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 مشروع التقرير النهائي

على إحصاءات التعليم كل من مركز  2015لقد شارك في تنظيم ورشة العمل حول أثر جدول أعمال التنمية ملا بعد  .1

اإلسالمية )سيسرك( واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجماعية والتدريب للدول 

 .في أنقرة، بجمهورية تركيا 2016نوفمبر  30-29والثقافة )اإليسيسكو( في فترة 

 .يرد جدول أعمال االجتماع في امللحق األول  .2

تعليم العالي من ، ووزارات التربية والتعليم، ومعاهد ال(NSOs) مندوبا من مكاتب اإلحصاء الوطنية 36حضر الورشة  .3

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي وممثلين عن املنظمات الدولية بما في ذلك منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي  27

، ومعهد اإلحصاء ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم (IDB) ، والبنك اإلسالمي للتنمية(ICYF-DC) للحوار والتعاون 

 .. وترد قائمة املشاركين في امللحق الثانيوالثقافة )اليونسكو( وسيسرك

( مشاركة النظم الحالية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ما يتعلق بجمع 1كانت أهداف ورشة العمل هي ) .4

( تبادل الخبرات املتعلقة بقطاع التعليم للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 2وتصنيف ونشر إحصاءات التعليم؛ )

( إذكاء الوعي بقدرات الفاعلين الرئيسيين من الدول األعضاء في منظمة 3من فترة األهداف اإلنمائية لأللفية؛ ) اإلسالمي

التعاون اإلسالمي بشأن اإلدماج الفعال ملؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة في نظمها التعليمية ذات 

 حصاءات التعليم الفضلى ضمن األنظمة اإلحصائية الوطنية( استكشاف التنسيق الفعال لقدرات إ4الصلة؛ و )

(NSSs) للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

: تتواجد جميع وثائق ورشة العمل، بما في ذلك جميع العروض والبيانات، على شبكة اإلنترنت من خالل الرابط التالي .5

detail.php?id=1584-http://www.sesric.org/event وينبغي مراجعته للحصول على معلومات أكثر تفصيال. 

 جلسة االفتتاح

يز بن عثمان بعد تالوة آيات من القرآن الكريم، بدأت الجلسة االفتتاحية بكلمة ترحيب من الدكتور عبد العز  .6

التويجري، املدير العام لإليسيسكو، التي نقلها السيد أحمد خالد خطيب، مدير أول ملنتدى شباب املؤتمر اإلسالمي 

 .الكليكايا، املدير العام لسيسركو متبوعة بكلمة سعادة السفير موس ى ك.  (ICYF-DC) للحوار والتعاون 

الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون الوضع الحالي لقطاع التعليم واإلحصاءات ذات 

 اإلسالمي

تم تقديم عرض تقرير حول التعليم والتنمية العلمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من قبل الدكتور  .7

كينان بخش ي من سيسرك. وأعقب ذلك العرض العروض القطرية التي ألقاها ممثل أفغانستان، وغامبيا، وجزر 

 .ف، وموريتانيا، والنيجر، والصومالاملالدي

http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1584
http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1584
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أثناء عرض الدكتور كينان بخش ي، تم إطالع املشاركين حول الوضع الحالي للتعليم األساس ي، ومعدالت املشاركة في  .8

التعليم، ومعدالت التقدم واإلنجاز في التعليم، وموارد التعليم وظروف التدريس، والبحوث والتطوير العلمي في الدول 

 .منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في 

قدم السيد أسد هللا خيالي، نائب رئيس قسم اإلحصاء االجتماعي للديموغرافيا من املنظمة املركزية لإلحصاءات في  .9

جمهورية أفغانستان اإلسالمية، نظام التعليم الحالي، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم ونظام إحصاءات التعليم 

 .إلسالميةفي جمهورية أفغانستان ا

قدم السيد المين كانتيه، إحصائي من مكتب غامبيا لإلحصاء، عرضا حول املسوح األسرية املرتبطة بالتعليم في غامبيا  .10

 .وشارك منهجية ونتائج الدراسات االستقصائية التي أجريت حديثا

تعليم في جمهورية جزر قدم السيد إبراهيم آصف رشيد، رئيس قسم البحوث وتخطيط السياسات في وزارة التربية وال .11

 .املالديف، اإلحصاءات الحالية للتربية والتعليم في جزر املالديف

في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية  EMIS قدم السيد محمد فال ولد أحمد ملرابط، رئيس دائرة عرض خدمة .12

والالعبين الرئيسيين املعنيين ومراحل اإلسالمية املوريتانية، السياسة الحالية لنظام التعليم وخلفيتها التاريخية، 

 .التخطيط

قدمت السيدة ميمونة علي أبوالحسن، مديرة املعهد الوطني لإلحصاءات في جمهورية النيجر، نظام التعليم الحالي  .13

 .وإحصاءات التعليم في النيجر

والتعاون الدولي لجمهورية قدم السيد أبو بكر عبد هللا علمي، رئيس قسم اإلحصاء االجتماعي في وزارة التخطيط  .14

 .الصومال االتحادية واإلحصاءات الحالية للتربية والتعليم في الصومال

 املناقشات

: هل وزارة التربية والتعليم هي املسؤولة عن جمع وتحليل إحصاءات التعليم أم املكتب سؤال من الكاميرون •

 الوطني لإلحصاء؟

لإلحصاء في أفغانستان هو الذي يقوم بجمع وتحليل البيانات. وهناك : املكتب املركزي اإلجابة من أفغانستان •

. ولدى مؤسسات أخرى الحق في 2014-2005طريقتان هما املباشرة وغير املباشرة. تم جمعها بشكل غير مباشر من 

 .جمع البيانات بمساعدة من املكتب املركزي لإلحصاء في أفغانستان

 باشر بين هاتين الهيئتين؟ هل هذه البيانات متاحة إلكترونيا؟: هل هناك أي تعاون مسؤال من املغرب •

 : هل رأيتم إذا كان هناك أي تحسن من حيث جودة التعليم على أساس املؤشرات؟سؤال من الكاميرون •
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: معظم املؤشرات الواردة هي مؤشرات كالسيكية. وبصراحة، لم تعكس هذه املؤشرات اإلجابة من اليونسكو •

يات تقييم التعلم املختلفة بشكل مختلف من قبل الدول وهي برنامج التقييم الدولي للطلبة الجودة. وتجرى عمل

 واالتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم. ومن خالل هذه التقييمات، يمكن قياس جودة التعليم.

 تعلقة باملدارس الدينية.: بالنسبة لتعليم الشباب، نعم يسبب مشكلة. وهناك بعض املشاكل املاإلجابة من النيجر •

: ليس هناك أي بيانات عن بنغالديش في عرض سيسرك. يمكننا توفير البيانات ونحث سؤال من بنغالديش •

 سيسرك على أن تشمل بنغالديش في التقرير.

اك : وزارة التربية والتعليم في الصومال هي املسؤولة على متابعة جودة البيانات. ولم تكن هناإلجابة من الصومال •

 سنة املاضية. لذلك يسبب نقص املدارس الحكومية في الصومال. 20حكومة في الصومال على مدى 

: لدينا وحدات متعلقة بالتعليم في جميع االستطالعات. كما نقوم بالتنسيق مع وزارة التربية تعليق من غامبيا •

للبيانات ذات الصلة. وال نقوم أبدا بإجراء ووزارة التعليم العالي حول املؤشرات ذات اهتمامهم من أجل تجميعنا 

 مسوح مستقلة. بل نقوم بإجراء مسح األسر بإدراج املؤشرات التي تهتم بها الحكومة فيه.

: يعتبر التعليم قبل املدرس ي مهما جدا. وال ينبغي لنا أن نتعثر في األرقام اإلحصائية، ولكن يجب تعليق من مصر •

 مشكلة التعليم وخاصة في موضوع ما قبل املدرسة / التعليم االبتدائي.علينا مناقشة كيفية التغلب على 

: يجب علينا استخدام بيانات من اليونسكو. وربما ينبغي لنا التعاون مع اليونسكو من أجل وضع تعليق من لبنان •

 برامج، ومؤشرات، ومجموعة معايير مشتركة.

عض دول منظمة التعاون اإلسالمي مثل األردن مفتوح وقد نفذت ب MS: لدينا نظام اإلجابة من اليونسكو •

والسودان النظام بالفعل. ولكن هذا ال يعني أن كل الدول عليها التوفر على نظام اإلدارة نفسه. فلدى كل بلد 

 احتياجات خاصة من اإلحصاءات.

ن نجمع بالفعل مقاطعة ونح 34: هناك الكثير من القيود على البيانات في بلدنا. لدينا اإلجابة من أفغانستان •

سنوات الالحقة جمع البيانات من جميع املحافظات في البالد. ولكن لدينا  4-3مقاطعة. وقد قررنا في 14بيانات من 

 مشكلة في املناطق الريفية.

من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية املستدامة: تجربة الدول األعضاء في 

ءات التعليم من فترة األهداف اإلنمائية لأللفية منظمة التعاون اإلسالمي حول إحصا

  والتكيف مع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.

