وﺿﻌــﺖ اﻟﺼﮑــﻮك اﻟﺪوﻟﯿــﺔ ﻟﺤﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن إﻃــﺎرﴽ ﻣﻌﯿﺎرﯾــﴼ ﻗﻮﯾــﴼ ﯾﻨــﺺ ﯽﻠﻋ
اﻟﺤــﻖ ﻲﻓ اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ .ﮐﻤــﺎ ﺑﺬﻟــﺖ ﺟﻬــﻮد ﮐﺒﯿــﺮة ﻟﺘﻨﻔﯿــﺬ هــﺬا اﻟﺤــﻖ اﻷﺳﺎﺳــﻲ
ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﯽﻠﻋ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪوﻟــﺔ ،وﯽﻠﻋ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،ﻟــﻢ ﯾﻠﺘﺤــﻖ
اﳌﻼﯾﯿــﻦ ﻣــﻦ اﻷﻃﻔــﺎل _اﻟﺬﯾــﻦ هــﻢ ﻲﻓ ﺳــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ_ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ ،و ُﯾﺤــﺮم
ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻲﻓ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻣﻤــﺎ ﻻ ﺷــﻚ ﻓﯿــﻪ أن إﻋﻄــﺎء اﻟﺤــﻖ ﻲﻓ اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ اﻟﺠﯿــﺪ ﺣﻘﯿﻘــﺔ واﻗﻌــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﯿــﻊ وأوﻟﻮﯾــﺔ ﻣﻄﻠﻘــﺔ ،وﻻ ﯾﻤﮑــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ذﻟــﻚ ﺑــﺪون أﻃــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿــﺔ
وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ.

اﻟﺤـﻖ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌــﻠﯿـﻢ

اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﻬﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت

وﻗــﺪ وﺿﻌــﺖ هــﺬﻩ اﳌﺒــﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﻬﯿــﺔ ﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺮاﻏﺒــﺔ ﻲﻓ
ﺗﻘﯿﯿــﻢ ﻣــﺪى ﺗﻮاﻓــﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻬــﺎ وﺳﯿﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ ﻣــﻊ
اﻟﺼﮑﻮك اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﺎﯾﯿﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻲﻓ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.

ﻗﻄـﺎع
اﻟﺘﺮﺑﯿـﺔ

ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌـﺮﺑﻲ ﻟـﺪول اﻟﺨـﻠﯿﺞ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﮑﺘﺐ اﻟﯿﻮﻧﺴﮑﻮ  -ﺑﯿﺮوت واﻟﺪوﺣﺔ
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2.2ما هدفها؟

3.3كيف ُنظمت وكيف تُ�ستخدم؟

1.1الإطار املعياري

�2.2أهداف التعليم العاملي

3.3التزامات الدولة بتنفيذ احلق يف التعليم
4.4جماالت الرتكيز

�أ .حق املر�أة والفتيات يف التعليم
ب .التعليم ال�شامل

الـجزء الثاين  -عملية املراجعة :اخلطوات والطرائق
1.1درا�سة �سياق الدولة

2.2ا�ستعرا�ض احلق يف التعليم با�ستخدام جمموعة من امل�ؤ�شرات
3.3حتليل النتائج و�صياغة التقرير

امللحق الأول -قائمة بامل�ؤ�شرات املقرتحة
1.1امل�ؤ�شرات الهيكلية

امللحق الثاين -قائمة ال�صكوك الدولية لو�ضع املعايري
امللحق الثالث -امل�صطلحات

شكر وعرفان
ق ��ام قط ��اع الرتبية التابع لليون�سكو يف باري�س ب�إعداد هذا الدلي ��ل بعنوان :احلق يف التعليم -
القانون واملبادئ التوجيهية ال�ستعرا�ض ال�سيا�سات.
�إن تل ��ك املبادئ تبلورت نتيجة للتعاون املثمر ب�ي�ن اليون�سكو واملنظمة الدولية للحق يف التعليم
وحريت ��ه ،وهي منظمة غ�ي�ر حكومية دولية كربى ،تع ��د منرب ًا ي�ضم ( )23منظم ��ة غري حكومية،
هدفها الرئي�س هو تعزيز احلق يف التعليم بو�صفه حق ًا �أ�سا�سي ًا من حقوق الإن�سان.
ويرجع الف�ضل بوجه خا�ص �إلى املدير العام للمنظمة الدولية للحق يف التعليم وحريته �ألفريد
فرناندي ��ز ،وممثل املنظمة لدى الأمم املتحدة كل�ي�ر دي الفرنيت على �إ�سهامهما الكبري يف �إعداد
هذا الدليل.
كم ��ا نتوج ��ه بجزيل ال�شكر �إلى املقرر اخلا�ص للأمم املتح ��دة املعني باحلق يف التعليم كي�شور
�سين ��غ عل ��ى دعمه و�إلى املراجع�ي�ن خ�صو�ص� � ًا يف م�شروع احل ��ق يف التعليم الذين �أث ��روا امل�شروع
مبرئياتهم.
وقد قام موظفو اليون�سكو بقيادة العمل املتعلق باملبادئ التوجيهية وتن�سيقه وهم :روال مومني
(التن�سي ��ق العام) و ثوفانيا ت�شافاتزي ��ا (املراجعة ال�شاملة) بتوجيه من ديفي ��د �أت�شارينا ،وماكي
هايا�شي ��كاوا ،وفران�سي� ��س بي ��درو .كما مت ��ت اال�ستفادة من خ�ب�رة �أو م�ش ��ورة �أو مراجعة بورهني
�شق ��رون وغوانغ ت�ش ��ول ت�شانغ وكاتريان دمل ��ان وهيلني غويول وجيوتاي كي ��م ويوكيكو مات�سويو�شي
وفلورن�س ��ا ميجي ��ون و�أو�شيو ميورا وجون موروها�ش ��ي وتاي�س �أوليفريا غويرا و�آب ��ي رايك�س وجيانا
�سان�شيز موريتي ودلفني �سانتيني ونيي نيي ثاونغ و�ساتوكو يانو.
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مقدمة

نبذة عن املبادئ التوجيهية
 .1ملاذا ُوضعت هذه املبادئ؟

يتزاي ��د اهتم ��ام البلدان ب�إي�صال نظمه ��ا التعليمية �إلى اجلميع وجودة تلك النظ ��م ومالءمتها للتطبيق ،وذلك
يف جهوده ��ا الرامية �إل ��ى الوفاء بالتزاماته ��ا جلعل التعليم للجميع حقيق ��ة واقعة ،وقد و�ضع ��ت ال�صكوك الدولية
حلق ��وق الإن�سان (�أي االتفاقات واملواثيق والربوتوكوالت واملعاهدات والتو�صيات واالتفاقيات والإعالنات)� 1إطا ًرا
معيار ًّي ��ا دول ًّي ��ا متي ًنا ين� ��ص على احلق يف التعليم .كما ُبذل ��ت جهود مثمرة لإعمال احل ��ق يف التعليم على ال�صعيد
الدويل ،وعلى الرغم من ذلك ،مل يلتحق املاليني من الأطفال _الذين هم يف �سن الدرا�سة_ باملدر�سة ،و ُيحرم
مالي�ي�ن البالغني من فر�ص التعلم يف جميع �أنحاء العامل ،وذل ��ك نتيجة لوجود العديد من احلواجز ب�سبب العوامل
االجتماعية والثقافية واالقت�صادية ،فبالتايل يجب �أن ُيعطى احلق يف التعليم اجليد للجميع باعتباره �أولوية مطلقة،
وال ميكن حتقيق ذلك دون وجود �أطر قانونية و�سيا�سية وطنية قوية ت�ضع الأ�سا�س والظروف الالزمة لتوفري التعليم
اجليد وا�ستدامته.
وقد و�ضعت هذه املبادئ التوجيهية مل�ساعدة البلدان الراغبة يف تقييم مدى توافق قوانينها و�سيا�ساتها الوطنية
املتعلق ��ة بالتعليم مع ال�صكوك الدولية لو�ضع املعايري املتعلقة باحل ��ق يف التعليم ،ومت �إيالء اهتمام خا�ص للأحكام
املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني والتعليم ال�شامل.
�أُع� � ّدت هذه املبادئ التوجيهية ل ��وزارات التعليم يف ا�ستعرا�ض الإطار التعليم ��ي وال�سيا�سي للتعليم على �صعيد
الدول ��ة ،وم ��ن ال�ضروري �أن يك ��ون هذا اال�ستعرا� ��ض قائ ًما على امل�شارك ��ة ،و�أن يقوم به خ�ب�راء لديهم فهم عميق
ومعرف ��ة بنظام التعليم الوطني ،و ُيق�ت�رح �أن يت�ألف فريق اال�ستعرا�ض من حملل ل�سيا�س ��ة التعليم وخرباء يتمتعون
بخ�ب�رة قانونية/م�ؤ�س�سية و�إح�صائي ��ة ،ومن املتوقع �أن يكتمل اال�ستعرا�ض خالل ف�ت�رة زمنية ترتاوح بني �شهر �إلى
ثالثة �أ�شهر ،تب ًعا لل�سياقات املحلية.
 .2ما هدفها؟

