرة يف الوقت احلايل على املستوى الدويل .فال
تتوافر بسهولة البيانات املتعلقة باألجور الفعلية للمعلمني
وغريهم من املهنيني .وتتأثر املؤشرات الرامية إىل مقارنة
مهنتني خمتلفتني مبا يلي( :أ) الفروق يف املؤهالت/اخلربة
الالزمة يف كل مهنة و(ب) الفروق يف دوام العمل العادي
أو يف أنواع العقود .ورمبا من الضروري حصر املقارنة فقط

أحمر

المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

وضع األجواء يف املدارس
ُ
والعوامل األخرى املتصلة
ببيئات التعلم واملرتبطة حبماس
املعلمني

من متوسطة إىل منخفضة

أجواء املدارس والعوامل األخرى املتصلة ببيئات التعلرم
األخرى واملرتبطة حبماس املعلمني الذي ترصده يف 34
بلدا الدراسةُ االستقصائية الدولية بشأن التدريس والتعلم.

المعلّمون الذين يحظون بدعم جيّد
من متوسطة إىل منخفضة :ميكن أن يُعترب
أثر التدريب الداخلي
التطور املهين جزءا واحدا من الدعم املق ردم
ر

أحمر

توافر البيانات
مجع ومقارنةُ
باملوظفني العاملني بدوام كامل .ومن األسهل ُ
البيانات املتعلقة باألجور الرمسية ،مع أنه قد يصعب حتديد
تقارن واليت متلك أيضا جداول رمسية
املهن اليت ميكن أن َ
لألجور .وميكن تقييس أجور املعلمني الرمسية إىل حد ما
متوسط األجور من الناتج احمللي اإلمجايل.
بتحديد نسبة ر

ليست متوافرة يف الوقت احلايل على املستوى الدويل.

 5.10المالية
الغاية  7للجنة التوجيهية لحركة التعليم للجميع

أن تكون مجيع البلدان ،حبلول عام  ،2030قد خصصت للتعليم ما ال يقل عن  4إىل  ٪6من ناجتها احمللي اإلمجايل أو
ما ال يقل عن  15إىل  ٪20من إنفاقها العام ،مع منح األولوية ألشد الفئات احتياجا إىل التعليم؛ وأن تكون قد عززت
تعاوهنا املايل من أجل التعليم ،مع منح األولوية ألشد البلدان احتياجا إىل املساعدة

ما من غاية معادلة لها للفريق العامل المفتوح العضوية

ما الذي ينبغي قياسه؟
من بني املفاهيم الرئيسية الواجب قياسها ضمن هذه الغاية ما يلي:


اإلنفاق على التعليم العام؛



املخصصة للتعليم؛
املساعدات
َّ



البلدان األشد احتياجا إلى المساعدة؛



الفئات األشد احتياجا إلى التعليم.
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ماذا يتوافر اليوم؟
تشري هذه الغاية إىل مفاهيم راسخة :فيمكن االطالع على بيانات املالية العامة من خالل قاعدة بيانات معهد اليونسكو
ِ
املساعدات املخصصة للتعليم وذلك استنادا إىل قاعدة بيانات جلنة
لإلحصاء ،ويبلرغ التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع عن
املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

ما هي التحديات الرئيسية ألنشطة القياس؟
لكن الغاية تتضمن أيضا إشارة صرحية إىل اإلنصاف ،مما يطرح التحديات اجلديدة التالية:




هنج
يف حالة اإلنفاق على التعليم العام ،ينبغي منح األولوية إىل "أشد الفئات احتياجا إىل التعليم" .وال يُعتَمد اليوم ٌ
أحد النُهج يف حتديد حصة اإلنفاق
منتظم لرصد طريقة توزيع موارد التعليم العام على الفئات السكانية .ويتمثل ُ
على التعليم العام املخصص للفئات األشد فقرا (والفئات األغىن) من خالل حتليل املزايا .وأما ميزة هذا النَّهج فهي
أنه منوذجي وقابل للمقارنة .وأما عيبه فهو أن حصة املوارد املخصصة لألسر املعيشية الفقرية ستُحدَّد بشكل رئيسي
من خصائص نظام التعليم (مثل نسبة األطفال األغنياء الذين يرتادون املدارس اخلاصة ونسبة األطفال الفقراء الذين
تعرب عن اجلهود اليت تبذهلا احلكومة صراحة الستهداف األطفال الفقراء.
يلتحقون بالتعليم الثانوي والعايل) ولن ر
ولكن املتطلبات اخلاصة باملعلومات املتعلقة باملثال الثاين عالية جدا.
عند اإلنفاق على املساعدات املقدَّمة إىل التعليم ،جيب منح األولوية إىل "أشد البلدان احتياجا" إىل املساعدة.
وجيب وضع تعريف قائم على مستوى دخل البلد و/أو على نسبة األطفال املنقطعني عن الدراسة يف البلد (أو الذين
ال يتعلمون القواعد األساسية) الستخدامه أساسا لرصد حصة املساعدة اليت تتلقاها حتديدا جمموعة البلدان هذه.
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المؤشر