عرض تقرير حول التعليم من فترة األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية املستدامة تم إلقاؤه من طرف األستاذ  .15

روضا قطرية ألقاها ممثلوا نيجيريا، وعمان، طالل الحوراني من معهد اليونسكو لإلحصاء. وأعقب ذلك العرض ع

 .والسودان وأوغندا
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في عرض السيد طالل الحوراني، تم إطالع املشاركين أوال حول التعليم في األهداف اإلنمائية لأللفية والتقدم املحرز.  .16

املستدامة، واملقارنة  تاله تحديد إطار مؤشر الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، والتعليم في أهداف التنمية

بين أهداف التنمية املستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية، ومستوى الرصد وتحديد عملية االنتقال من األهداف 

ذكر العرض تنفيذ مؤشر إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية  .اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية املستدامة

للمض ي قدما في جدول قياس هذه األهداف، وشارك نتائج االستطالعات االقليمية التي املستدامة، واملنصات الرئيسية 

تدرس استعداد الدول ملراقبة الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة والقضايا الرئيسية املتعلقة بالبيانات التي 

( تأسيس اإلطار املؤسس ي 1املشاركة: ) تواجهها. وفي نهاية العرض، تم تقديم التوصيات التالية لصالح الدول األعضاء

( تقييم نظم معلومات 2الذي يجمع بين منتجي بيانات التعليم واملستخدمين لضمان تغطية موحدة وشاملة أكثر؛ )

( تقييم االستخدام 3إدارة التعليم الخاصة بهم لتحديد الثغرات في البيانات، وجودة البيانات، والوقتية، والنشر؛ )

البيانات من أدل دقة اتخاذ القرارات وتشخيص القطاع وتخطيطها، ورصد سليم لجداول األعمال الوطنية النهائي لهذه 

( االستثمار في قياس مهارات 5( إمكانية تغطية خصائص فردية أكثر في أدوات جمع البيانات الخاصة بهم و)4والدولية؛ )

 ساب الوظيفي، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.السكان الشباب والبالغين، مثل معرفة القراءة والكتابة والح

قدم السيد ماثيوز أوفودوم نغانجيوزور، نائب مدير الوزارة االتحادية للتعليم من جمهورية نيجيريا االتحادية، ملحة  .17

 ( وتطوره وتحدياته في نيجيريا.EMISعامة حول نظام معلومات إدارة التعليم )

ائرة إحصاءات التعليم والتدريب من املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات في سلطنة قدم السيد حامد الدغايش ي، مدير د .18

في مجال إحصاءات التعليم )الهدف  2015عمان، التقدم املحرز في املؤشرات املواضيعية لجدول أعمال التنمية ملا بعد 

ن تجربة عملية اإلنتقال من الرابع من أهداف التنمية املستدامة( في سلطنة عمان. كما أخبر الحضور بإيجاز ع

 األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية املستدامة والتحديات التي تواجهها عمان في هذا الصدد.

قدم السيد مولياليا كارثبيرت، مخطط رئيس ي للتعليم في وزارة التربية والتعليم في جمهورية أوغندا، عملية االنتقال من  .19

ية إلى أهداف التنمية املستدامة، تجربة حول إحصاءات التعليم من األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللف

 والتكيف مع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة والتحديات التي تواجهها أوغندا.

 املناقشات

 6عليم سوف تتغير من . إلزامية الت2015: يجب علينا قياس التأثير. ويجب أن نناقش فترة ما بعد سؤال من الكاميرون 

من املؤشرات. وال يمكن قياس كل مؤشر في  18سنة. وكما أوضحت عمان وماليزيا، يصعب جمع  12سنوات إلى 

الكاميرون. وأريد أن أسأل عن تجربة ماليزيا. ما هي املنصة التي تقوم بتسهيل التنسيق؟ وكيف يمكن تشكيل 

لى مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ألن عدد األهداف مرتفع مجموعات عمل مختلفة؟ وكيف تتمكنون من الوصول إ

 جدا؟ وما هي منهجية جمع البيانات؟
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 نحن بحاجة ملناقشة ما إذا كانت هذه األهداف قابلة للتحقيق. وسيكون من سؤال من اململكة العربية السعودية :

 .الحكمة ملء استطالع بالتشاور مع مختلف البلدان

 قيامنا بالتقييم، ما الذي تنصح به اليونسكو ملواءمة املنهجية؟ : من أجلسؤال من توغو 

 لقد تمت إثارة نقطة هامة، وهي املواءمة بين املؤشرات واملنهجية. فإن املؤشرات متوفرة ويتم اإلجابة من اليونسكو :

ابها، والتغلب استخدامها وتفسيرها وهي واضحة. والخطوة التالية هي توفير منهجيات شاملة لكل مؤشر، وطرق لحس

ورشات عمل إقليمية. وستركز هذه  3على التحديات. ففي معهد اليونسكو لإلحصاء، قد خططنا إلجراء ما ال يقل عن 

الورش فقط على مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، وسوف تتناول أيضا املنهجية لجمع البيانات واألدوات التي 

سكان ضخم على النتيجة. وسوف تؤثر البلد الكبيرة ذات أمية عالية  ستستخدم فيها. وقد تؤثر بعض الدول ذات عدد

 .على الحساب الكلي للبلدان في العالم

 وال نقوم أبدا بتكرار مهمتنا في تحقيق هدفنا.2025-2013: خطة ماليزيا من أجل التعليم هي لفترة اإلجابة من ماليزيا . 

 ص التعاون؟: هل يمكنكم تقديم معلومات بخصو سؤال من الكاميرون 

 فيما بين الوكاالت، لدينا مذكرة تفاهم )اتفاق مشترك بين الوكاالت(. وفي وقت الحق، نبني لجنة اإلجابة من ماليزيا :

 توجيهية ولدينا لجنة فنية ملناقشة املؤشرات بالتفاصيل.

 تطوير األدوات. وهو تحدي كبير جدا.اإلجابة من اليونسكو : 

 عدد الخبراء في نقس الوقت الذي نزيد فيه عدد املؤشرات. : علينا تعزيز اإلجابة من عمان 

 وننتج استبيانا 2025: تتماش ى أهداف التنمية املستدامة مع رؤى منظمة التعاون اإلسالمي لعام اإلجابة من سيسرك .

 يسمى مسح امليول ألهداف التنمية املستدامة.

 األسرية؟: يرجى توضيح السكان املهمشين في املسوحات سؤال من غامبيا 

 عندما نقوم بتصميم املسوح األسرية، األجزاء األكثر صعوبة هي اختيار حجم العينة ألنه يؤثر اإلجابة من اليونسكو :

على امليزانية وغيرها. وال يتم تصميم معظم املسوحات األسرية عمليا لتقييم االختالفات. على سبيل املثال، تريد 

تنمية املستدامة بشأن التعليم ولكنها مصممة على وجه التحديد بحجم املسوحات األسرية قياس مؤشر أهداف ال

 العينة.

 فيما يخص التعلم مدى الحياة، إنه من الصعب ملء هذا النموذج )أي مسح امليول حول أهداف تعليق من عمان :

 التنمية املستدامة( ألن هذا النموذج فريد للغاية بالنسبة ملوضوع حول التعلم مدى الحياة.
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جلسة جانبية: اآلفاق والتحديات التي تواجه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والتنسيق الفعال لفاعلي األنظمة اإلحصائية الوطنية في 

 مجال إحصاءات التعليم

الدول األعضاء في منظمة  في شكل جلسة جانبية، نظرت جلسة الفريق العامل في "اآلفاق والتحديات التي تواجه .20

التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بمؤشرات التعليم" و "التنسيق الفعال لفاعلي األنظمة اإلحصائية الوطنية في مجال 

إحصاءات التعليم". وقد تم فصل املشاركين إلى ثالث مجموعات؛ أي، املجموعة )أ( )تشمل مصر، والعراق، واألردن، 

اململكة العربية السعودية، والسودان(، املجموعة )ب( )أفغانستان، وبنغالديش، وغامبيا، ولبنان، وعمان، وفلسطين، و 

وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وماليزيا، وجزر املالديف، وموزامبيق، ونيجيريا، والصومال، وتركيا، وأوغندا( 

 (.واملجموعة )ج( )الكاميرون، وموريتانيا، واملغرب، والنيجر، وتوغو

املجموعات الثالث بعين االعتبار األسئلة )املجمعة تحت أقسام اآلفاق والتحديات والتنسيق( لتسهيل املناقشات  أخذت .21

 .لسة الفريق العامل. يمكن العثور على األسئلة في امللحق الثالثجخالل 

 .اختتمت املجموعات الثالث مناقشاتهم حول األسئلة في نهاية اليوم الثاني، الجلسة األولى .22

 وض تناولت نتائج مناقشات مجموعات العملعر 

ألقى كل من السيد محمد عبد القادر عالم، املدير العام إلحصاءات التعليم في الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  .23

 نيابة عن املجموعة )أ( والسيد أوفونتش أويصال، خبير في تركستات، نيابة عن املجموعة )ب( والسيد ك. بارفيه مينو،

رئيس دائرة في وزارة التعليم االبتدائي، نيابة عن املجموعة )ج(، عروضا حول نتائج املناقشات التي جرت في جلسة 

 .الفريق العامل في اليوم الثاني

بشأن األسئلة املتعلقة باآلفاق والتحديات التي تواجه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بمؤشرات  .24

 :التعليم

. 7.4إلى  1.4أعطت املجموعات الثالث أولوية عالية ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة بشكل عام من  .أ 

، في حين أعطت املجموعة )ج( أولوية متوسطة 7.4و  6.4وأعطت املجموعة )ب( أولوية متوسطة للهدفين 

.أ و 4( أولوية عالية ل .ج، فقد أعطت املجموعة )أ4.ب و 4.أ و 4فقط. أما بالنسبة للمؤشرات  2.4للهدف 

.ب، وأولوية 4.أ، وأولوية متوسطة ل 4.ب، في حين أعطت املجموعة )ب( أولوية عالية ل 4.ج ومتوسطة ل 4

 .ج4.ب ودون أي عالقة ب 4.أ، وال أولوية ل 4.ج واعطت املجموعة )ج( أولوية منخفضة ل 4منخفضة ل 

املشار إليها أعاله من أجل هدف التنمية املستدامة  السبب وراء تعيين بلدكم لألولويةبالنسبة للسؤال عن  .ب 

أعطت املجموعة )أ( مالحظة عامة مشيرة إلى أن تحسين وتطوير التعليم يأتي ضمن ؟ الرابع و مقاصده

الخطط االستراتيجية وتشريعات الدول في الوقت الراهن. وتركت املجموعة )ب( السؤال دون جواب. في حين، 

كما يلي؛ إنه جزء من خطط تطوير التعليم في بلدانهم، فيما  1.4أولوية املؤشر أعطت املجموعة )ج( سبب 
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دول ليس لديها بعد خطط  4؛ تتوفر دولتين اثنتين على خطط لتنمية الطفولة املبكرة و 2.4يخص املؤشر 

ين اثنتين، دول عن رغبتها في خطط التنمية ولم تقم بذلك دولت 4؛ أعربت 3.4لتنمية الطفولة املبكرة، املؤشر 

؛ ذكروا بأن جميع الدول هي مرحلة 5.4؛ ذكروا بأن جميع الدول قد وضعته بالفعل، املؤشر 4.4املؤشر 