ته ��دف هذه املبادئ التوجيهية �إلى توفري التوجيه يف ا�ستعرا�ض الأطر القانونية وال�سيا�سية الوطنية للتعليم يف
�ضوء ما ي�أتي:
□ □تقييم حالة احلق يف التعليم على �صعيد الدولة ومدى توافقه مع ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان.
□ □حتديد الثغرات يف معايري التعليم و�سيا�ساته.
□ □تق ��دمي تو�صيات م ��ن �أجل املواءمة الكامل ��ة للقوانني الأ�سا�سي ��ة والت�شريعات وال�سيا�س ��ات الوطنية مع املعايري
والأحكام الدولية.
 1تعريف امل�صطلحات الرئي�سة امل�ستخدمة يف جمموعة معاهدات الأمم املتحدة متاحة على:
aspx?path=overview/ definition/page1_en.xml#agreements

http://treaties.un.org/Pages/Overview.
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 .3كيف ُنظمت وكيف ُتستخدم؟

تنق�سم هذه املبادئ التوجيهية �إلى جز�أين:

يق ��دم اجلزء الأول ً
عر�ضا موج ��زً ا لل�صكوك املعيارية الدولية ذات ال�صلة املتعلق ��ة باحلق يف التعليم ،ويوفر
الأ�سا� ��س لال�ستعرا�ض والتحليل ،وي�ص ��ف التزامات الدول يف تنفيذ هذا احلق على ال�صعيد الوطني ،وهو ً �-
أي�ضا-
مبثابة مرجع و�أ�سا�س للمقارنة.
ويتناول اجلزء الثاين عملية اال�ستعرا�ض نف�سها ،ويت�ضمن مبادئ توجيهية ب�ش�أن كيفية ال�شروع يف اال�ستعرا�ض
الوطني ،وهو مق�سم �إلى ثالثة �أق�سام:
يق ��دم الق�س��م الأول توجيهات ب�ش� ��أن كيفية درا�سة �سي ��اق الدولة ،مبا يف ذلك الهيكل الد�ست ��وري وال�سيا�سي
والقان ��وين والدميوغرافي ��ات واحلالة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية والإط ��ار القانوين حلماية حقوق الإن�سان
ب�صفة عامة ،وقد ُ�صمم هذا الق�سم لت�أطري املعايري وال�سيا�سات التعليمية املحلية ،وال �سيما فيما يتعلق بااللتزامات
املق ��ررة يف جم ��ال حقوق الإن�سان ،ويتم ذلك من خ�ل�ال جمع البيانات الو�صفية والإح�صائي ��ة ،وي�شري هذا الق�سم
�أي�ض ًا� -إلى امل�صادر لالطالع على معلومات ذات �صلة.يعد الق�سم الثاين �أهم خطوة يف عملية اال�ستعرا�ض لأنه ي�صف كيف ميكن ا�ستخدام امل�ؤ�شرات ،وت�شكل بع�ض
جوان ��ب احلق يف التعليم «م�ضمون ًا �أ�سا�س ًّيا» ،2وينبغ ��ي �أن ي�ضمن التقييم �أن هذه اجلوانب مكفولة مبوجب القانون
وال�سيا�س ��ة ،وينبغ ��ي �أن ي�ضمن الإط ��ار -قيد اال�ستعرا�ض -التعلي ��م بو�صفه حق ًا من حق ��وق الإن�سان ،والذي يجب
عل ��ى الدول ��ة �أن حترتمه وحتميه وتفي به وتنفذه ،ويت�ضمن هذا الق�سم �سل�سل ��ة من الأ�سئلة التي نظمت حول ثالث
جمموعات من امل�ؤ�شرات -الهيكلية والعملية والنتائج  -املدرجة يف املحلق الأول ،وهناك ثالثة �أنواع من الأ�سئلة:
□ □�أ�سئلة مغلقة ميكن الإجابة عليها ب «نعم» �أو «ال» .على �سبيل املثال؛ «هل التعليم الأ�سا�سي جماين و�إلزامي؟»
□ □�أ�سئل ��ة مفتوح ��ة التي تتطلب ا�ستجاب ��ة كمية (قيمة �أو ن�سبة مئوية) .على �سبيل املث ��ال؛ “ما الن�سبة املئوية من
الناجت املحلي الإجمايل املخ�ص�ص للتعليم؟”
□ □�أ�سئلة تتطلب حتلي ًال نوع ًّيا .على �سبيل املثال؛ “هل هناك نظام تفتي�ش ملراقبة جودة وحمتوى التعليم وتقييمه،
و�إذا كان الأمر كذلك ،كيف؟”
 2فيما يتعلق باحلق يف التعليم ،هناك «م�ضمون �أ�سا�سي» (�أي اجلوانب الرئي�سة) ينبغي �أن تراعيه الدول دون ت�أخري ،وينبغي لها �أن تتخذ على الفور تدابري
للتنفيذ .انظر التعليق العام رقم  13ب�ش�أن احلق يف التعليم (املادة  13من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية) للجنة احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
8
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ويق ��دم الق�سم الثالث معلومات عن كيفية تقدمي النتائج ،ووفق� � ًا للمبادئ التوجيهية لال�ستعرا�ض� ،إذ ينبغي
�أن يتواف ��ق �ش ��كل التقرير م ��ع �أهدافه التي �شمل ��ت على :تقييم احلال ��ة الراهنة للبلد ،وحتدي ��د الفجوات ،وتقدمي
التو�صيات .كما يقدم الق�سم الثالث توجيهات ب�ش�أن كيفية حتليل النتائج و�صياغة التقرير.
وتق ��دم املرفقات م��ن الأول �إلى الثال��ث اجلدول املف�صل للم�ؤ�ش ��رات املو�صى بها (املرف ��ق الأول) ،وتعدد
ال�صكوك الدولية الرئي�سة حلقوق الإن�سان (املرفق الثاين) وتت�ضمن م�سردًا للم�صطلحات التقنية (املرفق الثالث).
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الجـزء األول

