أهداف التنمية
المستدامة
إزدياد الطلب على بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء
مجرد مجموعة من
ستبقى أهداف التنمية المستدامة على حالها –
ّ
األهداف – إن لم تكن هناك بيانات دقيقة يمكن أن تستخدمها البلدان
من أجل رصد التقدم وصوغ سياسات مبنية على الوقائع .واستجابة
لذلك ،يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بدور ريادي في وضع وتطوير
األطر والمؤشرات الالزمة لرصد الغايات الرئيسية ألهداف التنمية
المستدامة ،وخاصة منها المرتبطة بالتعليم.
والمعهد هو الوكالة اإلحصائية الوحيدة في األمم المتحدة
التي توفر بيانات إحصائية قابلة للمقارنة بين البلدان في جميع
مستويات التنمية بهدف تقديم منظور عالمي حول التعليم،
والتكنولوجيا واإلبتكار ،والثقافة ،واإلتصاالت.
وتُ ستخدم بيانات المعهد على نطاق واسع من قبل الدول األعضاء
فضال عن المنظمات الحكومية وغير
ومنظومة األمم المتحدة،
ً
ً
أيضا من قبل
الحكومية ،ومعاهد البحوث ،والجامعات ،وباألخص
العموم المهتمين بالحصول على بيانات ذات جودة عالية.

تشمل الخدمات الرئيسية للمعهد ما يلي:
جمع وإنتاج وتحليل بيانات ذات جودة عالية قابلة للمقارنة بين
البلدان في مجاالت إختصاص اليونسكو؛
وضع وتطوير منهجيات ومعايير تعكس أولويات البلدان وظروفها
في مختلف مستويات التنمية؛
تعزيز قدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية والوزارات المختصة على
إنتاج إحصاءات عالية الجودة واستخدامها؛
نشر البيانات كسلعة عامة من أجل استخدامها لدعم صانعي
السياسات على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

لإلتصال بالمعهد
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بيانات ُتحدث
ً
إختالفا
معهد اليونسكو لإلحصاء

يعتبر معهد اليونسكو لإلحصاء المصدر الرئيسي لإلحصاءات
القابلة للمقارنة بين البلدان في مجاالت التعليم ،والعلم،
والتكنولوجيا واإلبتكار ،والثقافة ،واإلتصاالت ،والتي تشمل
ً
أكثر من ً 200
وإقليما.
بلدا

معالم البرنامج

العلم والتكنولوجيا واإلبتكار ()STI

القاعدة األكثر شمولية لبيانات التعليم في العالم

دور المعهد كمرجع عالمي لبيانات المقارنة

ً
يشارك أكثر من ً 200
وإقليما في مسوح التعليم السنوية للمعهد
بلدا
إبتداء من قيد
التي تُ ستخدم إلحتساب مجموعة كبيرة من المؤشرات
ً
وصوال إلى حركية الطالب الجامعيين.
الفتيات في التعليم االبتدائي
ً

تُ ستخدم بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء في منشورات وقواعد بيانات
رئيسية مثل:

ً
أيضا بمسوح إقليمية إلنتاج بيانات أكثر صلة
ويقوم المعهد
بالسياسات المتعلقة بالقضايا الرئيسية ،كأوضاع المدارس في افريقيا
جنوب الصحراء وتوزيع المدرسين على المستوى دون الوطني في آسيا.

الرصد الدولي
أنيطت بمعهد اليونسكو لإلحصاء مهمة تطوير األطر وجمع البيانات
الالزمة لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في
مجال التعليم والغايات الرئيسية في مجال العلم .وينطوي ذلك على
مشاورات وثيقة مع الشركاء على المستويات الوطنية واإلقليمية
والدولية.

تتبع الفجوة بين الجنسين
ُّ
يتم إدماج مؤشرات النوع اإلجتماعي بشكل منهجي في جميع عمليات
جمع البيانات التي يقوم بها المعهد من أجل رصد االتجاهات ،وباألخص
في المجاالت ذات األولوية مثل تعليم الفتيات ،والقرائية ودور النساء
في مجال العلم.