؛ لقد وضعت جميع الدول استراتيجية أساسية لإلملام بالقراءة والكتابة 6.4مراجعة السياسات، املؤشر 

د األدنى ملهارات األطفال وقاعدة املعرفة، ؛ ذكروا بأنهم بحاجة إلى تطوير الح7.4والتعليم الرسمي، املؤشر 

.ب؛ ذكروا بأنه ليس 4.أ؛ على الرغم من أن هناك إرادة سياسية إال أن التمويل منخفض، املؤشر 4املؤشر 

 .ج؛ ليست ذات صلة ببلداننا.4أولوية بالنسبة لبلدانهم وبالنسبة للمؤشر 

ا من أجل تحقيق هدف التنمية املستدامة املستويات التي يمكن لبلدانكم توقعهبالنسبة للسؤال عن  .ج 

أبلغت املجموعة )أ( بأنهم ال يستطيعون تقديم أي جواب  الرابع ومقاصده ضمن الفترات املحددة أدناه؟

بحيث أن املنهجيات التي يجب اتباعها في حساب هذه املؤشرات لم يتم وضعها بعد. في حين أبلغت املجموعة 

. وفي حين ذكرت املجموعة )ج( بأنه يتم 2030لعام  7.4و  6.4و  2.4و 1.4)ب( بأنه يتم استهداف املؤشرات 

% بالنسبة للمؤشرات 50% إلى 26ويتوقع نسبة إنجاز من  2030لعام  6.4و  2.4و  1.4استهداف املؤشرات 

 .أ.4و  4.4و  3.4

املستدامة الرابع ما هي العوامل التي تحد من قدرة بالدكم لتحقيق هدف التنمية بالنسبة للسؤال  .د 

قامت املجموعة )أ( بتخطي هذا السؤال. في حين أجابت املجموعة )ب( من أجل  ؟2030ومقاصده قبل 

.ج )جميع املؤشرات في هدف التنمية املستدامة الرابع( مع عدم كفاية قدرات املوارد 4حتى  1.4مؤشرات 

لرصد والتقييم، ونقص املوارد املالية، وعدم البشرية، ونقص املعرفة املنهجية، وعدم وجود مصادر البيانات ل

حتى  4.1وجود تنسيق بين الوكاالت/ الفاعلين ذوي الصلة. وفي حين أجابت املجموعة )ج( من أجل مؤشرات 

.ج )جميع املؤشرات في هدف التنمية املستدامة الرابع( مع عدم كفاية قدرات املوارد البشرية، وعدم وجود 4

 التقييم ونقص املوارد املالية وعدم وجود تنسيق بين الوكاالت/الفتعلين ذوي الصلة.مصادر البيانات للرصد و 

 بشأن األسئلة املتعلقة بالتنسيق الفعال للفاعلين من األنظمة اإلحصائية الوطنية في مجال إحصاءات التعليم. .25

الرابع  هل خصصت بلدكم هيئة/هيئات محددة مسؤولة عن هدف التنمية املستدامةبالنسبة للسؤال  .أ 

أجابت املجموعتان )أ( و )ب( بنعم، على أنها قد أنشأت هيئات تحت إشراف رئيس الحكومة ووزارة ومقاصده؟ 

 التربية والتعليم وأجابت املجموعة )ج( بالنفي، حيث انها لم تنش ئ بعد مثل هذه الهيئات.

أو أي وثيقة أخرى على مستوى هل يوجد في بلدكم حاليا استراتيجية/خطة للتنمية الوطنية بالنسبة للسؤال  .ب 

أجابت املجموعتان )أ( و )ب( بنعم، وأبلغت املجموعة )ب( أيضا بأن عدا بنغالديش وأوغندا  عال ذات الصلة؟

وأفغانستان، فقد تم بالفعل تضمينها في استراتيجية التنمية الوطنية الخاصة بهم. في حين أجابت املجموعة )ج( 

 بالنفي.

ت بلدكم بالفعل بوضع خطة وطنية لدمج متطلبات مؤشر هدف التنمية املستدامة هل قامبالنسبة للسؤال  .ج 

أجابت املجموعة )أ( بنعم، في حين أبلغت املجموعة )ب( و )ج( بأنهم في  الرابع في آليات وطنية لجمع البيانات؟

 مرحلة دمج املؤشر املعني في آليات وطنية لجمع البيانات.
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أجابت  ة حاليا بتنفيذ مقاصد هدف التنمية املستدامة الرابع أدناه؟هل بلدكم ملتزمبالنسبة للسؤال  .د 

 .ج. بينما تخطت املجموعة )ب( السؤال.4حتى  1.4املجموعتين )أ( و )ج( بنعم على مؤشرات الهدف الرابع من 

هل يوجد في بلدكم حاليا تعاون مع و/أو تحصل على استشارة من املنظمات بالنسبة للسؤال  .ه 

أجابت املجموعة )أ( بنعم على مؤشرات  لية في مقاصد هدف التنمية املستدامة الرابع أدناه؟اإلقليمية/الدو 

.ج، في حين تخطت املجموعة )ب( السؤال ولكنهم ذكروا بأن تركيا تتعاون مع 4حتى  1.4الهدف الرابع من 

 .ج. 4حتى  1.4ابع من مجموعات العمل اإلقليمية. في حين أجابت املجموعة )ج( بالنفي على مؤشرات الهدف الر 

 هل قامت بلدكم بأي تقييم لتحديد الثغرات في بيانات هدف التنمية املستدامة وجودتها؟بالنسبة للسؤال  .و 

تخطت املجموعة )أ( السؤال في حين أبلغت املجموعة )ب( بأن تركيا أجرت هذا التقييم وغيرها من الدول في 

 جموعة )ج( بالنفي.املجموعة هي في صدد العملية. في حين أجابت امل

تخطت  هل تقوم بلدكم حاليا بجمع بيانات مؤشرات هدف التنمية املستدامة الرابع أدناه؟بالنسبة للسؤال  .ز 

 4.4، 3.4املجموعة )أ( هذا السؤال، في حين أعطت املجموعة )ب( إجابة محددة لتركيا، أعلموا بأن تركيا تجمع 

.ج بسبب بعض الصعوبات مثل مشكلة الريف أو تصنيف 4.أ و4، 7.4، 6.4، 5.4، 2.4، 1.4.ب وال تجمع 4و

 .ج.4حتى  1.4ن اإلعاقة. في حين أجابت املجموعة )ج( بالنفي لجميع املؤشرات م

 هل تحتاج بلدك لبناء القدرات اإلحصائية في مؤشرات هدف التنمية املستدامة الرابع أدناه؟بالنسبة للسؤال  .ح 

لم تجب املجموعتان )أ( و )ب( على السؤال في حين أبلغت املجموعة )ج( بأنهم يحتاجون بناء القدرات في مؤشرات 

 الهدف املعني.

دكم تقديم أنشطة بناء القدرات اإلحصائية لدول منظمة التعاون اإلسالمي هل يمكن لبلبالنسبة للسؤال  .ط 

أجابت املجموعة )أ( بأنها يمكن أن توفر أنشطة بناء  األخرى في مؤشرات هدف التنمية املستدامة الرابع أدناه؟

ي حين تخطت القدرات اإلحصائية لدول منظمة التعاون اإلسالمي األخرى باستخدام املواد الداعمة املتاحة. ف

املجموعة )ب( السؤال وأبلغت املجموعة )ج( بأنها يمكن أن توفر أنشطة بناء القدرات اإلحصائية لدول املنظمة 

 .ج وفقا لقدراتها الخاصة.4.ب و4.أ، 4، 6.4، 4.4األخرى في 
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 : جدول األعمال:1-املرفق

 ، الثالثاء2016نوفمبر  29

 التسجيل: 09:30- 09:00

09:30 -10:00 

 تالوة من القرآن الكريم

 مالحظات افتتاحية

a. سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، املدير العام لسيسرك 

b.  ،السيد أحمد هاليت خطيب، مدير أولICYF-DC )باسم اإليسيسكو( 

 صورة جماعية واستراحة شاي  10:30 -  10:00

10:30 -12:30 

الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون الوضع الحالي لقطاع التعليم واإلحصاءات ذات 

 اإلسالمي

 سيسرك  وأفغانستان وموريتانيا وغامبيا والنيجير والصومال املقدم/املقدمين: 

 استراحة للصالة والغداء   02:00 -  12:30

 14:00 - 15:30 

(: : تجربة الدول SDGs( إلى أهداف التنمية املستدامة ) MDGsمن األهداف اإلنمائية لأللفية )

األعضاء في املنظمة بشأن إحصاءات التعليم من فترة وتكيف األهداف اإلنمائية لأللفية إلى 

 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة. 

 يونيسكو، ومعهد اليونسكو لإلحصاء، وبنغالديش، ومصر، وماليزيا املقدم/املقدمين: 

 استراحة شاي 16:00- 03:30

04:00 - 05:00  

(: : تجربة الدول SDGs( إلى أهداف التنمية املستدامة ) MDGsاألهداف اإلنمائية لأللفية )من 

األعضاء في املنظمة بشأن إحصاءات التعليم من فترة وتكيف األهداف اإلنمائية لأللفية إلى 

 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.