حـق التعــليـم

اإلطار القانوني الدولي وتنفيذه ىلع مستوى الدولة
 .1القسم األول

اإلطار املعياري

وفق ًا للجنة الأمم املتحدة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية تكمن �أهمية احلق يف التعليم يف
3
�أنه «يج�سد تالحم جميع حقوق الإن�سان وترابطها».
و ُي�ؤ َك ��د احل ��ق يف التعلي ��م يف العديد من املعاهدات والن�صو� ��ص الدولية ذات الطبيعة القانوني ��ة املتفاوتة ،وقد
�أكدته ال�صكوك امللزمة وغري امللزمة قانو ًنا.
و�أول �ص ��ك معياري دويل ب�ش�أن احلق يف التعليم هو اتفاقية اليون�سكو لعام 1960م ملكافحة التمييز يف جمال
التعلي��م الت ��ي تتن ��اول ،بالإ�ضافة �إل ��ى التمييز ،تكاف� ��ؤ الفر�ص واحل�صول عل ��ى التعليم االبتدائ ��ي املجاين وحقوق

الأقلي ��ات ،وال تقت�صر املادة ( )4من االتفاقية على �صياغ ��ة ال�شرط امللزم قانون ًا فح�سب ،بل تفر�ض جزاءات على
الدول الأطراف و�إجراءاتها التالية لتنفيذ ما ي�أتي:
1.1جعل التعليم االبتدائي جمان ًّيا و�إلزام ًّيا.
2.2جعل التعليم الثانوي ب�أ�شكاله املختلفة متاح ًا ب�شكل عام وميكن للجميع الو�صول �إليه.
3.3جعل التعليم العايل متاح ًا للجميع ب�شكل م�سا ٍو على �أ�سا�س القدرة الفردية.
�4.4ضمان امتثال اجلميع بااللتزام بااللتحاق باملدار�س وفق ًا ملا ين�ص عليه القانون.
�5.5ضم ��ان �أن تك ��ون معايري التعليم 4متكافئ ��ة يف جميع امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية العامة من نف� ��س امل�ستوى و�أن تكون
ال�شروط املتعلقة بنوعية التعليم املقدم متكافئة � ً
أي�ضا.
6.6الت�شجي ��ع عل ��ى تكثيف تعليم الأ�شخا� ��ص الذين مل يتلقوا �أي تعليم ابتدائي� ،أو الذي ��ن مل يكملوا مرحلة التعليم
االبتدائي وا�ستمرار تعليمهم على �أ�سا�س القدرة الفردية ،وتكثيف هذه الو�سائل بال�سبل املنا�سبة.
7.7توفري التدريب ملهنة التدري�س دون متييز.

وت�ضيف املادة اخلام�سة (�( )1أ) من اتفاقية اليون�سكو ملناه�ضة التمييز يف جمال التعليم� ،أن التعليم يجب �أن
ي�سته ��دف التنمية الكاملة لل�شخ�صية الإن�سانية ،لتعزيز احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية؛ والت�أكيد على
التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني جميع الأمم �أو اجلماعات العرقية �أو الدينية ،وينبغي ً �-
أي�ضا� -أن تتوا�صل �أن�شطة
5
الأمم املتحدة من �أجل �صون ال�سالم.
 3جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  ،11خطط العمل للتعليم االبتدائي (الدورة الع�شرون1999 ،م)
 4النتائج والعمليات والهيكل واملحتوى
 5وفيما يتعلق مب�س�ألة التثقيف يف جمال حقوق الإن�سان ،و�ضعت املفو�ضية واليون�سكو دليال للتقييم الذاتي للحكومات ،متاح على الإنرتنت على العنوان التايل:
.http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SelfAssessmentGuideforGovernments
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وعالوة على ذلك ،ي�شكل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966م حجر
زاوية للحماية الدولية حلقوق الإن�سان ،ويعد ذلك العهد ،بعد اتفاقية اليون�سكو ملناه�ضة التمييز يف جمال التعليم،
م ��ن �أ�شمل الن�صو�ص املتعلقة باحل ��ق يف التعليم ،ويكرر الت�أكيد على الأحكام الرئي�س ��ة لالتفاقية الدولية ملناه�ضة
التمييز يف التعليم ،وال �سيما يف املادة ( )13و (.)14
وت�شري الفقرة الأولى من املادة (� )13إلى الأهداف التعليمية ،بينما تن�ص الفقرة الثانية على االلتزامات التي
يتع�ي�ن على الدول ��ة �أن تلتزم بها يف جميع مراحل التعليم االبتدائي والثانوي وما بع ��د الثانوي (�أو التعليم العايل).
كما ت�شري �إلى حمو الأمية ،واملنح الدرا�سية ،وظروف هيئة التدري�س.
املادة ()13

 .1تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم ،وهى متفقة على وجوب توجيه
الرتبي ��ة والتعليم �إلى الإمناء الكامل لل�شخ�صية الإن�سانية واحل�س بكرامتها و�إلى توطيد احرتام حقوق
الإن�س ��ان واحلري ��ات الأ�سا�سية ،وهى متفقة كذل ��ك على وجوب ا�ستهداف الرتبي ��ة والتعليم متكني كل
�شخ� ��ص من الإ�سهام بدور نافع يف جمتمع حر ،وتوثيق �أوا�صر التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني جميع
الأمم وخمتلف الفئات ال�ساللية �أو العرقية �أو الدينية ،ودعم الأن�شطة التي تقوم بها الأمم املتحدة من
�أجل �صيانة ال�سلم.
 .2وتقر الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن �ضمان املمار�سة التامة لهذا احلق يتطلب:
�أ .جعل التعليم االبتدائي �إلزامي ًا و�إتاحته جمان ًا للجميع،
ب .تعميم التعليم الثانوي مبختلف �أنواعه ،مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقني واملهني ،وجعله متاح ًا
للجميع بكافة الو�سائل املنا�سبة وال �سيما بالأخذ تدريجي ًا مبجانية التعليم،
ج .جع ��ل التعلي ��م العايل متاح ًا للجميع على قدم امل�ساواة ،تبع ًا للكفاءة ،بكافة الو�سائل املنا�سبة وال
�سيما بالأخذ تدريجي ًا مبجانية التعليم،
د .ت�شجيع الرتبية الأ�سا�سية �أو تكثيفها� ،إلى �أبعد مدى ممكن ،من �أجل الأ�شخا�ص الذين مل يتلقوا
�أو مل يكملوا الدرا�سة االبتدائية،
واف بالغر�ض،
ه� �ـ .العمل بن�ش ��اط على �إمناء �شبكة مدر�سي ��ة يف جميع املراحل ،و�إن�شاء نظ ��ام منح ٍ
وموا�صلة حت�سني الأو�ضاع املادية للعاملني يف التدري�س.

وتتن ��اول الفقرت ��ان ( )3و ( )4حري ��ة االختي ��ار يف التعليم ،وحتددان ح ��ق الوالدين يف اختي ��ار مدر�سة بديلة
(ب ��د ًال من مدر�سة عامة) ،ف�ض ًال عن حق الأفراد يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات التعليمية وتوجيهها ،واملادة ( )14من العهد
خم�ص�صة ب�شكل كامل للتعليم االبتدائي.
وي�ش�ي�ر العه ��د الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س ��ية لعام 1966م �-أي�ض ًا� -إل ��ى احلق يف التعليم يف ال�سياق
الأو�سع حلرية الفكر والوجدان والدين ،وتن�ص املادة ( )18.4على �أن «تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد باحرتام حرية
14
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الآباء والأمهات ،وعند االقت�ضاء ،الأو�صياء القانونيني ل�ضمان تعليمهم الديني والأخالقي وفق ًا لقناعاتهم اخلا�صة».
وت�شري اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م �إلى التعليم يف املادتني ( )28و ( ،)29وت�ؤكد املادة ( )28حق الطفل
يف التعلي ��م وعلى واجب الدولة يف �ضمان التعليم االبتدائي املجاين والإلزامي ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تن�ص على �أنه
ينبغي �إدارة االن�ضباط املدر�سي بطريقة تتفق مع كرامة الطفل الإن�سانية.
املادة ()28