درجة االتساق مع المفهوم

توافر البيانات

اإلنفاق على التعليم العام
أخضر

نسبة اإلنفاق على التعليم العام من
الناتج احمللي اإلمجايل

عالية :فيما خيص االرتباط بالغاية ،ولكن
منخفضة فيما خيص اعتباره مؤشرا اللتزام
احلكومة بالتعليم

متوافرة يف  145بلدا.

أخضر

نسبة اإلنفاق على التعليم العام من
جمموع النفقات العامة

عالية :مؤ رشر قوي اللتزام احلكومة بالتعليم

متوافرة يف  145بلدا.

التعاون المالي من أجل التعليم
أخضر

جمموع املساعدات املخصصة للتعليم

عالية :يقيس مباشرة أحد عناصر الغاية

متوافرة ملعظم البلدان املنخفضة الدخل

أخضر

جمموع املساعدات املخصصة للتعليم
األساسي

عالية :يقيس مباشرة أحد عناصر الغاية

متوافرة ملعظم البلدان املنخفضة الدخل

أشد البلدان احتياجا إلى المساعدة
أخضر

نسبة جمموع املساعدات املخصصة
للتعليم يف البلدان املنخفضة الدخل

تبني النسبةُ ما إذا كانت
متوسطة :ال ر
املساعدات تصل إىل أشد البلدان احتياجا
إىل املساعدة

متوافرة يف معظم البلدان املنخفضة الدخل

أخضر

نسبة جمموع املساعدات املخصصة
للتعليم األساسي يف البلدان
املنخفضة الدخل

تبني النسبةُ ما إذا كانت
متوسطة :ال ر
املساعدات تصل إىل أشد السكان احتياجا
إىل املساعدة يف البلدان

متوافرة يف بعض البلدان املنخفضة الدخل

منح األولوية إلى الفئات األشد احتياجا إلى المساعدة
أصفر

حصة اإلنفاق على التعليم العام
الذي تتلقاه أشد الفئات فقرا

منخفضة/متوسطة :حتدَّد احلصة من خالل
نسبة األطفال امللتحقني مبختلف مراحل
التعليم ،وال تأخذ بعني االعتبار احملاوالت
الصرحية لتوجيه املوارد إىل األسر املعيشية
األكثر فقرا.

ستمد املؤشر من الدراسات االستقصائية لألسر
يُ َ
املعيشية (وحي ردد املشاركةَ حبسب مستويات
التعليم وحبسب القطاع) ومن البيانات املتعلقة
بالنفقات العامة (حبسب مستويات التعليم)