 نيجيريا، عمان، السودان، أوغندا املقدم/املقدمين:

 

 ، األربعاء2016نوفمبر  30

09:30 - 11:00  
الجلسة الفرعية أ: اآلفاق والتحديات التي تواجه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما 

 يتعلق بمؤشرات التعليم

 استراحة شاي 11:30 - 11:00

11:30 - 12:30  
باألنظمة اإلحصائية الوطنية في الجلسة الفرعية ب: التنسيق الفعال ألصحاب املصلحة املعنيين 

 مجال إحصاءات التعليم

 استراحة للصالة والغداء  02:00 - 12:30

 :عرض نتائج الجلسة الفرعية أ وب  03:30 - 02:00 
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 تركياو بنين، و مصر،  املقدم/املقدمين:

 جلسة تلخيصية واختتامية 16:00 -15:30

 

 : الئحة املشاركين2 -املرفق

 املنصب / العمل اإلسم والنسب PRE مؤسسة الدولة

 أسد هللا خيالي السيد )منظمة اإلحصاء املركزي( أفغانستان
نائب رئيس اإلحصاء االجتماعي قسم 

 الديموغرافيا

 نائب املدير املسير. عمد هللا حقي السيد مكتب اإلحصاءات بنغالديش

 بنغالديش
مكتب بنغالديش اإلعالم التربوي 

 واإلحصاء
 املدير املسير. فصيح هللا السيد 

 بارفي كنو  K. Parfait MENOU السيد وزارة صحة األم والتعليم االبتدائي بنين

 مدير التخطيط، واملشاريع والتعاون   أوتسوكو أوجين أمبروس السيد وزارة التعليم االساس ي الكاميرون 

 مصر:
)الجهاز املركزي للتعبئة العامة 

 واإلحصاء(
 املدير العام لإلحصاءات التعليم القادر عالممحمد عبد  السيد

 إحصائي ملين كنتيه السيد مكتب غامبيا لإلحصاء غامبيا: 

 خبيرة اإلحصاءات االجتماعية والثقافية شيما حسيني اآلنسة مركز اإلحصاء اإليراني إيران

 السيد  وزارة التعليم، العراق 
دحق نزهة عبد الكريم 

 السمراي
 املديرية العامة

 مروان عبد الكريم تورمان السيد وزارة التعليم، األردن 
رئيس قسم نظم معلومات إدارة التعليم 

 والتعلم اإللكتروني 

 إحصائية زريفة محمد عناب اآلنسة دائرة اإلحصاءات األردن

 ملحقة سلطنة سابيتوفا اآلنسة وزارة الشؤون الخارجية كازاخستان

 رئيس فرع اإلحصاء االجتماعي زيليدز راخمانوفا اآلنسة الوطنيةاللجنة اإلحصائية  قرغيزستان:

 لبنان
اللجنة الوطنية للتربية والعلوم 

 والثقافة
 رئيس وحدة املعلومات جاك كاسوف السيد 

 رئيس القطاع زباني داروس  الدكتور  وزارة التعليم، ماليزيا

 رئيس تخطيط السياسات وفرع األبحاث إبراهيم أسيف رشيد السيد وزارة التعليم، جزر املالديف

 مستشار املشروع موس ى آدم السيد وزارة التعليم، جزر املالديف

 السيد وزارة التعليم، موريتانيا
محمد فال ولد أحمد 

 ملرابط

رئيس جهاز العرض من نظم معلومات 

 إدارة التعليم

 إحصائي أهل زين إبراهيم السيد دائرة اإلحصاءات املغرب

 رئيس فرع  املقاطعة  هيالريو مينزو الدكتور  مكتب االحصاءات الوطنية موزمبيق

 املدير ميمونة  علي بولحسن اآلنسة املكتب الوطني لإلحصاء النيجر

 نائب املدير ماثيوز أفودوم نجانجيزور  السيد الوزارة االتحادية للتعليم نيجريا

 الدغيش يحمد  السيد املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات عمان
القائم بأعمال مدير إدارة اإلحصاء 

 التعليم والتدريب

 مساعد اإلحصاء ماسة ج. أ.زيدان السيد الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني فلسطين

اململكة العربية 

 السعودية
 عبدوالرحمان االنجاري  السيد وزارة التعليم،

املستشار واملشرف العام على مركز 

 اإلحصاء التعليم
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 : الئحة املشاركين2 -املرفق

 املنصب / العمل اإلسم والنسب الرئيس مؤسسة الدولة

اململكة العربية 

 السعودية
 باحث إحصائي عبد هللا الدهوبي  السيد مراقب التعليم

 الصومال
وزارة التخطيط والتعاون 

 الدولي، 
 رئيس فرع اإلحصاء االجتماعي أبو بكر عبدلي إملي السيد 

 السيد املكتب املركزي لإلحصاء السودان
محمد عبدهللا  

 أسكير
 مدير املكتب الوطني

 توغو

املعهد الوطني لإلحصاء 

واالقتصاد والدراسات 

 الديموغرافية

 سوراجي فنكيبا السيد
رئيس قسم اإلحصاءات 

 االجتماعية

 إحصائي البيئة مومني غوني فيصل السيد وزارة املوارد البيئة والغابات توغو 

 بورا بورانليأوغلو  السيد معهد اإلحصاء التركي تركيا
رئيس مجموعة التعليم 

 والثقافة والعدالة االحصائيات

 خبير تركستات أونش أويسال السيد معهد اإلحصاء التركي تركيا

 يسر بنار أزمان  السيد معهد اإلحصاء التركي تركيا
إحصائي التعليم والثقافة 

 والعدالة االحصائيات

 مساعد خبير إجي جنجيز السيد معهد اإلحصاء التركي تركيا 

 مخطط  رئيس ي للتعليم كارتهبر كولياليا السيد وزارة التعليم أوغندا

 مسجل األكاديمي  حليمة وكابي أكبر ةالدكتور  الجامعة اإلسالمية في أوغندا أوغندا

 برنامج مساعدأخصائي  طالل حوراني السيد معهد اليونسكو لإلحصاء  كندا

 أخصائي أول في تعاون التقني صبري إر  السيد البنك اإلسالمي للتنمية تركيا

 مدير أول  أحمد هالد خطيب السيد ICYF-DC تركيا

 سيسرك تركيا
سعادة 

 السفير

السفير موس ى 

 كوالكليكايا
 املدير العام

 املدير زهرة زمرد سلجق اآلنسة سيسرك تركيا

 باحث خبير عطية كرمان الدكتور  سيسرك تركيا

 باحث خبير كنعان بغش ي الدكتور  سيسرك تركيا

 باحث السيد طاهر محمود   السيد سيسرك تركيا

 باحث نندن شانتي اآلنسة سيسرك تركيا
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 اآلفاق والتحديات 1

يوليها بلدكم للهدف الرابع من ، ما هي درجة األولوية التي 2015( في سبتمبر عام SDGsمنذ اعتماد أهداف التنمية املستدامة ) 1.1

 أهداف التنمية املستدامة ومقاصده؟

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 العمود املعني للصف الخاص به

دون أولوية  منخفضة متوسطة عليا

 معينة

 غير ذي صلة

الهدف   

4 

ضمان التعليم الجيد املنصف 

والشامل للجميع وتعزيز فرص 

م مدى 
ّ
 الحياة للجميعالتعل

          

املقصد   

1.4 

ضمان أن يتمّتع جميع البنات 

والبنين والفتيات والفتيان 

بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني 

ومنصف وجّيد، مما يؤدي إلى 

تحقيق نتائج تعليمية مالئمة 

 2030وفعالة بحلول عام 

          

املقصد   

2.4 

ضمان أن تتاح لجميع البنات 

الحصول على والبنين فرص 

نوعية جيدة من النماء والرعاية 

في مرحلة الطفولة املبكرة 

والتعليم قبل االبتدائي حتى 

يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

 2030بحلول عام 

          

املقصد   

3.4 

ضمان تكافؤ فرص جميع 

النساء والرجال في الحصول على 

التعليم املنهي والتعليم العالي 

وامليسور التكلفة، بما في الجّيد 

ذلك التعليم الجامعي، بحلول 

 2030عام 

          

املقصد   

4.4 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 

الشباب والكبار الذين تتوافر 

لديهم املهارات املناسبة، بما في 

ذلك املهارات التقنية واملهنية، 

للعمل وشغل وظائف الئقة 

وملباشرة األعمال الحرة بحلول 

 2030عام 
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املقصد   

5.4 

القضاء على التفاوت بين 

الجنسين في التعليم وضمان 

تكافؤ فرص الوصول إلى جميع 

مستويات التعليم والتدريب 

املنهي للفئات الضعيفة، بما في 

ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة 

والشعوب األصلية واألطفال 

الذين يعيشون في ظل أوضاع 

 2030هشة، بحلول عام 

          

املقصد   

6.4 

ضمان أن تلّم نسبة كبيرة جميع 

 ونساء 
ً
الشباب من الكبار، رجاال

على حد سواء، بالقراءة والكتابة 

 2030والحساب بحلول عام 

          

للهدف الرابع من ، ما هي درجة األولوية التي يوليها بلدكم 2015( في سبتمبر عام SDGsمنذ اعتماد أهداف التنمية املستدامة ) 1.1

 أهداف التنمية املستدامة ومقاصده؟

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 العمود املعني للصف الخاص به

دون أولوية  منخفضة متوسطة عليا

 معينة

 غير ذي صلة

املقصد   

7.4 

ضمان أن يكتسب جميع 

مين املعارف واملهارات 
ّ
املتعل

الالزمة لدعم التنمية 

املستدامة، بما في ذلك بجملة 

من الُسُبل من بينها التعليم 

لتحقيق التنمية املستدامة 

باع أساليب العيش 
ّ
وات

املستدامة، وحقوق اإلنسان، 

واملساواة بين الجنسين، 

والترويج لثقافة السالم 

والالعنف واملواطنة العاملية 

وتقدير التنوع الثقافي وتقدير 

 مساهمة الثقافة في التنمية

 2030املستدامة، بحلول عام 

          

املقصد   

4.a 

بناء املرافق التعليمية التي تراعي 

الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، 

واألطفال، ورفع مستوى املرافق 

التعليمية القائمة وتهيئة بيئة 

تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

 من العنف للجميع
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املقصد   

4.b 

كبيرة في عدد  الزيادة بنسبة

املنح املدرسية املتاحة للبلدان 

النامية على الصعيد العالمي 

للبلدان النامية، وبخاصة ألقل 

البلدان نموا والدول الجزرية 

الصغيرة النامية والبلدان 

األفريقية، لاللتحاق بالتعليم 

العالي، بما في ذلك منح التدريب 

املنهي وتكنولوجيا املعلومات 

لبرامج التقنية واالتصاالت، وا

والهندسية والعلمية في البلدان 

املتقدمة النمو والبلدان النامية 

 2020األخرى، بحلول عام 

          

املقصد   

4.c 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 

املعلمين املؤهلين، بما في ذلك 

من خالل التعاون الدولي 

لتدريب املعلمين في البلدان 

النامية، وبخاصة في أقل 

ا والدول الجزرية  البلدان نموًّ

 2030عام  فيالصغيرة النامية، 

          