 1.تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف التعليم ،وحتقيق ًا للإعمال الكامل لهذا احلق تدريجي ًا
وعلى �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص ،تقوم بوجه خا�ص مبا يلي:
�أ .جعل التعليم االبتدائي �إلزامي ًا ومتاح ًا جمان ًا للجميع،
ب .ت�شجيع تطوير �شتى �أ�شكال التعليم الثانوي� ،سوا ًء العام �أو املهني ،وتوفريها و�إتاحتها جلميع
الأطفال ،واتخاذ التدابري املنا�سبة مثل توفري تعليم جماين وتقدمي امل�ساعدة املالية عند
احلاجة �إليها،
ج .جعل التعليم العايل ،ب�شتى الو�سائل املنا�سبة ،متاح ًا للجميع على �أ�سا�س القدرات،
د .جعل املعلومات واملبادئ الإر�شادية الرتبوية واملهنية متوفرة جلميع الأطفال وفى متناولهم،
هـ .اتخاذ تدابري لت�شجيع احل�ضور املنتظم يف املدار�س والتقليل من معدالت ترك الدرا�سة.
2.2تتخذ الدول الأطراف كافة التدابري املنا�سبة ل�ضمان �إدارة النظام يف املدار�س على نحو يتم�شى مع
كرامة الطفل الإن�سانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.
3.3تقوم الدول الأطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز التعاون الدويل وت�شجيعه يف الأمور املتعلقة بالتعليم،
وخا�ص ًة بهدف الإ�سهام يف الق�ضاء على اجلهل والأمية يف جميع �أنحاء العامل وتي�سري الو�صول �إلى
املعرفة العلمية والتقنية و�إلى و�سائل التعليم احلديثة ،وتراعى ب�صفة خا�صة احتياجات البلدان
النامية يف هذا ال�صدد.

وت�ضيف املادة (� )29أن تعليم الطفل يجب �أن يكون موجه ًا نحو تنمية �شخ�صية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية
والبدنية �إلى �أق�صى �إمكاناته.
و�إل ��ى جانب ال�صكوك الدولية املذك ��ورة �أعاله ،ترد فيما يلي قائمة غري ح�صري ��ة بال�صكوك املعيارية الدولية
والإقليمية امللزمة وغري امللزمة التي تكفل احلق يف التعليم:
□ □الإعالن الأمريكي حلقوق الإن�سان وواجباته (1948م) يف املادة ()12؛
□ □الربوتوكول الأول لالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية (1963م) يف املادة ()2؛
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□ □االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري (1965م) يف املادتني ( )5.5و()7؛
□ □االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ‘ميثاق �سان خو�سيه ،كو�ستاريكا’ (1969م) يف املادتني ( )12.4و ()26؛
□ □ اتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة (1979م) يف املادة ()10؛
□ □امليث ��اق الأفريق ��ي حلق ��وق الإن�سان وال�شع ��وب (1981م) يف املادت�ي�ن ( )11و ()17؛ بروتوكول �س ��ان �سلفادور
(1988م) يف املادة ()13؛
□ □اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )169املتعلقة بال�شعوب الأ�صلية والقبلية يف البلدان امل�ستقلة (1989م) يف
املادتني ( )26و ()27؛
□ □االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم (1990م) يف املادتني ( )30و ()45؛ و
□ □اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (2006م) يف املادة (.)24
 .2القسم الثاني

أهداف التعــليم العــاملي

بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى املعايري الدولية ،مت و�ض ��ع �إطارين لأهداف التعليم املتفق عليها دولي� � ًا يف عام 2000م� :أهداف
التعلي ��م للجميع (التي تركز ح�صر ًا على التعليم) ،والأهداف الإمنائي ��ة للألفية ،والتي ت�شمل هدف ًا يتعلق بالتعليم
(الهدف الثاين :حتقيق التعليم االبتدائي ال�شامل).
 .3القسم الثالث

التزامات الدولة بتنفيذ الحق يف التعليم

وفق� � ًا للتعلي ��ق العام رق ��م (( )13الدورة احلادية والع�ش ��رون1999 ،م) ب�ش�أن احل ��ق يف التعليم (املادة  13من
العه ��د الدويل اخلا� ��ص باحلقوق االقت�صادي ��ة واالجتماعية والثقافي ��ة) للجنة احلقوق االقت�صادي ��ة واالجتماعية
والثقافي ��ة ،هن ��اك ثالثة �أنواع من االلتزام ��ات على الدول حتقيقها وهي االحرتام واحلماي ��ة والوفاء بحق التعليم،
ويتطل ��ب االلتزام باحرتام الدول �أن تتجنب التدابري التي تع ��وق �أو متنع التمتع باحلق يف التعليم ،ويتطلب االلتزام
باحلماي ��ة م ��ن الدول الأطراف �أن تتخذ تدابري متنع �أطراف ًا ثالثة م ��ن التدخل يف التمتع باحلق يف التعليم ،وي�شمل
االلت ��زام بالوف ��اء االلتزام بالتوفري والتي�سري واتخاذ الدول تدابري �إيجابي ��ة لتمكني الأفراد واملجتمعات املحلية من
6
التمتع باحلق يف التعليم وم�ساعدتهم على ذلك.
 6ملزيد من املعلومات حول احلق يف التعليم ،انظر :فرنانديز و بون�سي2005 ،م ،التمييز والتعليم ،ت�أمالت يف اتفاقية مناه�ضة التمييز يف التعليم ،جنيف؛
دوديت و�سينغ2002،م� ،سيا�سات وا�سرتاتيجيات التعليم اجلزء الثاين ،احلق يف التعليم :حتليل لأدوات اليون�سكو لو�ضع املعايري ،باري�س ،اليون�سكو؛ توما�سيف�سكي،
2004م ،دليل التعليم القائم على احلقوق :تب�سيط حقوق الإن�سان العاملية  ،بانكوك ،اليون�سكو؛ اليون�سكو2006 ،م ،احلق يف التعليم .التحليل املقارن  -اتفاقية
اليون�سكو ملناه�ضة التمييز يف التعليم واملادتني ( )13و (( )14احلق يف التعليم) من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،باري�س،
اليون�سكو.
16
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ويعن ��ي احل ��ق يف التعليم �أن نظ ��م التعليم الوطني ��ة يف الدول يجب �أن ت�ست ��ويف �أقل املعاي�ي�ر يف �أربعة جماالت
مرتابطة ،وهي على النحو التايل:
كاف (املباين ومرافق ال�ص ��رف ال�صحي لكال
�كل ٍ
□ □ينبغ ��ي �أن تك ��ون امل�ؤ�س�سات واملراف ��ق التعليمية متاحة ب�ش � ٍ
اجلن�سني واملياه ال�صاحلة لل�شرب واملعلمني املدربني الذين يتلقون رواتب تناف�سية حملي ًا ومواد تعليمية)؛
□ □يجب �أن تكون امل�ؤ�س�سات التعليمية متاحة للجميع دون متييز ،يف القانون ويف الواقع؛
لكل من الطال ��ب و�أولياء الأمور؛ �أي �أن يك ��ون مالئم ًا ومنا�سب ًا
□ □يج ��ب �أن يكون �ش ��كل التعليم وجوهره مقبولني ٍ
ثقافي ًا وجيد النوعية؛
□ □يج ��ب �أن يكون التعليم مرن ًا وقاب�ل ًا للتكيف مع احتياجات املجتمعات املتغرية واال�ستجابة الحتياجات الطالب
يف بيئاتهم االجتماعية والثقافية املختلفة.
وميكن تنفيذ احلق يف التعليم تدريجي ًا ،وفق ًا للموارد املتاحة ،ومع ذلك ،يجب تنفيذ بع�ض جوانب القانون على
الفور لأنها ت�شكل جوهر احلق يف التعليم؛ �أي حمتواه الأ�سا�سي ،وت�شمل ما يلي:
□ □�ضمان احلق يف الو�صول �إلى امل�ؤ�س�سات والربامج التعليمية العامة على �أ�سا�س غري متييزي؛
□ □�ضمان توافق التعليم مع الأهداف املحددة يف املعايري الدولية؛
□ □توفري التعليم االبتدائي للجميع؛
□ □اعتماد ا�سرتاتيجية تعليمية وطنية ت�شمل توفري التعليم الأ�سا�سي والثانوي والعايل وتنفيذها؛
□ □ �ضمان حرية اختيار التعليم دون تدخل من الدولة �أو من �أطراف ثالثة ،مع مراعاة «املعايري التعليمية الدنيا»
وقد ت�شمل بع�ض االنتهاكات املحتملة للمحتوى الأ�سا�سي للحق يف التعليم ما يلي:
□ □ �س ��ن ت�شريع ��ات متييز �ضد الأفراد �أو اجلماعات� ،أو عدم �إلغاء هذا النوع من الت�شريعات ،وعدم اتخاذ تدابري
تعالج التمييز التعليمي بحكم الأمر الواقع؛
□ □ا�ستخدام املناهج التي تتعار�ض مع الأهداف الرتبوية املحددة يف املعايري الدولية؛
□ □الف�ش ��ل يف و�ضع التعليم االبتدائي الإلزامي واملتاح جمان ًا للجميع _باعتباره من الأولويات_ ،وعدم اتخاذ
تدابري متعمدة وملمو�سة وموجهة نحو الإعمال التدريجي للتعليم الأ�سا�سي والثانوي والعايل؛
□ □حظر امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة وعدم �ضمان ح�صولها على “�أقل املعايري التعليمية”؛
□ □�إنكار احلرية الأكادميية و�إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �أوقات التوتر ال�سيا�سي.
وت�ستن ��د ه ��ذه البيانات �إلى ال ُنهج القائمة على حقوق الإن�سان يف التعلي ��م ،والتي تعزز متكني املتعلمني ،وحتدد
التزامات الدول ،وحتدد �آليات امل�ساءلة �أمام القانون يف حالة انتهاكات احلقوق.
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 .4القسم الرابع