 - 6االستنتاجات والخطوات القادمة الواجب اتخاذها لوضع مؤشرات التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015
مع إن مجيع الغايات املقرتحة متلك بشكل عام بعض املؤشرات القابلة للقياس حاليا ،ال ب رد من استثمار جهود كبرية يف وضع
مؤشرات جديدة لتتبرع الغايات املقرتحة بصورة أكمل .وإضافة إىل مؤشرات التعلم واإلنصاف ،من الضروري كذلك وضع
مؤشرات جديدة للمدخالت واملخرجات فيما خيص االنتفاع بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ ومتويل التعليم ،وال سيما من
أجل الشرائح السكانية األضعف؛ وتوفري التعليم الرامي إىل حتقيق املواطنة العاملية والتنمية املستدامة؛ وزيادة محاس املعلمني
واحلرص على أن تكون أجورهم كافية وإخضاعهم للتدريب.
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تنسق جهودها
ولالنتقال بصورة فعالة إىل وضع وإقرار مؤشرات جديدة ،على املنظمات الدولية واحلكومات الوطنية أن ر
موحدة للمؤشرات اجلديدة وباالستثمار يف أنشطة كفيلة باختبارها وإقرارها؛ وبتبادل البيانات،
باالتفاق على تعاريف ر
وباملشاركة يف اجلهود املشرتكة املبذولة لتحليل البيانات ،وبإعداد التقارير عن النتائج مشفوعة بوجهات نظر عدة منظمات
وحكومات .ورغم وجود أسس جيدة تتيح تتبرع الغايات املقرتحة بشكل موثوق به ،ستؤدي االستثمارات اإلضافية فضال عن
االستخدام األفعل للموارد املتاحة إىل النهوض بشكل ملحوظ بفهمنا للطريقة اليت نتق ردم هبا يف حتقيق غايات التعليم املقرتحة
وحلجم التقدم الذي حنرزه.
وسيواصل الفريق االستشاري التقين عمله يف عامي  2014و .2015وتتمثل اخلطوة القادمة الرئيسية يف إدماج نتائج
املشاورة اليت ستُجرى بشأن هذه الوثيقة مع اجلمهور بني تشرين الثاين/نوفمرب  2014وشباط/فرباير  .2015وستصدر
املقرر إجراؤها يف أواخر عام
إثر ذلك نسخةٌ منقحة للوثيقة .وستتيح
ُ
االجتماعات اإلقليمية املقبلة املتعلقة بالتعليم للجميع ر
ومستهل عام  2015فرصا إضافية للتشاور مع اجلمهور بشأن ما ُحدد يف هذه الوثيقة فيما خيص التوصيات
2014
ر
املتصلة باملؤشرات املقرتحة وُهنج القياس املعتمدة وبرنامج إعداد البيانات .وسيقوم الفريق االستشاري التقين أيضا بإعداد
ِ
اجملاالت الرئيسية يف عملية القياس ،وال سيما اجملاالت املتعلقة بنوعية التعليم ونتائج التعلم،
وثائق تقنية أكثر تفصيال تتناول
املقرر عقده يف مجهورية كوريا يف أيار/مايو
وتوزيع فرص التعلم ،وستُع رد هذه الوثائق من أجل املنتدى العاملي للتعليم ر
.2015
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الملحق ألف

الغاية

مؤشرات التعليم لمرحلة ما بعد عام  2015المقسمة والموزعة بحسب المصادر المحتملة للبيانات
المفهوم

الطفولة المبكرة

االستعداد

املشاركة

النوعية
توفري التعليم

نوع
الجنس

الوضع
االجتماعي

الموقع
الجغرافي

√

√

√

√

المؤشر

المصدر

 - 1مؤشر التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة

دراسة استقصائية

√

 - 2معدل الوفيات لألطفال دون اخلامسة

مصادر خمتلطة

√

التقزم يف صفوف األطفال دون اخلامسة
 - 3معدل ر

مصادر خمتلطة

-

-

-

 - 4نسبة األطفال دون اخلامسة الذين يتلقون رعاية والدية تستجيب
الحتياجاهتم وتثري اهتمامهم يف بيئات آمنة

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 1معدل املشاركة يف التعلرم املنظَّم (الفئة العمرية  4-3سنوات)

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 2نسبة القيد اإلمجالية يف التعليم ما قبل املرحلة االبتدائية

بيانات إدارية

√

-

√

 - 1نسبة األطفال إىل املربني

بيانات إدارية

-

-

-

 - 2نسبة األطفال الذين يلتحقون لسنة واحدة على األقل بربنامج جيرد
النوعية للتعليم ما قبل املرحلة االبتدائية

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 2البلدان اليت توفرر التعليم اجملاين واإللزامي ملدة سنة واحدة يف مرحلة ما
قبل التعليم االبتدائي

بيانات إدارية

-

-

-

التعليم االبتدائي والثانوي

نسبة األطفال الذين يفون مبعايري الكفاءة الدنيا يف اجملاالت التالية:

التعلم

التعليم االبتدائي والثانوي

إمتام التعليم

 - 1القراءة/الرياضيات يف هناية الصف الثاين

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 2القراءة/الرياضيات يف هناية التعليم االبتدائي