 املشار إليها أعاله لهدف التنمية املستدامة الرابع ومقاصده؟هل يمكنكم ذكر السبب الذي جعل بلدكم يعطي األولوية  2.1

 يرجى كتابة أسباب إسناد األولوية املشار إليها أعاله إلى هدف التنمية املستدامة الرابع ومقاصده في املجال أدناه  

الهدف   

4 

ضمان التعليم الجيد املنصف 

والشامل للجميع وتعزيز فرص 

م مدى الحياة 
ّ
 للجميعالتعل

  

املقصد   

1.4 

ضمان أن يتمّتع جميع البنات 

والبنين والفتيات والفتيان 

بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني 

ومنصف وجّيد، مما يؤدي إلى 

تحقيق نتائج تعليمية مالئمة 

 2030وفعالة بحلول عام 

  

املقصد   

2.4 

ضمان أن تتاح لجميع البنات 

والبنين فرص الحصول على 

من النماء والرعاية نوعية جيدة 

في مرحلة الطفولة املبكرة 

والتعليم قبل االبتدائي حتى 

يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

 2030بحلول عام 
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املقصد   

3.4 

ضمان تكافؤ فرص جميع 

النساء والرجال في الحصول على 

التعليم املنهي والتعليم العالي 

الجّيد وامليسور التكلفة، بما في 

م الجامعي، بحلول ذلك التعلي

 2030عام 

  

 هل يمكنكم ذكر السبب الذي جعل بلدكم يعطي األولوية املشار إليها أعاله لهدف التنمية املستدامة الرابع ومقاصده؟ 2.1

  

  

 يرجى كتابة أسباب إسناد األولوية املشار إليها أعاله إلى هدف التنمية املستدامة الرابع ومقاصده في املجال أدناه

املقصد 

4.4 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 

الشباب والكبار الذين تتوافر 

لديهم املهارات املناسبة، بما في 

ذلك املهارات التقنية واملهنية، 

للعمل وشغل وظائف الئقة 

وملباشرة األعمال الحرة بحلول 

 2030عام 

  

املقصد   

5.4 

القضاء على التفاوت بين 

الجنسين في التعليم وضمان 

افؤ فرص الوصول إلى جميع تك

مستويات التعليم والتدريب 

املنهي للفئات الضعيفة، بما في 

ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة 

والشعوب األصلية واألطفال 

الذين يعيشون في ظل أوضاع 

 2030هشة، بحلول عام 

  

املقصد   

6.4 

ضمان أن تلّم نسبة كبيرة جميع 

 ونساء 
ً
الشباب من الكبار، رجاال

سواء، بالقراءة والكتابة على حد 

 2030والحساب بحلول عام 
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املقصد   

7.4 

ضمان أن يكتسب جميع 

مين املعارف واملهارات 
ّ
املتعل

الالزمة لدعم التنمية 

املستدامة، بما في ذلك بجملة 

من الُسُبل من بينها التعليم 

لتحقيق التنمية املستدامة 

باع أساليب العيش 
ّ
وات

ان، املستدامة، وحقوق اإلنس

واملساواة بين الجنسين، 

والترويج لثقافة السالم 

والالعنف واملواطنة العاملية 

وتقدير التنوع الثقافي وتقدير 

مساهمة الثقافة في التنمية 

 2030املستدامة، بحلول عام 

  

املقصد   

4.a 

بناء املرافق التعليمية التي تراعي 

الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، 

مستوى املرافق واألطفال، ورفع 

التعليمية القائمة وتهيئة بيئة 

تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

 من العنف للجميع

  

املقصد   

4.b 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 

املنح املدرسية املتاحة للبلدان 

النامية على الصعيد العالمي 

للبلدان النامية، وبخاصة ألقل 

البلدان نموا والدول الجزرية 

لنامية والبلدان الصغيرة ا

األفريقية، لاللتحاق بالتعليم 

العالي، بما في ذلك منح التدريب 

املنهي وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والبرامج التقنية 

والهندسية والعلمية في البلدان 

املتقدمة النمو والبلدان النامية 

 2020األخرى، بحلول عام 

  

 بلدكم يعطي األولوية املشار إليها أعاله لهدف التنمية املستدامة الرابع ومقاصده؟هل يمكنكم ذكر السبب الذي جعل  2.1

  

  

 يرجى كتابة أسباب إسناد األولوية املشار إليها أعاله إلى هدف التنمية املستدامة الرابع ومقاصده في املجال أدناه



 

  "على إحصاءات التعليم 2015ورشة عمل حول "أثر جدول أعمال التنمية ملا بعد 

  تركيا -، أنقرة 2016نوفمبر  29-30
 

17 / 34 

املقصد   

4.c 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 

في ذلك املعلمين املؤهلين، بما 

من خالل التعاون الدولي 

لتدريب املعلمين في البلدان 

النامية، وبخاصة في أقل 

ا والدول الجزرية  البلدان نموًّ

الصغيرة النامية، بحلول عام 

2030 

  

 اه؟ما هي املستويات التي يمكن لبلدكم توقعها لتحقيق هدف التنمية املستدامة الرابع ومقاصده ضمن الفترات املحددة أدن 3.1

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 العمود املعني للصف الخاص به

نفذت 

 بالفعل؟

يتعين تحقيقها 

 ؟2020بحلول 

يتعين 

تحقيقها 

بحلول 

 ؟2030

إن لم يكن يتعين تحقيقها 

، يرجى تحديد 2030بحلول عام 

 معدل اإلنجاز املتوقع

-%1 %0 ال نعم ال نعم ال نعم  

25% 

26%-

50% 

 أكثر 

من 

50% 

املقصد   

1.4 

نسبة االطفال  1.1.4املؤشر 

؛ 2/3والشباب: )أ( في الصفين 

)ب( في نهاية املرحلة االبتدائية؛ 

و )ج( في نهاية املرحلة الثانوية 

الدنيا مع تحقيق على االقل 

الحد األدنى من مستوى الكفاءة 

( 2( القراءة و )1في )

 والرياضيات، حسب الجنس

                    

املقصد   

2.4 

نسبة األطفال دون  1.2.4املؤشر 

سن الخامسة من العمر الذين 

هم تنمويا على الطريق الصحيح 

في مجاالت الصحة والتعليم 

والرفاهية النفسية واالجتماعية، 

 حسب الجنس

                    

املقصد   

2.4 

معدل املشاركة في  2.2.4املؤشر 

قبل التعلم املنظم )سنة واحدة 

السن الرسمي للدخول 

 لالبتدائي(، حسب الجنس

                    

املقصد   

3.4 

معدل مشاركة  1.3.4املؤشر 

الشباب والبالغين في التعليم 

والتدريب النظامي وغير النظامي 

املاضية،  12خالل األشهر 

 حسب الجنس
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املقصد   

4.4 

نسبة الشباب  1.4.4املؤشر 

والبالغين ذوي املهارات في 

تكنولوجيا املعلومات والتواصل 

(ICTحسب  نوع املهارة ،) 

                    

املقصد   

5.4 

مؤشرات التكافؤ  1.5.4املؤشر 

)اإلناث / الذكور، املناطق 

الريفية / الحضرية، أسفل / 

أعلى خمس الثروة وغيرها مثل 

حالة اإلعاقة والشعوب األصلية 

واملتضررة من النزاع، كلما 

أصبحت البيانات املتاحة( لكافة 

مؤشرات التعليم في هذه القائمة 

 التي يمكن تصنيفها

                    

املقصد   

6.4 

نسبة السكان من  1.6.4املؤشر 

فئة عمرية معينة التي تحقق ما 

ال يقل عن مستوى ثابت من 

الكفاءة في مهارات )أ( محو 

املهارات الحسابية  األمية و)ب(

 الوظيفية، حسب الجنس

                    

 ما هي املستويات التي يمكن لبلدكم توقعها لتحقيق هدف التنمية املستدامة الرابع ومقاصده ضمن الفترات املحددة أدناه؟ 3.1

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 العمود املعني للصف الخاص به

نفذت 

 بالفعل؟

يتعين تحقيقها 

 ؟2020بحلول 

يتعين 

تحقيقها 

بحلول 

 ؟2030

إن لم يكن يتعين تحقيقها 

، يرجى تحديد 2030بحلول عام 

 معدل اإلنجاز املتوقع

-%1 %0 ال نعم ال نعم ال نعم  

25% 

26%-

50% 

أكثر 

من 

50% 

املقصد   

7.4 

( 1مدى تعميم ) 1.7.4املؤشر 

( 2تعليم املواطنة العاملية و )

التعليم من أجل التنمية 

املستدامة، بما في ذلك املساواة 

بين الجنسين وحقوق اإلنسان، 

على جميع املستويات في: )أ( 

سياسات التعليم الوطني، )ب( 

املناهج الدراسية، )ج( إعداد 

 املعلمين و )د( تقييم الطلبة
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املقصد   

4.a 

نسبة املدارس ذات  a.1.4املؤشر 

الولوج إلى: )أ( الكهرباء؛ )ب( 

شبكة اإلنترنت ألغراض تربوية. 

)ج( أجهزة الكمبيوتر ألغراض 

تربوية. )د( تكييف البنية 

التحتية واملواد الالزمة للطالب 

ذوي اإلعاقة؛ )ه( مياه الشرب 

األساسية؛ )و( مرافق الصرف 

الصحي األساسية الخاصة بكال 

مرافق غسل الجنسين. و )ز( 

األيادي األساسية )وفقا لتعاريف 

 مؤشر املياه والصرف الصحي(

                    

املقصد   

4.b 

مجموع تدفقات  b.1.4املؤشر 

املساعدة اإلنمائية الرسمية 

للمنح الدراسية حسب نوع 

 الدراسة

                    

املقصد   

4.c 

نسبة املعلمين في:  c.1.4املؤشر 

)أ( ماقبل االبتدائية؛ )ب( 

االبتدائية؛ )ج( مرحلة التعليم 

الثانوي اإلعدادي؛ و )د( التعليم 

الثانوي الذين حصلوا على ما ال 

يقل عن الحد األدنى مما يلزم 

من تدريب املعلمين املنظم )مثل 

التدريب التربوي( قبل الخدمة أو 

أثناء الخدمة لتعليم املستوى 

 الصلة في بلد معين ذي
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؟ يمكن اختيار أكثر من 2030ما هي العوامل التي تحد من قدرة بلدكم على تحقيق هدف التنمية املستدامة الرابع ومقاصده قبل  4.1

 خيار واحد

 Aال ش يء . 