مجـاالت التركـيز
 .1حــق الـمــر�أة والفتيــــات يف التعـــليم

ت�ش ��كل الفتيات والن�س ��اء غالبية الأطفال غري امللتحق�ي�ن باملدار�س والأميني البالغني حي ��ث تت�أثر فر�ص التعلم
املتاح ��ة لهم ب�سبب عدد من احلواجز داخل املدر�سة وخارجها ،وميثل ��ون �-أي�ض ًا -غالبية النا�س الذين يعي�شون يف
الفق ��ر ،ويتعر�ض ��ون للتمييز والعنف القائم على ن ��وع اجلن�س ،ويقل احتمال ح�صولهم عل ��ى اخلدمات مبا يف ذلك
التعليم.
وت�ؤث ��ر الف ��وارق بني اجلن�سني التي تظه ��ر يف جميع جوانب عملية التعليم (مثل �إمكاني ��ة احل�صول على التعليم
و�إكمال ��ه وا�ستخدام ��ه ونتائجه التعليمية وخيارات ��ه التعليمية واملهنية) ت�أثري ًا غري متنا�س ��ب على الفتيات والن�ساء،
وذل ��ك نتيج ًة للتمييز وال�صورة النمطية اجلن�سانية ،ويتطلب حتقي ��ق امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم نهج ًا يخول
املتعلم�ي�ن م ��ن الذكور والإناث على حد �سواء ،وي�سهل احل�صول على التعلي ��م للجميع و�إكماله ،وتتطلب امل�ساواة بني
اجلن�سني يف التعليم اتخاذ �إجراءات على م�ستويات متعددة  -داخل النظام التعليمي وخارجه.
 .2التعـــــــليم ال�شـــــامل

التعلي ��م ال�شامل 7ه ��و �إعمال احلق يف التعليم من خالل �إ�شراك جميع املتعلمني ،واحرتام احتياجاتهم املتنوعة
وقدراتهم وخ�صائ�صهم والق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز يف بيئة التعلم.
وجلع ��ل احلق يف التعليم حقيقة واقعة للجميع ،م ��ن ال�ضروري توفري فر�ص تعليمية وا�سعة يف البيئات الر�سمية
وغ�ي�ر النظامي ��ة وغري الر�سمية للفئ ��ات ال�ضعيفة؛ وال �سيما يف حاالت ما بعد ال�ص ��راع 8التي قد ال تعمل فيها نظم
التعلي ��م الر�سم ��ي ،ومبا �أن نظم التعليم غري النظامي تعتمد يف الغالب على �أ�سا�س مرن وطوعي وغري �إلزامي ،ف�إن
لديه ��ا فر�صة �أكرب للو�صول �إلى املتعلمني الذين لن يتمكنوا من الو�صول �إلى النظام الر�سمي �أو البقاء فيه والتكيف
مع احتياجاتهم التعليمية اخلا�صة.

 7يرجى الرجوع �إلى املبادئ التوجيهية لل�سيا�سات املتعلقة بالدمج يف التعليم/001778/http://unesdoc.unesco.org/images/0017 :
و�إلى جمموعة �أدوات الدعوة بعنوان تبني التنوع :جمموعة �أدوات لتوفري بيئات �صديقة للتعلم ال�شامل:
inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/ 177849e.pdf
 8ب�ش�أن �أو�ضاع ما بعد النزاع وما بعد الكوارث والتعليم يف حاالت الطوارئ ،ي�ستح�سن الرجوع �إلى ال�شبكة امل�شرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ.

http://www.unescobkk.org/education/
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الجزء الثاني

عملية المراجعة

الخطـوات والطــرائـق

يقرتح هذا اجلزء اتباع ثالث خطوات متتالية لإجراء عملية املراجعة:
□ □درا�سة �سياق الدولة (الق�سم الأول) ا�ستناد ًا �إلى امل�ؤ�شرات العامة املف�صلة يف الق�سم.
□ □ا�ستعرا���ض احل��ق يف التعليم (الق�سم الثاين) ا�ستناد ًا �إل ��ى م�ؤ�شرات حمددة ،ولت�سهيل هذا اال�ستعرا�ض ،يرد
يف امللحق الأول قائمة بامل�ؤ�شرات اجلاهزة لال�ستخدام.
□ □حتليل النتائج و�صياغة التقرير النهائي (الق�سم الثالث) ،ويت�ضمن الق�سم خمطط ًا مقرتح ًا للتقرير النهائي.
القسم األول

دراسة سياق الدولة

 1.1الهيكل الد�ستوري وال�سيا�سي والقانوين للدولة

يت�ضم ��ن هذا اجل ��زء و�صف ًا للهيكل الد�ستوري والإط ��ار ال�سيا�سي والقانوين للدولة ،مب ��ا يف ذلك نوع احلكومة
والنظام االنتخابي وتنظيم الأجهزة التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية.
 1.2امل�ؤ�شرات الدميغرافية

وينبغ ��ي ت�صنيف املعلومات ال ��واردة �أدناه ح�سب اجلن�س والعم ��ر والفئات ال�سكانية الرئي�س ��ة ومنطقة الإقامة
(املناطق الريفية واحل�ضرية).
.أحجم ال�سكان
.بمعدل النمو ال�سكاين
.جالكثافة ال�سكانية
.دتوزيع ال�سكان ح�سب اللغة الأم والدين والعرق
 1.3امل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية والثقافية