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 3القراءة/الرياضيات يف هناية املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 4القراءة/الرياضيات يف هناية املرحلة العليا من التعليم الثانوي

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 1إمجايل نسبة امللتحقني بالصف األخري من التعليم االبتدائي

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 2معدل بلوغ التعليم االبتدائي (من  3إىل  7سنوات أعلى من عمر
التعليم االبتدائي)

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 3إمجايل نسبة امللتحقني بالصف األخري من املرحلة الدنيا للتعليم الثانوي

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 4معدل بلوغ املرحلة الدنيا للتعليم الثانوي (من  3إىل  7أعلى من عمر
املرحلة الدنيا للتعليم الثانوي)

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 5إمجايل نسبة امللتحقني بالصف األخري من املرحلة العليا للتعليم الثانوي

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√
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الغاية

المفهوم

√

√

√

√

√
√

المؤشر

المصدر

 - 6معدل بلوغ املرحلة العليا للتعليم الثانوي (من  3إىل  7سنوات أعلى
من عمر املرحلة العليا للتعليم الثانوي)

دراسة استقصائية

ط باملدرسة
 - 1نسبة األطفال الذين مل يلتحقوا ق ر

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

 - 2عدد األطفال واملراهقني املنقطعني عن الدراسة

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

 - 3معدل القيد الصايف املعدَّل يف املرحلة االبتدائية

بيانات إدارية

√

-

√

 - 4مع ردل صايف جمموع القيد يف املرحلة الدنيا للتعليم الثانوي

بيانات إدارية

√

-

-

 - 5إمجايل نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي

بيانات إدارية

√

-

-

النوعية

 - 1نسبة األطفال إىل املربرني

بيانات إدارية

-

-

-

توفري التعليم

 - 1البلدان اليت تفرض تعليما أساسيا جمانيا وإلزاميا ملدة تسع سنوات

بيانات إدارية

-

-

-

املهارات

حلل املشاكل
 - 1نسبة الشباب/الكبار املتمتعني باملهارات الالزمة ر

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 2نسبة الشباب/الكبار امللمني مبجايل احلاسوب املعلومات

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 1إمجايل نسبة القيد يف املرحلة العليا من التعليم الثانوي

بيانات إدارية

√

-

-

 - 2إمجايل نسبة القيد يف التعليم العايل

بيانات إدارية

√

-

-

 - 3معدل املشاركة يف الربامج التقنية واملهنية (الفئة العمرية 24 -15
سنة)

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 4نسبة الشباب املنقطعني عن التعليم أو العمل أو التدريب (الفئة
العمرية  24-18سنة)

دراسة استقصائية

√

-

-

 - 5معدل املشاركة يف التعليم والتدريب (الفئة العمرية  64-25سنة)

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 6معدل التحصيل العلمي للمرحلة العليا من التعليم الثانوي (الفئة
العمري  64- 25سنة)

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 1معدل البلوغ :مؤشر اإلنصاف

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 2معدل البلوغ :النطاق

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 1نتائج التعلم :مؤشر اإلنصاف

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

 - 2نتائج التعلم :النطاق

بيانات إدارية/دراسة
استقصائية

√

√

√

املشاركة

المهارات

املشاركة

االنتفاع

اإلنصاف

نوع
الجنس

الوضع
االجتماعي

الموقع
الجغرافي

النتائج

- 53 -

نوع
الجنس

الوضع
االجتماعي

الموقع
الجغرافي

 - 1معدل إملام الشباب بالقراءة والكتابة/معدل إملام الكبار بالقراءة
والكتابة

عملية تعداد/دراسة استقصائية

√

-

-

 - 2نسبة الشباب/الكبار ذوي كفاءة يف مهاريت القراءة والكتابة

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 3نسبة الشباب/الكبار ذوي الكفاءة يف مهارات احلساب

دراسة استقصائية

√

√

√

املشاركة

 - 1معدل املشاركة يف برامج تعليم القراءة والكتابة (األميون من الفئة
العمرية  64-25سنة)

بيانات إدراية

√

-

-

املعارف

 - 1نسبة التالميذ البالغني  15عاما الذين يُظهرون كفاءة يف املعارف
املتصلة بعلوم البيئة والعلوم اجلغرافية

دراسة استقصائية

√

√

√

القيم

 - 1نسبة التالميذ البالغني  13عاما املقتنعني بقيم ومواقف تعزز املساواة
والثقة واملشاركة يف اإلدارة