Bعدم كفاية قدرات املوارد البشرية . 

Cنقص في املعرفة املنهجية . 

D البيانات للرصد وتقييم. نقص مصادر 

Eنقص التكنولوجيا / غياب وسائل تكنولوجيا املعلومات . 

Fنقص املوارد املالية . 

Gنقص دعم سياس ي . 

Hنقص قوانين واألنظمة والسياسات . 

Iعدم وجود تنسيق بين الوكاالت / أصحاب املصلحة ذوي الصلة . 

Jأخرى، يرجى تحديد ذلك أدناه . 

    A B C D E F G H I J 

الهدف   

4 

                    

املقصد   

1.4 

                    

املقصد   

2.4 

                    

املقصد   

3.4 

                    

املقصد   

4.4 

                    

املقصد   

5.4 

                    

املقصد   

6.4 

                    

املقصد   

7.4 

                    

املقصد   

4.a 

                    

املقصد   

4.b 

                    

املقصد   

4.c 

                    

 

  



 

  "على إحصاءات التعليم 2015ورشة عمل حول "أثر جدول أعمال التنمية ملا بعد 

  تركيا -، أنقرة 2016نوفمبر  29-30
 

21 / 34 

 التنسيق 2

هل قام بلدكم بتعيين هيئة / هيئات محددة مسؤولة عن الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة  ومقاصده؟ )املرجو وضع  1.2

 إما في نعم أو ال( [Xعالمة ]

إذا كان الجواب نعم، يرجى كتابة اسم  ال نعم    

 الهيئة املسؤولة الرئيسية أدناه:

إذا كان الجواب نعم، يرجى كتابة 

املوقع االلكتروني للهيئة املسؤولة 

 الرئيسية أدناه:

a.1.2  هيئة تنسيق هدف

 التنمية املستدامة الرابع

      http:// 

b.1.2  مراقبة هدف هيئة

 التنمية املستدامة الرابع

      http:// 

c.1.2  هيئة تقرير هدف التنمية

 املستدامة الرابع

      http:// 

 هل يتوفر بلدكم حاليا على وثيقة استراتيجية/خطة للتنمية الوطنية أو أي وثيقة أخرى على مستوى عال التي: 2.2

كتابة اسم إذا كان الجواب نعم، يرجى  ال نعم    

 الوثيقة ذات الصلة؟

إذا كانت متاحة، يرجى إعطاء عنوان 

املوقع اإللكتروني/نقطة االتصال 

 للحصول على الوثيقة:

a.2.2  تغطي أهداف التنمية

املستدامة ومقاصدها 

 كليا أو جزئيا؟

      http:// 

b.2.2  تغطي على وجه التحديد

هدف التنمية املستدامة 

 الرابع ومقاصده؟

      http:// 

هل قام بلدكم فعليا بوضع خطة وطنية لدمج متطلبات مؤشر هدف  3.2

 التنمية املستدامة الرابع في اآلليات الوطنية لجمع البيانات؟

   قيد اإلعداد   ال   نعم

a.3.2 ... إذا كان الجواب نعم، يرجى تحديد التفاصيل   

[ إما في نعم أو ال أو xالرابع من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟ )يرجى وضع عالمة ]هل يلتزم بلدكم حاليا بتنفيذ مقاصد الهدف  4.2

 ال أعلم(

 مالحظات إضافية إذا وجدت ال أعلم ال نعم    

املقصد   

1.4 

ضمان أن يتمّتع جميع البنات 

والبنين والفتيات والفتيان 

بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني 

ومنصف وجّيد، مما يؤدي إلى 

تحقيق نتائج تعليمية مالئمة 

 2030وفعالة بحلول عام 

        



 

  "على إحصاءات التعليم 2015ورشة عمل حول "أثر جدول أعمال التنمية ملا بعد 

  تركيا -، أنقرة 2016نوفمبر  29-30
 

22 / 34 

املقصد   

2.4 

ضمان أن تتاح لجميع البنات 

والبنين فرص الحصول على 

نوعية جيدة من النماء والرعاية 

في مرحلة الطفولة املبكرة 

والتعليم قبل االبتدائي حتى 

يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

 2030بحلول عام 

        

املقصد   

3.4 

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء 

والرجال في الحصول على 

التعليم املنهي والتعليم العالي 

الجّيد وامليسور التكلفة، بما في 

ذلك التعليم الجامعي، بحلول 

 2030عام 

        

[ إما في نعم أو ال أو x)يرجى وضع عالمة ] هل يلتزم بلدكم حاليا بتنفيذ مقاصد الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟ 4.2

 ال أعلم(

 مالحظات إضافية إذا وجدت ال أعلم ال نعم    

املقصد   

4.4 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 

الشباب والكبار الذين تتوافر 

لديهم املهارات املناسبة، بما في 

ذلك املهارات التقنية واملهنية، 

للعمل وشغل وظائف الئقة 

وملباشرة األعمال الحرة بحلول 

 2030عام 

        

املقصد   

5.4 

القضاء على التفاوت بين 

الجنسين في التعليم وضمان 

تكافؤ فرص الوصول إلى جميع 

مستويات التعليم والتدريب 

املنهي للفئات الضعيفة، بما في 

ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة 

والشعوب األصلية واألطفال 

أوضاع  الذين يعيشون في ظل

 2030هشة، بحلول عام 

        

املقصد   

6.4 

ضمان أن تلّم نسبة كبيرة جميع 

 ونساء 
ً
الشباب من الكبار، رجاال

على حد سواء، بالقراءة والكتابة 

 2030والحساب بحلول عام 
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املقصد   

7.4 

ضمان أن يكتسب جميع 

مين املعارف واملهارات 
ّ
املتعل

الالزمة لدعم التنمية 

املستدامة، بما في ذلك بجملة 

من الُسُبل من بينها التعليم 

لتحقيق التنمية املستدامة 

باع أساليب العيش 
ّ
وات

املستدامة، وحقوق اإلنسان، 

واملساواة بين الجنسين، 

والترويج لثقافة السالم 

والالعنف واملواطنة العاملية 

وتقدير التنوع الثقافي وتقدير 

 مساهمة الثقافة في التنمية

 2030املستدامة، بحلول عام 

        

املقصد   

4.a 

بناء املرافق التعليمية التي تراعي 

الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، 

واألطفال، ورفع مستوى املرافق 

التعليمية القائمة وتهيئة بيئة 

تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

 من العنف للجميع

        

[ إما في نعم أو ال أو xبتنفيذ مقاصد الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟ )يرجى وضع عالمة ]هل يلتزم بلدكم حاليا  4.2

 ال أعلم(

 مالحظات إضافية إذا وجدت ال أعلم ال نعم    

املقصد   

4.b 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد املنح 

املدرسية املتاحة للبلدان النامية 

للبلدان على الصعيد العالمي 

النامية، وبخاصة ألقل البلدان 

نموا والدول الجزرية الصغيرة 

النامية والبلدان األفريقية، 

لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في 

ذلك منح التدريب املنهي 

وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والبرامج التقنية 

والهندسية والعلمية في البلدان 

امية املتقدمة النمو والبلدان الن

 2020األخرى، بحلول عام 

        

[ إما في نعم أو ال أو xهل يلتزم بلدكم حاليا بتنفيذ مقاصد الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟ )يرجى وضع عالمة ] 4.2

 ال أعلم(

 مالحظات إضافية إذا وجدت ال أعلم ال نعم    
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املقصد   

4.c 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 

املعلمين املؤهلين، بما في ذلك 

من خالل التعاون الدولي لتدريب 

املعلمين في البلدان النامية، 

ا  وبخاصة في أقل البلدان نموًّ

والدول الجزرية الصغيرة 

 2030النامية، بحلول عام 

        

بخصوص مقاصد الهدف الرابع من أهداف هل يتعاون بلدكم حاليا مع املنظمات اإلقليمية / الدولية و/أو يتلقى استشارة منها  5.2

 التنمية املستدامة أدناه؟

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 عمود نعم أو ال للصف املعني

إذا كان الجواب نعم، يرجى  ال نعم

 تسمية املنظمة

إذا كان الجواب نعم، يرجى 

تحديد نطاق 

 التعاون/االستشارة

املقصد   

1.4 

جميع البنات ضمان أن يتمّتع 

والبنين والفتيات والفتيان 

بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني 

ومنصف وجّيد، مما يؤدي إلى 

تحقيق نتائج تعليمية مالئمة 

 2030وفعالة بحلول عام 

        

املقصد   

2.4 

ضمان أن تتاح لجميع البنات 

والبنين فرص الحصول على 

نوعية جيدة من النماء والرعاية 

الطفولة املبكرة في مرحلة 

والتعليم قبل االبتدائي حتى 

يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

 2030بحلول عام 

        

املقصد   

3.4 

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء 

والرجال في الحصول على 

التعليم املنهي والتعليم العالي 

الجّيد وامليسور التكلفة، بما في 

ذلك التعليم الجامعي، بحلول 

 2030عام 

        

املقصد   

4.4 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 

الشباب والكبار الذين تتوافر 

لديهم املهارات املناسبة، بما في 

ذلك املهارات التقنية واملهنية، 

للعمل وشغل وظائف الئقة 

وملباشرة األعمال الحرة بحلول 

 2030عام 
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املقصد   

5.4 

القضاء على التفاوت بين 

الجنسين في التعليم وضمان 

تكافؤ فرص الوصول إلى جميع 

مستويات التعليم والتدريب 

املنهي للفئات الضعيفة، بما في 

ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة 

والشعوب األصلية واألطفال 

الذين يعيشون في ظل أوضاع 

 2030هشة، بحلول عام 

        

املقصد   

6.4 

ضمان أن تلّم نسبة كبيرة جميع 

 ونساء 
ً
الشباب من الكبار، رجاال

على حد سواء، بالقراءة والكتابة 

 2030والحساب بحلول عام 

        