وينبغ ��ي �أن تغط ��ي ه ��ذه املعلومات� ،إذا توف ��رت ،ال�سنوات اخلم�س الأخ�ي�رة على الأقل ،وحيثم ��ا ينطبق ذلك،
ينبغي ت�صنيفها ح�سب اجلن�س والعمر والفئات ال�سكانية الرئي�سة ح�سب االقت�ضاء ومكان الإقامة (املناطق الريفية
واحل�ضرية).
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.أن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون حتت خط الفقر الوطني
.بمعدل التوظيف
.جن�صيب الفرد من الدخل
.دالناجت املحلي الإجمايل
.همعدل النمو ال�سنوي
.والدخل القومي الإجمايل
.زالدين العام اخلارجي والداخلي
.حن�سبة امل�ساعدة الدولية املقدمة مقارنة مبيزانية الدولة ح�سب القطاع وبالدخل القومي الإجمايل
9
.طامليزانية املراعية للمنظور اجلن�ساين
وميك ��ن االط�ل�اع على املعلوم ��ات املتعلقة بامل�ؤ�ش ��رات الدميوغرافي ��ة واالجتماعية واالقت�صادي ��ة والثقافية يف
امل�صادر التالية:
□ □قواعد بيانات الإح�صاءات الوطنية ،والوثائق ،والتقارير ،وما �إلى ذلك.
□ □قاعدة بيانات الأمم املتحدة (متاحة على)/http://data.un.org :
□ □مركز البيان ��ات التابع ملعهد اليون�سكو للإح�صاء (متاح عل ��ىhttp://stats.uis.unesco. org/unesco/ta�   :
)bleviewer/document.aspx?ReportId=143
□ □تقارير الر�صد العاملي للتعليم للجميع ال�صادرة عن اليون�سكو (متاحة علىhttp://www.unesco.org/new/ :
)/en/ education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports
 1.4الإطار القانوين حلماية حقوق الإن�سان على ال�صعيد الوطني

.أال�صكوك املعيارية الدولية حلقوق الإن�سان التي تكون الدولة طرف ًا فيها
.بال�صكوك املعيارية حلقوق الإن�سان املدجمة يف النظام القانوين الوطني
.جال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية �أو غريها من ال�سلطات التي لها اخت�صا�ص يف جمال حقوق الإن�سان
.دالآليات الق�ضائية
.هالآليات �شبه ق�ضائية
.والعمليات واالجراءات الت�صحيحية املتاحة يف حاالت الإخالل �أو انتهاك حقوق الإن�سان
 9امليزانية املراعية للمنظور اجلن�ساين هي و�سيلة لإدماج املنظور اجلن�ساين يف جميع خطوات امليزانية  -التخطيط وال�صياغة والتنفيذ والتقييم  -ل�ضمان �أن

ت�أخذ �سيا�سات امليزانية يف االعتبار ق�ضايا اجلن�سيني يف املجتمع وال متييز ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بني املر�أة �أو الرجلhttp://unesdoc.unesco.org/ .
189456e.pdf/001894/images/0018
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.زامل�ؤ�س�سات �أو الآليات الوطنية امل�س�ؤولة عن الإ�شراف على �إعمال حقوق الإن�سان
.حال�صكوك املعيارية ذات ال�صلة التي مل يتم الت�صديق عليها
وميكن االطالع على هذه املعلومات يف الوثائق التي قدمتها مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان،10
وللبح ��ث ع ��ن بلد ما ،ميكن االطالع عليه يف الوثيق ��ة التي �أعدتها املفو�ضية من �أج ��ل اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
ال ��ذي يحل ��ل �سيا�سات الدول فيما يتعلق بجميع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وه ��ذه الوثيقة بعنوان «جتميع للمعلومات
�أعدته مفو�ضية حقوق الإن�سان وفق ًا للفقرة رقم ( 15ب) من مرفق قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم .»1/5
القسم الثاني
استعراض الحق يف التعليم باستخدام مجموعة من املؤشرات

ميكن �أن تع َرف جمموعة من امل�ؤ�شرات املحددة على �أنها �أداة ت�ستخدم عاد ًة لقيا�س التقدم والنتائج يف جمال
مع�ي�ن ،مث ��ل التعليم .و ُيع ّرف م�صطلح امل�ؤ�شر يف جمال حقوق الإن�سان ،ويف ه ��ذه احلالة احلق يف التعليم ،على �أنه
«معلوم ��ات حم ��ددة عن و�ض ��ع �أو حالة مو�ضوع �أو ح ��دث �أو ن�شاط �أو نتيج ��ة ميكن �أن تكون متعلق ��ة مببادئ حقوق
الإن�سان ومعايريها؛ والتي تتناول وتعك�س تلك املبادئ واالهتمامات؛ والتي ميكن ا�ستخدامها لتقييم حقوق الإن�سان
11
ور�صد تعزيزها وتنفيذها»
وا�ستجابة للطلب املتزايد على �أدوات لر�صد تنفيذ الأحكام الواردة يف معاهدات حقوق الإن�سان ،اعتمدت مفو�ضية
12
الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان �إطار ًا نظري ًا ومنهجي ًا مل�ؤ�شرات حقوق الإن�سان (ي�شمل احلق يف التعليم).
وبن ��ا ًء عل ��ى ذلك ،و�ضعت املب ��ادئ التوجيهية احلالي ��ة قائمة مب�ؤ�ش ��رات حمددة ال�ستعرا� ��ض �إعمال احلق يف
التعليم ،والغر�ض منها هو �إر�شاد املراجع يف تقييم مدى توافق الأطر الد�ستورية والت�شريعية وال�سيا�سية مع املعايري
الدولية يف جمال التعليم ،وترد قائمة امل�ؤ�شرات املو�صى بها يف امللحق الأول.
وتتبع امل�ؤ�شرات املقرتحة لهذا الفرع منوذج مفو�ضية حقوق الإن�سان للم�ؤ�شرات القائمة على حقوق الإن�سان:

□ □تقييم امل�ؤ�شرات الهيكلية ما �إذا كان البلد قد �أن�ش�أ بنية حتتية منا�سبة لإعمال احلق يف التعليم (مثل امل�ؤ�س�سات
والأحكام الد�ستورية والقوانني وال�سيا�سات).
□ □تقييم م�ؤ�شرات العمليات م�ستوى تنفيذ الأن�شطة الالزمة لتقدمي تعليم جيد النوعية.
□ □تقييم م�ؤ�شرات النتائج حالة متتع ال�سكان باحلق يف التعليم.
 10يرجى زيارة املوقع ال�شبكي للمفو�ضية على العنوان التايلhttp://www.ohchr. org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx :

 11املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان2012 ،م ،م�ؤ�شرات حقوق الإن�سان .دليل القيا�س والتنفيذ ،من�شورات الأمم املتحدة.