المبادرة العالمية بشأن األطفال غير المسجلين بالمدارس
ً
معا على مساعدة البلدان
يعمل معهد اليونسكو لإلحصاء واليونيسيف
على خفض عدد األطفال غير المسجلين بالمدارس ،وذلك من خالل
تحسين جمع البيانات عن هؤالء األطفال وتحليلها بغية وضع سياسات
فعالة لتحسين معدالت المشاركة واإلتمام.
ّ

تقرير الرصد العالمي للتعليم
مؤشرات التنمية العالمية
تقرير التنمية البشرية
وضع األطفال في العالم
مؤشر اإلبتكار العالمي
الفجوة بين الجنسين في العالم  ...وغيرها من التقارير والمنشورات.

ّ
التعلم
تقييم
يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء ،بالتشاور مع الشركاء ،بجهود ريادية إلنتاج
مجموعة من البيانات القابلة للمقارنة بين البلدان لمساعدتها على تحسين
ّ
التعلم ألطفالها وشبابها ،وفي نفس الوقت رصد التقدم نحو تحقيق
نواتج
األهداف والغايات العالمية للتعليم .ومن بين األولويات الرئيسية تعزيز
قدرات البلدان على إنتاج واستخدام بيانات عالية الجودة ،وفي نفس الوقت
تقديم المعلومات المتاحة على نطاق واسع إلى الحكومات ،والمنظمات
الدولية ،والباحثين والمجتمع المدني.

تمويل التعليم
يعمل المعهد بشكل وثيق مع إحصائيين وشركاء وطنيين من أجل تحسن
وضع مؤشرات تمويل التعليم وتحليلها واستخدامها .وتستخدم هذه البيانات
في إدارة النظم التربوية والتخطيط القطاعي.

العرض والطلب على المدرسين
ينتج المعهد مجموعة مؤشرات واسعة تتعلق بالمدرسين – إبتداء من العدد
وصوال إلى مؤشرات تتعلق بمؤهالت
الالزم لبلوغ أهداف التعليم اإلبتدائي
ً
المدرسين وظروف عملهم حول العالم.

يعتبر المعهد الوكالة الوحيدة التي تنتج مؤشرات تتعلق بالعلم والتكنولوجيا
واإلبتكار لجميع البلدان على كافة مستويات التنمية من خالل مسوح
ً
أيضا األدوات
عالمية عن البحوث والتنمية وكذلك اإلبتكار .ويطور المعهد
المنهجية والتدريبية لمساعدة البلدان لتطوير مسوحها الوطنية.

الثقافة والتنمية
يجري معهد اليونسكو لإلحصاء المسح العالمي الوحيد للعمل في مجال
الثقافة ،ويقوم في نفس الوقت بمساعدة البلدان على استخدام معايير
دولية لتطوير مسوحها الوطنية الخاصة التي تعكس أولوياتها وظروفها.

المعلومات واإلتصاالت والتكنولوجيا ( )ICTفي مجال التعليم
تُ عتبر المهارات المتعلقة بالمعلومات واإلتصاالت والتكنولوجيا مهارات
أساسية من أجل بناء مجتمع شامل قائم على المعرفة .ويقوم معهد
اليونسكو لإلحصاء بتتبع إدماج المعلومات واإلتصاالت والتكنولوجيا
واستخدامها في النظم التربوية حول العالم.

بناء القدرات
يعمل المعهد مع إحصائيين وواضعي السياسات على تحسين جودة
البيانات بتوفير التدريب والتقييم في إنتاج المعلومات اإلحصائية ونشرها
ً
بدءا من ورش العمل
واستخدامها .وتتخذ هذه الخدمات أشكال عدة –
وصوال إلى تقديم المساعدة الفنية في الموقع من قبل موظفي
اإلقليمية
ً
المعهد الميدانيين.

إتاحة البيانات كسلعة عامة

ً
مجانا في مركز
بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء متاحة
البيانات عبر اإلنترنت على عنوانه والذي يتضمن:
مالمح قطرية

أكثر من  2600من البيانات والمؤشرات الخام
أدوات العرض التفاعلي للبيانات.

www.uis.unesco.org