هل يتعاون بلدكم حاليا مع املنظمات اإلقليمية / الدولية و/أو يتلقى استشارة منها بخصوص مقاصد الهدف الرابع من أهداف  5.2

 التنمية املستدامة أدناه؟

مرة واحدة فقط تحت  (Xيرجى وضع عالمة )  

 عمود نعم أو ال للصف املعني

إذا كان الجواب نعم، يرجى  ال نعم

 تسمية املنظمة

إذا كان الجواب نعم، يرجى 

تحديد نطاق 

 التعاون/االستشارة

املقصد   

7.4 

ضمان أن يكتسب جميع 

مين املعارف واملهارات 
ّ
املتعل

الالزمة لدعم التنمية 

 املستدامة، بما في ذلك بجملة

من الُسُبل من بينها التعليم 

لتحقيق التنمية املستدامة 

باع أساليب العيش 
ّ
وات

املستدامة، وحقوق اإلنسان، 

واملساواة بين الجنسين، 

والترويج لثقافة السالم 

والالعنف واملواطنة العاملية 

وتقدير التنوع الثقافي وتقدير 

مساهمة الثقافة في التنمية 

 2030املستدامة، بحلول عام 

        

املقصد   

4.a 

بناء املرافق التعليمية التي تراعي 

الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، 

واألطفال، ورفع مستوى املرافق 

التعليمية القائمة وتهيئة بيئة 

تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

 من العنف للجميع
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املقصد   

4.b 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد املنح 

املتاحة للبلدان النامية املدرسية 

على الصعيد العالمي للبلدان 

النامية، وبخاصة ألقل البلدان 

نموا والدول الجزرية الصغيرة 

النامية والبلدان األفريقية، 

لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في 

ذلك منح التدريب املنهي 

وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والبرامج التقنية 

لمية في البلدان والهندسية والع

املتقدمة النمو والبلدان النامية 

 2020األخرى، بحلول عام 

        

 أدناه  ؟ SDG 4 أهداف هل يوجد في بلدكم حاليا التعاون مع و / أو الحصول على استشارة من املنظمات اإلقليمية / الدولية في 5.2

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )   

 العمود للصف منهاال أو  نعم

نعم، اذكر اسم  ال نعم

املنظمة أو 

 املؤسسة

 نعم، أذكر نطاق التعاون/ االستشارة

املقصد   

4.c 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 

املعلمين املؤهلين، بما في ذلك 

من خالل التعاون الدولي لتدريب 

املعلمين في البلدان النامية، 

ا  وبخاصة في أقل البلدان نموًّ

الجزرية الصغيرة  والدول 

 2030النامية، بحلول عام 

        

هل أجرى بلدكم تقييما لتحديد ثغرات وجودة بيانات الهدف الرابع من  6.2

 أهداف التنمية املستدامة؟

   قيد اإلعداد   ال   نعم

 هل يقوم بلدكم حاليا بجمع مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟ 7.2

 (2016نوفمبر  10"تصنيف املؤشرات على أساس مستوى تنميتها املنهجية وتوافر البيانات )اعتبارا من   

املؤشر الواضح من الناحية املفاهيمية واملنهجية واملعايير املوضوعة املتاحة والبيانات تنتج بشكل منتظم من قبل  املستوى األول:

 الدول.

الناحية املفاهيمية واملنهجية واملعايير املوضوعة املتاحة ولكن البيانات ال تنتج بشكل منتظم من املؤشر الواضح من املستوى الثاني: 

 قبل الدول.

 املؤشر الذي ال يتوفر على منهجية ومعايير موضوعة أو منهجية/معايير يتم تطويرها/اختبارها". املستوى الثالث:

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 و ال للصف املعنيعمود نعم أ

إذا كان الجواب نعم، يرجى  ال نعم املستوى 

 تحديد من يجمعها:

إذا كان الجواب ال، 

 ملاذا؟
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املقصد   

1.4 

نسبة االطفال  1.1.4املؤشر 

؛ 2/3والشباب: )أ( في الصفين 

)ب( في نهاية املرحلة االبتدائية؛ 

و )ج( في نهاية املرحلة الثانوية 

االقل الدنيا مع تحقيق على 

الحد األدنى من مستوى الكفاءة 

( 2( القراءة و )1في )

 والرياضيات، حسب الجنس

III         

املقصد   

2.4 

نسبة األطفال دون  1.2.4املؤشر 

سن الخامسة من العمر الذين 

هم تنمويا على الطريق الصحيح 

في مجاالت الصحة والتعليم 

والرفاهية النفسية واالجتماعية، 

 حسب الجنس

III         

املقصد   

2.4 

معدل املشاركة في  2.2.4املؤشر 

التعلم املنظم )سنة واحدة قبل 

السن الرسمي للدخول 

 لالبتدائي(، حسب الجنس

II         

املقصد   

3.4 

معدل مشاركة  1.3.4املؤشر 

الشباب والبالغين في التعليم 

والتدريب النظامي وغير النظامي 

املاضية، حسب  12خالل األشهر 

 الجنس

II         

 هل يقوم بلدكم حاليا بجمع مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟ 7.2

 (2016نوفمبر  10"تصنيف املؤشرات على أساس مستوى تنميتها املنهجية وتوافر البيانات )اعتبارا من   

املؤشر الواضح من الناحية املفاهيمية واملنهجية واملعايير املوضوعة املتاحة والبيانات تنتج بشكل منتظم من قبل  املستوى األول:

 الدول.

املؤشر الواضح من الناحية املفاهيمية واملنهجية واملعايير املوضوعة املتاحة ولكن البيانات ال تنتج بشكل منتظم من املستوى الثاني: 

 قبل الدول.

 املؤشر الذي ال يتوفر على منهجية ومعايير موضوعة أو منهجية/معايير يتم تطويرها/اختبارها". ى الثالث:املستو 

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 عمود نعم أو ال للصف املعني

إذا كان الجواب نعم، يرجى  ال نعم املستوى 

 تحديد من يجمعها:

إذا كان الجواب ال، 

 ملاذا؟

 املقصد  

4.4 

نسبة الشباب  1.4.4املؤشر 

والبالغين ذوي املهارات في 

تكنولوجيا املعلومات والتواصل 

(ICTحسب  نوع املهارة ،) 

II         
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املقصد   

5.4 

مؤشرات التكافؤ  1.5.4املؤشر 

)اإلناث / الذكور، املناطق 

الريفية / الحضرية، أسفل / 

أعلى خمس الثروة وغيرها مثل 

والشعوب األصلية حالة اإلعاقة 

واملتضررة من النزاع، كلما 

أصبحت البيانات املتاحة( لكافة 

مؤشرات التعليم في هذه القائمة 

 التي يمكن تصنيفها

I / II / 

III 

اعتمادا 

على 

مؤشر 

 التكافؤ

        

املقصد   

6.4 

نسبة السكان من  1.6.4املؤشر 

فئة عمرية معينة التي تحقق ما 

ثابت من ال يقل عن مستوى 

الكفاءة في مهارات )أ( محو 

األمية و)ب( املهارات الحسابية 

 الوظيفية، حسب الجنس

II         

املقصد   

7.4 

( 1مدى تعميم ) 1.7.4املؤشر 

( 2تعليم املواطنة العاملية و )

التعليم من أجل التنمية 

املستدامة، بما في ذلك املساواة 

بين الجنسين وحقوق اإلنسان، 

املستويات في: )أ( على جميع 

سياسات التعليم الوطني، )ب( 

املناهج الدراسية، )ج( إعداد 

 املعلمين و )د( تقييم الطلبة

III         

 هل يقوم بلدكم حاليا بجمع مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟ 7.2

 (2016نوفمبر  10البيانات )اعتبارا من "تصنيف املؤشرات على أساس مستوى تنميتها املنهجية وتوافر   

املستوى األول: املؤشر الواضح من الناحية املفاهيمية واملنهجية واملعايير املوضوعة املتاحة والبيانات تنتج بشكل منتظم من قبل 

 الدول.

كن البيانات ال تنتج بشكل منتظم من املستوى الثاني: املؤشر الواضح من الناحية املفاهيمية واملنهجية واملعايير املوضوعة املتاحة ول

 قبل الدول.

 املستوى الثالث: املؤشر الذي ال يتوفر على منهجية ومعايير موضوعة أو منهجية/معايير يتم تطويرها/اختبارها".

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 عمود نعم أو ال للصف املعني

إذا كان الجواب نعم، يرجى  ال نعم املستوى 

 تحديد من يجمعها:

إذا كان الجواب ال، 

 ملاذا؟
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املقصد   

4.a 

نسبة املدارس ذات  a.1.4املؤشر 

الولوج إلى: )أ( الكهرباء؛ )ب( 

شبكة اإلنترنت ألغراض تربوية. 

