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نظام في مجال بناء قدرات الدول األعضاء  .1

جمع البيانات من تعزيز  معلومات إدارة التعليم

واإلحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالتعليم وتحليلها 

ة في سبيل تنفيذ االستراتيجية القاري واإلبالغ عنها،

 للتعليم في أفريقيا 

إجراء دراسة  صكوك وضع .1

 استقصائية  

 .عدد جهات االتصال (1 قائمة جهات االتصال الوطنية  .أ

 .عدد الدول المشاركة (2

تقارير عن العجز في  (3

 x x x x x .القدرات

 .جهات االتصال المشاركة .ب

 تقارير عن العجز في القدرات  .ج

إجراء الدراسة  صكوك .أ إجراء دراسة استقصائية وطنية  .2

 .االستقصائية

 تقارير الدراسة االستقصائية  .ب

تقارير عن الدراسات  (1

 .االستقصائية الوطنية

تجميع األدوات القائمة لجمع البيانات  .3

وتحليلها واإلبالغ عنها في الدول 

األعضاء والمجموعات االقتصادية 

 .اإلقليمية وغيرها

تطوير وتجريب أدوات مبتكرة لجمع   .4

 .البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها

تحديد ونشر أفضل الممارسات لجمع   .5

 .البيانات التربوية وتحليلها

 تدريب خبراء الدول األعضاء  .6

 .أدوات إدارة البيانات .أ

 تقارير عن أفضل الممارسات  .ب

أدوات اإلدارة التي تم  .1

 .تطويرها واستخدامها

تقارير عن أفضل  .1

 .الممارسات المتاحة

     

دعم الرصد والتقييم في مجموعات تنفيذ  .2

 االستراتيجية القارية للتعليم في أفريقيا 

تطوير مؤشرات قياس أداء  .1

االستراتيجية القارية للتعليم في 

 أفريقيا 

تطوير أطر وقواعد الرصد والتقييم   .2

لمجموعات االستراتيجية القارية 

 للتعليم في أفريقيا

  .2  .ج

x x x x x 

تطوير وإدارة قاعدة بيانات نظام معلومات إدارة  .3

 التعليم.

تطوير قاعدة بيانات نظم معلومات  .1

 .إدارة التعليم القارية

تعزيز نظم إدارة معلومات التعليم  .2

 .الوطنية واإلقليمية

إدارة  ربط نظم  معلومات  .أ

التعليم القارية بنظم إدارة 

معلومات التعليم اإلقليمية 

 والوطنية 

نظم تم تطوير منصة  (1

 معلومات إدارة التعليم

 .وتشغيلها
x x x x x 



تعزيز صنع القرار المبني على األدلة ووضع  .4

 السياسة التعليمية  في الدول األعضاء 

 

تقديم البيانات واإلحصاءات  .1

 .األعضاءوالمؤشرات للدول 

خلق أوجه التآزر بين قواعد البيانات   .2

 ونظم إميس األخرى,

إعداد ملخصات للسياسة العامة  - .3

 وتحليل للسياسات.

 إشراك المجتمع األكاديمي.  .4

تحديد االتجاهات الناشئة في مجال  .5

تطوير التعليم لتسترشد بها عملية 

 .صياغة السياسات في أفريقيا

بيانات وإحصائيات ومؤشرات  .أ

 .التعليم

 .المرتبطة البيانات  قواعد .ب

 .عدد وأنواع المؤشرات (1

 روابطالتقرير عن مستوى   (2

 .قواعد البيانات المتاحةبين 

 .ملخصات السياسة المنتجة  (3

تقرير عن التعاقدات مع   (4

 .المجتمع األكاديمي
     

إقامة الشراكات الالزمة لتيسير تنفيذ  برامج  .5

 للتعليم من أجل التنمية.المعهد األفريقي وأنشطة 

. 

 .قائمة الشركاء  .أ تحديد الشركاء والربط بينهم  .6

 الشركاء المشاركون  .ج

تقرير عن الشراكات  (2

 .المتاحة

 .عدد الشركاء المشاركين (5

x x x x x 

ضمان التواصل والدعاية وتعبئة الموارد لمرصد  .6

 التعليم

إعداد تقارير سنوية عن تطوير  .1

 التعليم ومواد الدعاية.

فترة السنتين عن لإصدار تقارير   .2

م معلومات إدارة التعليم في احالة  نظ

 أفريقيا. 

م إدارة اتنظيم مؤتمرات حول نظ  .3

 معلومات التعليم كل سنتين

المنشورات التقارير/  (1  .د

 .المنتجة

 المؤتمرات المنظمة  (2

x x x x x 

 