 12ملزيد من املعلومات ،انظرhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx :
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وينبغ ��ي �أن تكون امل�ؤ�شرات �صحيحة ومو�ضوعية وح�سا�سة وحمددة و�سهلة اال�ستعمال وقابلة للتنفيذ ،و�أن تكون
�أي�ض� � ًا -مت�صلة بال�سيا�سات ،وقابلة للقيا�س با�ستمرار على مر الزمن وقادرة على الت�صنيف ،ولتحليل حالة البلدب�أدق ال�سبل وتقييمها ،ولكي ال ُي ّدعى ب�أنها �شاملة ،حتاول امل�ؤ�شرات �أدناه ا�ستيعاب �أكرب عدد ممكن من �أبعاد احلق
يف التعليم ،وحتاول �-أي�ض ًا� -أن توفر �إطار ًا وا�سع ًا و�شام ًال للتحليل ،وميكن ا�ستخدام هذه امل�ؤ�شرات ب�شكل انتقائي
على �أ�سا�س �سياق الدولة وتوافر املعلومات.
وم ��ن هنا ميك ��ن ا�ستخدام امل�ؤ�ش ��رات لتحديد الف ��روق والتفاوت ��ات والثغ ��رات والتحديات املتبقي ��ة والفئات
ال�سكاني ��ة املحروم ��ة واملناطق اجلغرافي ��ة والأولوي ��ات امل�ستقبلية داخل النظ ��ام التعليمي للبل ��د ،وال �سيما �إطاره
القان ��وين وال�سيا�س ��ي للتعليم ،و�ستك ��ون هذه اخلطوة حا�سم ��ة يف �أثناء حتليل النتائج ومرحل ��ة ال�صياغة (يرجى
مراجعة الق�سم الثالث).
وينبغ ��ي �أن ي ��ويل التقييم اهتمام ًا خا�ص ًا «للمحتوى الأ�سا�سي» ،و�أن يتحق ��ق �أو ًال وقبل كل �شيء �إذا كان م�ضمون ًا
مبوجب القانون وال�سيا�سة ،وتت�سم العنا�صر التالية ،التي تتكامل يف �شكل �أ�سئلة يف امل�ؤ�شرات املرفقة ،ب�أهمية خا�صة:
□ □�ضمان احلق يف الو�صول �إلى امل�ؤ�س�سات والربامج التعليمية العامة على �أ�سا�س غري متييزي؛
□ □�ضمان توافق التعليم مع الأهداف املحددة يف املعايري الدولية؛
□ □توفري التعليم االبتدائي للجميع؛
□ □اعتماد ا�سرتاتيجية تعليمية وطنية ت�شمل توفري التعليم الأ�سا�سي والثانوي والعايل وتنفيذها؛
□ □�ضمان حرية اختيار التعليم دون تدخل من الدولة �أو �أطراف ثالثة ،مع مراعاة “املعايري التعليمية الدنيا”.
وقد ال يتمكن املراجعون من تغطية جميع امل�ؤ�شرات املدرجة يف امللحق على نحو �شامل ،لأن ذلك �سيتوقف على
تواف ��ر امل ��وارد والبيانات التي قد تكون نادرة يف بع�ض الأحيان ب�ش�أن موا�ضي ��ع معينة ،وينبغي �أن يكون النهج عملي ًا
ومتكيف� � ًا مع �سياق الدول ��ة ،ومل�ساعدة فريق املراجعة عل ��ى ا�ستهداف «املحتوى الأ�سا�سي» وحتدي ��د امل�ؤ�شرات التي
ينبغ ��ي بال�ض ��رورة تغطيتها ،ينبغي حتديد تلك امل�ؤ�شرات -التي تت�س ��م ب�أهمية خا�صة والتي ال ينبغي �أن تكون نتائج
ا�ستخدامها معقدة للغاية -ومتييزها بعالمة النجمة (*).
وميك ��ن االطالع على معلوم ��ات تف�صيلية عن تنفيذ احلق يف التعليم على �صعيد الدولة يف الوثائق التي قدمتها
13
املفو�ضية �إلى الهيئات التالية املعنية بحقوق الإن�سان:
□ □اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
□ □جلنة حقوق الإن�سان (العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية)
14

15

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/

 13يرجى زيارة املوقع الر�سمي للمفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان على العنوان التايل:
HumanRightsBodies.aspx
 14تقارير الدولة املقدمة �إلى اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل وتو�صياته
 15تقارير الدولة املقدمة �إلى جلنة حقوق الإن�سان واملالحظات اخلتامية للجنة ب�ش�أن املادة ( )18.4من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
24
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□ □اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
17
□ □جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري
18
□ □اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
19
□ □جلنة حقوق الطفل
20
□ □اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين
21
□ □اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

16

وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن االطالع على معلومات الدولة املتعلقة ب�ش�أن �إعمال احلق يف التعليم يف:
□ □قاعدة بيانات اليون�سكو ب�ش�أن احلق يف التعليم (قيد الإعداد)
22
□ □�إ�صدارات اليون�سكو العاملية للمكتب الدويل للتعليم
□ □التقاري ��ر الوطني ��ة ب�ش�أن تطوير التعلي ��م للم�ؤمتر الدويل الثامن والأربعني للتعلي ��م يف عام 2008م (يتوفر 116
ً 23
تقرير ًا وطنيا)
□ □تقاري ��ر الدول ��ة املقدمة يف �إطار امل�ؤمت ��ر الدويل ال�ساد�س لتعلي ��م الكبار (اليون�سكو ،امل�ؤمت ��ر الدويل ال�ساد�س
24
املعني بتعليم البالغني)

 16تقارير الدولة املقدمة �إلى اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملالحظات اخلتامية للجنة ب�ش�أن املادتني ( )13و ( )14من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
 17تقارير الدولة املقدمة �إلى جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري واملالحظات اخلتامية للجنة ب�ش�أن املادتني ( )5.5و ( )7من اتفاقية الق�ضاء على التمييز العن�صري
 18تقارير الدولة املقدمة �إلى اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة واملالحظات اخلتامية للجنة ب�ش�أن املادة ( )10من اتفاقية الق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة.
 19تقارير الدولة املقدمة �إلى جلنة حقوق الطفل واملالحظات ختامية للجنة ب�ش�أن املادة ( )28و ( )30من اتفاقية حقوق الطفل
 20تقارير الدولة املقدمة �إلى اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز العن�صري واملالحظات اخلتامية للجنة ب�ش�أن املادتني ( )30و ( )45من اتفاقية الق�ضاء على
التمييز العن�صري.
 21تقارير الدولة املقدمة �إلى جلنة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملالحظات اخلتامية للجنة ب�ش�أن املادة ( )24من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
 22لالطالع على امللفات الوطنية ،قم بزيارةhttp://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education.html :
 23لالطالع على التقارير الوطنية للدورة الثامنة والأربعني للجنة الدولية ،قم بزيارةhttp://www.ibe.unesco.org/en/ice/48th-ice-2008/ :
national-reports.html
 24لالطالع على تقارير الدولة ال�صادرة عن امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س املعني بتعليم الكبار ،قم بزيارةhttp://www.unesco.org/en/ confinteavi/ :
/national-reports
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القسم الثالث
تحليل النتائج وصياغة التقرير