)ج( أجهزة الكمبيوتر ألغراض 

تربوية. )د( تكييف البنية 

التحتية واملواد الالزمة للطالب 

ذوي اإلعاقة؛ )ه( مياه الشرب 

األساسية؛ )و( مرافق الصرف 

الصحي األساسية الخاصة بكال 

مرافق غسل الجنسين. و )ز( 

األيادي األساسية )وفقا لتعاريف 

 مؤشر املياه والصرف الصحي(

II         

املقصد   

4.b 

مجموع تدفقات  b.1.4املؤشر 

املساعدة اإلنمائية الرسمية 

للمنح الدراسية حسب نوع 

 الدراسة

I         

املقصد   

4.c 

نسبة املعلمين في:  c.1.4املؤشر 

)أ( ماقبل االبتدائية؛ )ب( 

االبتدائية؛ )ج( مرحلة التعليم 

الثانوي اإلعدادي؛ و )د( التعليم 

الثانوي الذين حصلوا على ما ال 

يقل عن الحد األدنى مما يلزم 

من تدريب املعلمين املنظم )مثل 

التدريب التربوي( قبل الخدمة 

أو أثناء الخدمة لتعليم املستوى 

 الصلة في بلد معين ذي

I         

 هل يحتاج بلدكم لبناء القدرات اإلحصائية بخصوص مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟ 8.2

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 عمود نعم أو ال للصف املعني

 املعينة أدناه:إذا كان الجواب نعم، يرجى ذكر الحاجة  ال نعم املستوى 

املقصد   

1.4 

نسبة االطفال  1.1.4املؤشر 

؛ 2/3والشباب: )أ( في الصفين 

)ب( في نهاية املرحلة االبتدائية؛ 

و )ج( في نهاية املرحلة الثانوية 

الدنيا مع تحقيق على االقل 

الحد األدنى من مستوى الكفاءة 

( 2( القراءة و )1في )

 والرياضيات، حسب الجنس

III       
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املقصد   

2.4 

نسبة األطفال دون  1.2.4املؤشر 

سن الخامسة من العمر الذين 

هم تنمويا على الطريق الصحيح 

في مجاالت الصحة والتعليم 

والرفاهية النفسية واالجتماعية، 

 حسب الجنس

III       

املقصد   

2.4 

معدل املشاركة في  2.2.4املؤشر 

التعلم املنظم )سنة واحدة قبل 

الرسمي للدخول السن 

 لالبتدائي(، حسب الجنس

II       

املقصد   

3.4 

معدل مشاركة  1.3.4املؤشر 

الشباب والبالغين في التعليم 

والتدريب النظامي وغير النظامي 

املاضية، حسب  12خالل األشهر 

 الجنس

II       

 من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟هل يحتاج بلدكم لبناء القدرات اإلحصائية بخصوص مؤشرات الهدف الرابع  8.2

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 عمود نعم أو ال للصف املعني

 إذا كان الجواب نعم، يرجى ذكر الحاجة املعينة أدناه: ال نعم املستوى 

املقصد   

4.4 

نسبة الشباب  1.4.4املؤشر 

والبالغين ذوي املهارات في 

والتواصل تكنولوجيا املعلومات 

(ICTحسب  نوع املهارة ،) 

II       

املقصد   

5.4 

مؤشرات التكافؤ  1.5.4املؤشر 

)اإلناث / الذكور، املناطق 

الريفية / الحضرية، أسفل / 

أعلى خمس الثروة وغيرها مثل 

حالة اإلعاقة والشعوب األصلية 

واملتضررة من النزاع، كلما 

أصبحت البيانات املتاحة( لكافة 

التعليم في هذه القائمة مؤشرات 

 التي يمكن تصنيفها

I / II / 

III 

اعتمادا 

على 

مؤشر 

 التكافؤ

      

املقصد   

6.4 

نسبة السكان من  1.6.4املؤشر 

فئة عمرية معينة التي تحقق ما 

ال يقل عن مستوى ثابت من 

الكفاءة في مهارات )أ( محو 

األمية و)ب( املهارات الحسابية 

 الوظيفية، حسب الجنس

II       
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املقصد   

7.4 

( 1مدى تعميم ) 1.7.4املؤشر 

( 2تعليم املواطنة العاملية و )

التعليم من أجل التنمية 

املستدامة، بما في ذلك املساواة 

بين الجنسين وحقوق اإلنسان، 

على جميع املستويات في: )أ( 

سياسات التعليم الوطني، )ب( 

املناهج الدراسية، )ج( إعداد 

 )د( تقييم الطلبةاملعلمين و 

III       

املقصد   

4.a 

نسبة املدارس ذات  a.1.4املؤشر 

الولوج إلى: )أ( الكهرباء؛ )ب( 

شبكة اإلنترنت ألغراض تربوية. 

)ج( أجهزة الكمبيوتر ألغراض 

تربوية. )د( تكييف البنية 

التحتية واملواد الالزمة للطالب 

ذوي اإلعاقة؛ )ه( مياه الشرب 

األساسية؛ )و( مرافق الصرف 

الصحي األساسية الخاصة بكال 

مرافق غسل الجنسين. و )ز( 

األيادي األساسية )وفقا لتعاريف 

 مؤشر املياه والصرف الصحي(

II       

املقصد   

4.b 

مجموع تدفقات  b.1.4املؤشر 

املساعدة اإلنمائية الرسمية 

للمنح الدراسية حسب نوع 

 الدراسة

I       

املقصد   

4.c 

نسبة املعلمين في:  c.1.4املؤشر 

)أ( ماقبل االبتدائية؛ )ب( 

االبتدائية؛ )ج( مرحلة التعليم 

الثانوي اإلعدادي؛ و )د( التعليم 

الثانوي الذين حصلوا على ما ال 

يقل عن الحد األدنى مما يلزم 

من تدريب املعلمين املنظم )مثل 

التدريب التربوي( قبل الخدمة 

أو أثناء الخدمة لتعليم املستوى 

 الصلة في بلد معين ذي

I       

هل يمكن لبلدكم تقديم أنشطة بناء القدرات اإلحصائية لدول منظمة التعاون اإلسالمي األخرى بخصوص مؤشرات الهدف الرابع  9.2

 من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 عمود نعم أو ال للصف املعني

إذا كان الجواب نعم، يرجى ذكر املوضوع املحدد الذي  ال نعم املستوى 

 يمكن تقديمه أدناه:
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املقصد   

1.4 

نسبة االطفال  1.1.4املؤشر 

؛ 2/3والشباب: )أ( في الصفين 

)ب( في نهاية املرحلة االبتدائية؛ 

و )ج( في نهاية املرحلة الثانوية 

الدنيا مع تحقيق على االقل 

الكفاءة الحد األدنى من مستوى 

( 2( القراءة و )1في )

 والرياضيات، حسب الجنس

III       

املقصد   

2.4 

نسبة األطفال دون  1.2.4املؤشر 

سن الخامسة من العمر الذين 

هم تنمويا على الطريق الصحيح 

في مجاالت الصحة والتعليم 

والرفاهية النفسية واالجتماعية، 

 حسب الجنس

III       

املقصد   

2.4 

معدل املشاركة في  2.2.4املؤشر 

التعلم املنظم )سنة واحدة قبل 

السن الرسمي للدخول 

 لالبتدائي(، حسب الجنس

II       

هل يمكن لبلدكم تقديم أنشطة بناء القدرات اإلحصائية لدول منظمة التعاون اإلسالمي األخرى بخصوص مؤشرات الهدف الرابع  9.2

 من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 عمود نعم أو ال للصف املعني

إذا كان الجواب نعم، يرجى ذكر املوضوع املحدد الذي  ال نعم املستوى 

 يمكن تقديمه أدناه:

املقصد   

3.4 

معدل مشاركة  1.3.4املؤشر 

الشباب والبالغين في التعليم 

والتدريب النظامي وغير النظامي 

املاضية، حسب  12خالل األشهر 

 الجنس

II       

املقصد   

4.4 

نسبة الشباب  1.4.4املؤشر 

والبالغين ذوي املهارات في 

تكنولوجيا املعلومات والتواصل 

(ICTحسب  نوع املهارة ،) 

II       

املقصد   

5.4 

مؤشرات التكافؤ  1.5.4املؤشر 

)اإلناث / الذكور، املناطق 

الريفية / الحضرية، أسفل / 

خمس الثروة وغيرها مثل  أعلى

حالة اإلعاقة والشعوب األصلية 

واملتضررة من النزاع، كلما 

أصبحت البيانات املتاحة( لكافة 

مؤشرات التعليم في هذه القائمة 

 التي يمكن تصنيفها

I / II / 

III 

اعتمادا 

على 

مؤشر 

 التكافؤ

      



 

  "على إحصاءات التعليم 2015ورشة عمل حول "أثر جدول أعمال التنمية ملا بعد 

  تركيا -، أنقرة 2016نوفمبر  29-30
 

33 / 34 

املقصد   

6.4 

نسبة السكان من  1.6.4املؤشر 

ة التي تحقق ما فئة عمرية معين

ال يقل عن مستوى ثابت من 

الكفاءة في مهارات )أ( محو 

األمية و)ب( املهارات الحسابية 

 الوظيفية، حسب الجنس

II       

املقصد   

7.4 

( 1مدى تعميم ) 1.7.4املؤشر 

( 2تعليم املواطنة العاملية و )

التعليم من أجل التنمية 

املستدامة، بما في ذلك املساواة 

الجنسين وحقوق اإلنسان، بين 

على جميع املستويات في: )أ( 

سياسات التعليم الوطني، )ب( 

املناهج الدراسية، )ج( إعداد 

 املعلمين و )د( تقييم الطلبة

III       

الرابع هل يمكن لبلدكم تقديم أنشطة بناء القدرات اإلحصائية لدول منظمة التعاون اإلسالمي األخرى بخصوص مؤشرات الهدف  9.2

 من أهداف التنمية املستدامة أدناه؟

( مرة واحدة فقط تحت Xيرجى وضع عالمة )  

 عمود نعم أو ال للصف املعني

إذا كان الجواب نعم، يرجى ذكر املوضوع املحدد الذي  ال نعم املستوى 

 يمكن تقديمه أدناه:

املقصد   

4.a 

نسبة املدارس ذات  a.1.4املؤشر 

الولوج إلى: )أ( الكهرباء؛ )ب( 

شبكة اإلنترنت ألغراض تربوية. 

)ج( أجهزة الكمبيوتر ألغراض 

تربوية. )د( تكييف البنية 

التحتية واملواد الالزمة للطالب 

ذوي اإلعاقة؛ )ه( مياه الشرب 

األساسية؛ )و( مرافق الصرف 

الصحي األساسية الخاصة بكال 

مرافق غسل الجنسين. و )ز( 

األيادي األساسية )وفقا لتعاريف 

 مؤشر املياه والصرف الصحي(

II       

املقصد   

4.b 

مجموع تدفقات  b.1.4املؤشر 

املساعدة اإلنمائية الرسمية 

للمنح الدراسية حسب نوع 

 الدراسة

I       
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املقصد   

4.c 

نسبة املعلمين في:  c.1.4املؤشر 

)أ( ماقبل االبتدائية؛ )ب( 

االبتدائية؛ )ج( مرحلة التعليم 

الثانوي اإلعدادي؛ و )د( التعليم 

الثانوي الذين حصلوا على ما ال 

يقل عن الحد األدنى مما يلزم 

من تدريب املعلمين املنظم )مثل 

التدريب التربوي( قبل الخدمة 

أو أثناء الخدمة لتعليم املستوى 

 الصلة في بلد معين ذي

I       

 

 

 

 

 

 

 