دراسة استقصائية

√

√

√

 - 2نسبة البالغني الذين جييبون باإلجياب على اجلملة التالية" :ينبغي إيالء
األولوية حلماية البيئة حىت إذا أدى ذلك إىل تباطؤ النمو االقتصادي وخسارة
بعض الوظائف"

دراسة استقصائية

√

√

√

الغاية

المفهوم

المواطنة العالمية

اإللمام بالقراءة والكتابة

اإلملام بالقراءة
والكتابة

المصدر

المؤشر
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وسائل تنفيذ الغايات
الغاية

المفهوم
التوافر

المدارس

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 1متوسط حجم الصفوف لسنة دراسية واحدة يف
املدارس االبتدائية
 - 2االنتفاع باخلدمات األساسية (الكهرباء ومياه
الشرب واحلمامات) يف املدارس

بيانات إدارية

 - 1نسبة التالميذ الذين لديهم شعور باالنتماء
واالندماج يف املدرسة

دراسة استقصائية

√

 - 2نسبة التالميذ الذين يتعرضون للمضايقة

دراسة استقصائية

√

-

 - 3نسبة املدارس اليت تفي مبعايري املدارس املراعية
الحتياجات األطفال

بيانات إدارية

-

-

العدد

 - 1حجم تدفق املساعدة اإلمنائية ملا وراء البحار
من أجل املنح الدراسية حبسب قطاع الدراسة ونوع
الدراسة والبلد املستفيد

بيانات إدارية

املؤهلني

التكيف

-

-

-

 - 1نسبة املعلمني املؤهلني بناء على املعايري الوطنية
(حبسب مستوى التعليم)

بيانات إدارية

√

-

-

 - 2نسبة التالميذ إىل املعلمني املؤهلني

بيانات إدارية

-

-

-

املدربني بناء على املعايري الوطنية
 - 1نسبة املعلمني َّ
(حبسب مستوى التعليم)

بيانات إدارية

√

-

-

املدربني
 - 2نسبة التالميذ إىل املعلمني َّ
 - 1متوسط أجر املعلمني مقارنة بغريهم من املهنيني

بيانات إدارية

-

-

-

دراسة استقصائية

 - 2وضع األجواء يف املدارس

دراسة استقصائية

√
-

-

-

√

√

املدعومني

 - 1نسبة املعلمني اخلاضعني لتدريب داخلي

بيانات إدارية

√

-

-

التعاون

-1

اإلنفاق

 - 1نسبة اإلنفاق على التعليم العام من الناتج
احمللي اإلمجايل

بيانات إدارية

 - 2نسبة اإلنفاق على التعليم العام من جمموع
النفقات العامة

بيانات إدارية

املدربني
َّ

املتحمسني
ر

املساعدات
المالية

المؤشر

بيانات إدارية

المنح الدراسية

المعلمين

المصدر

نوع
الجنس

الوضع
االجتماعي

الموقع
الجغرافي

البلدان

اجملموعات

-

-

-

-

-

-

 - 1جمموع املساعدات املخصصة للتعليم

بيانات إدارية

-

-

-

 - 2جمموع املساعدات املخصصة للتعليم األساسي

بيانات إدارية

-

-

-

 - 1نسبة جمموع املساعدات املخصصة للتعليم يف
البلدان املنخفضة الدخل

بيانات إدارية

 - 2نسبة جمموع املساعدات املخصصة للتعليم
األساسي يف البلدان املنخفضة الدخل

بيانات إدارية

 - 1حصة اإلنفاق على التعليم العام الذي تتلقاه
أشد الفئات فقرا

مصادر خمتلطة
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-

-

-

-

-

-

-

√

-

الملحق باء

مؤشرات التعليم التي اقترحتها شبكة حلول التنمية المستدامة وأصدقاء فريق الكراسي الجامعية المعني
بتوسيع نطاق قياس التقدم ،التابع للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة،

من أجل رصد هدف التعليم  4الذي اقترحه الفريق العامل المفتوح العضوية
غاية الفريق العامل
المفتوح العضوية

 4.1التعليم االبتدائي
والثانوي

المؤشر
نسبة األطفال الذين يفون مبعايري الكفاءة الدنيا يف اجملاالت
التالية:
 - 1القراءة/الرياضيات يف هناية التعليم االبتدائي

شبكة حلول التنمية
المستدامة

أصدقاء فريق الكراسي
الجامعية المعني بتوسيع
نطاق قياس التقدم

√ (املستوى)1

 - 2القراءة/الرياضيات يف هناية املرحلة العليا من التعليم الثانوي

√ (املستوى)1

-

 - 3إمجايل نسبة امللتحقني بالصف األخري من التعليم االبتدائي
(معدل إمتام التعليم االبتدائي)
 - 4إمجايل نسبة امللتحقني بالصف األخري من املرحلة العليا
للتعليم الثانوي (معدل إمتام التعليم الثانوي)
 - 5مع ردل القيد الصايف يف التعليم االبتدائي

√ (املستوى)1

-

√ (املستوى)1

-

-

√

 - 6معدل القيد الصايف املعدَّل يف املرحلة االبتدائية

 - 7معدل البقاء إىل الصف األخري يف التعليم االبتدائي (نسبة
التالميذ الذين يبدأون من الصف األول ويصلون إىل الصف
األخري من التعليم االبتدائي)
 - 8نسبة القيد اإلمجالية يف التعليم الثانوي
 - 9معدل التحصيل التعليمي لدى الكبار (الذي يبلغون 25
سنة وما فوق)
 - 1نسبة األطفال الذين يلتحقون لسنة واحدة على األقل
بربنامج جيرد النوعية للتعليم ما قبل املرحلة االبتدائية
 -4.2الطفول المبكرة

 -4.3المهارات :التعليم
والتدريب في المجال
التقني والمهني والتعليم
العالي

 - 2مؤشر التنمية اخلاصة بالطفولة املبكرة
 - 3نسبة األطفال دون اخلامسة الذين يتلقون رعاية والدية
تستجيب الحتياجاهتم وتثري اهتمامهم يف بيئات آمنة
 - 1نسبة القيد اإلمجالية يف التعليم العايل
 - 2معدل إمتام املرحلة الثانوية العليا لدى البالغني (األفراد
 64-25سنة)
 - 3نسبة اإلنفاق على التعليم العام من الناتج احمللي اإلمجايل
 - 4نسبة النساء يف صفوف املتخرجني من التعليم العايل يف
جمال العلوم واهلندسة والصناعة والبناء
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-

√

-

√

-

√

-

√

√ (املستوى)1

-

√ (املستوى)1
√ (املستوى)1

-

√ (املستوى)1
-

√
√

-

√
√

 -4.4المهارات :العمل
الالئق

 -4.5اإلنصاف

 -4.6اإللمام بالقراءة
والكتابة
 -4.7المواطنة العالمية
(4أ)– المدارس
(4ب) -المنح الدراسية
(4جـ) -المعلمون

 - 1معدل املشاركة يف التعليم والتدريب (الفئة العمرية -18
 64سنة)
 - 2نسبة املنتمني إىل الفئة العمرية  19-15سنة الذين
ينتفعون بربامج االنتقال من املدرسة إىل العمل
 - 3نسبة املنتمني إىل الفئة العمرية  24-18سنة الذين
ينتفعون بربنامج للتعلرم
 - 1نسب القيد اإلمجالية حبسب املرحلة :مؤشر التكافؤ بني
اجلنسني
 - 2توزيع فرص التعليم
 -1معدل إملام الشباب بالقراءة والكتابة
 - 2متوسط الدرجات يف القراءة والرياضيات والعلوم وفقا
لربنامج التقييم الدويل للطالب (ملن يبلغ  15سنة)
 - 1نسبة الذين يكتسبون املهارات والقيم الالزمة لتحقيق
املواطنة العاملية والتنمية املستدامة (ملن يبلغ حنو  14سنة)
 - 2نسبة الذين مل يُنهوا التعليم الثانوي يف الفئة العمرية -15
 24سنة
ال يوجد مؤشرات
املؤهلني
 - 1عدد املعلمني َّ
 - 2نسبة املعلمات يف التعليم العايل

-

√

√ (املستوى)2

-

√ (املستوى)2

-

-

√

√ ( 24-18سنة)
(املستوى )2
-

√

√ (املستوى)2

-

-

√

√ (املستوى)2
-
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√
√ ( 24-15سنة)

√