مبوج ��ب هذه املبادئ التوجيهية ،تعمل امل�ؤ�شرات املقرتحة على توفري معلومات عن الأطر القانونية وال�سيا�سية
يف البل ��د فيم ��ا يتعل ��ق بنظام التعلي ��م ،وب�صورة �أكرث حتدي ��د ًا ،ت�ساعد امل�ؤ�ش ��رات يف جمع املعلوم ��ات عن الأحكام
القانونية املن�صو�ص عليها يف الد�ساتري والقوانني وال�سيا�سات التي تكفل احرتام احلق يف التعليم وحمايته و�إعماله
وتعزيزه دون متييز على نحو �شامل.
وكما ذكر �سابق ًا ،ال يتوقع من امل�ستخدم �أن يطبق جميع امل�ؤ�شرات الواردة يف املبادئ التوجيهية لأن هذا يتوقف
على توافر املعلومات ،و�سيكون م�ستخدم هذه املبادئ التوجيهية م�س�ؤو ًال عن:
□ □اختيار �سل�سلة البيانات ذات ال�صلة من قواعد البيانات وامل�صادر وا�ستخال�صها ،مثل تلك امل�شار �إليها �أعاله.
□ □ح�ساب امل�ؤ�شرات.
□ □�إنتاج اجلداول والر�سوم البيانية �إذا لزم الأمر.
□ □تقدمي امل�شورة ب�ش�أن التحليل ال�صحيح وتف�سري البيانات وامل�ؤ�شرات.
وميك ��ن اال�ستف ��ادة الكاملة من البيان ��ات امل�ستمدة من �أح ��دث تعدادات ال�س ��كان وا�ستق�صاءات الأ�س ��ر املعي�شية
ال�ستعرا� ��ض البيان ��ات املتعلق ��ة ببع�ض امل�ؤ�شرات .كما ميك ��ن �أن ت�شارك منظمات املجتمع امل ��دين يف عملية تنفيذ هذه
املبادئ التوجيهية ،وميكن �-أي�ض ًا -دعوة الباحثني يف جمال التعليم لدعم املزيد من البحوث والتحليل و�إعداد التقارير.
ويتمث ��ل اله ��دف العام يف تعزيز القدرات على ر�ص ��د اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املقبل ��ة وتقييمها وت�صميمها
لتطوي ��ر التعلي ��م عل ��ى �صعيد الدول ��ة ،و�سيك ��ون امل�ستعمل لهذه املب ��ادئ التوجيهي ��ة م�س�ؤو ًال عن تخطي ��ط عمليات
اال�ستعرا�ض وتن�سيقها وتنفيذها على نحو واقعي و�إ�صدار تقرير نهائي عن طريق اال�ستفادة الق�صوى من القدرات
املوجودة داخل البلد بني الهيئات  /الوكاالت  /اخلرباء املعنيني.
وينبغ ��ي �أن يحدد التقرير النهائي جم ��االت االمتثال ف�ض ًال عن االختالفات والتفاوت ��ات والثغرات والتحديات
املتبقية والفئات ال�سكانية املحرومة واملناطق اجلغرافية والأولويات امل�ستقبلية داخل النظام التعليمي للبلد والأطر
القانوني ��ة وال�سيا�سية للتعلي ��م ،وبنا ًء على هذه النتائج ،ينبغي تقدمي تو�صيات ب�ش� ��أن كيفية تعزيز نظام التعليم يف
البلد ككل و�أطره القانونية وال�سيا�سية على وجه اخل�صو�ص.
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وفيما يلي عر�ض موجز للتقرير النهائي للم�ساعدة يف عر�ض النتائج وتنظيمها:
 .1تقييم الحالة يف بلد معين

خلفية البلد (ا�ستنادا �إلى الق�سم الأول :درا�سة �سياق البلد).

.أالإط ��ار القان ��وين املتعلق باحل ��ق يف التعليم :الد�ست ��ور والت�شريع ��ات وال�سيا�سات (ا�ستناد ًا �إل ��ى الق�سم الثاين:
ا�ستعرا�ض احلق يف التعليم با�ستخدام جمموعة امل�ؤ�شرات ،وال �سيما امل�ؤ�شرات الهيكلية).
.باحل ��ق يف التعلي ��م يف املمار�س ��ة العملية (ا�ستناد ًا �إل ��ى الق�سم الث ��اين :ا�ستعرا�ض احلق يف التعلي ��م با�ستخدام
جمموعة امل�ؤ�شرات ،وال �سيما العملية وم�ؤ�شرات النتائج) [يف هذا اجلزء ،ميكن تنظيم املعلومات حول جماالت
مو�ضوعي ��ة ت�شم ��ل على �سبيل املثال ال احل�صر  :الق�ض ��اء على التمييز يف التعليم ومنع ��ه ،وتكاف�ؤ فر�ص التعليم
عل ��ى جميع امل�ستويات ،والتعليم املج ��اين والإلزامي ،وامل�شاركة ،والتعليم اجلامع (مبا يف ذلك على �سبيل املثال
امل�س ��اواة ب�ي�ن اجلن�سني والأقلي ��ات الثقافية والعرقي ��ة واللغوية والرعاي ��ا الأجانب واملهاجري ��ن والطالب ذوي
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة والأطفال من الأ�سر الفق�ي�رة) والتعليم اجليد (مبا يف ذلك البيئ ��ة والهياكل الأ�سا�سية
واملحتوى والعمليات  -تدريب املعلمني وو�ضع املعلمني ،املخرجات) ،ومتويل التعليم ،والإنفاذ (قابلية املقا�ضاة)
للحق يف التعليم].
 .2تحديد مجاالت االمتثال والثغرات يف معايير التعليم وسياساته:

.أ االمتث ��ال  /الثغ ��رات يف الت�شري ��ع (�أي حتلي ��ل ما ه ��و مفقود �أو ميك ��ن تعزي ��زه يف د�ستور الب�ل�اد وت�شريعاتها
و�سيا�ساتها).
.باالمتثال  /الفجوات بني الإطار القانوين والتنفيذ امللمو�س.
 .3تقديم توصيات لتعزيز نظام التعليم وإطاره القانوني والسياسي:

.أا�ستن ��اد ًا �إلى الثغرات التي مت حتديدها ،يو�صى بت�شكيل الت�شريع ��ات وال�سيا�سات ال�شاملة القائمة على احلقوق
وتعزيزها.
.با�ستناد ًا �إلى الثغرات التي مت حتديدها ،يو�صى بتنفيذ الت�شريعات وال�سيا�سات ال�شاملة القائمة على احلقوق.
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المالحق

الملحق األول

25

قائمة باملؤشرات املقترحة (للقسم الثاني من الجزء الثاني)
 .1املؤشــــرات الهيكليــة

نعــم

ال�ســـــــــــ�ؤال

ال

التعليقـــــات

تصديق املعاهدات*

 .1هل �صدقت الدولة على املعاهدات الدولية التالية:
 1.1اتفاقية اليون�سكو لعام 1960م ملكافحة التمييز يف التعليم؟
 1.2العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؟
 1.3العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؟
 1.4اتفاقية حقوق الطفل؟
 1.5اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة؟
 1.6اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؟
 1.7االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري؟
 1.8االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم؟
 1.9اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن العمل رقم ()138؟
 1.10اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )169ب�ش�أن ال�شعوب الأ�صلية والقبلية؟
 1.11اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ش�أن �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،االتفاقية رقم ()182؟
 .2هل �صدقت الدولة على �أي �صكوك �إقليمية حلقوق الإن�سان تعرتف باحلق يف التعليم؟
�إذا كانت الإجابة بنعم اذكر ماهي.
معلومات عامة*

 .3ما هي م�ستويات النظام ال�سيا�سي التي لديها كفاءات لتنفيذ احلق يف التعليم؟*
 3.1امل�ستوى الوطني
 3.2امل�ستوى الإقليمي �أو م�ستوى الوالية �أو املقاطعة
 3.3امل�ستوى املحلي �أو البلدي
 25كما هو مو�ضح يف ال�صفحة رقم ( ،)20مل�ساعدة فريق املراجعة على ا�ستهداف “املحتوى الأ�سا�سي” وحتديد امل�ؤ�شرات التي ينبغي بال�ضرورة تغطيتها ،ينبغي
حتديد تلك امل�ؤ�شرات _التي تت�سم ب�أهمية خا�صة والتي ال ينبغي �أن تكون نتائج ا�ستخدامها معقدة للغاية_ ومتييزها بعالمة النجمة (*).
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نعــم

ال�ســـــــــــ�ؤال

ال

التعليقـــــات

األحكام الدستورية

 .4ه ��ل يعرتف د�ستور البل ��د بالتعليم كحق؟ �إذا كان اجلواب ال ،ه ��ل يتم توفري التعليم
ال�شامل املعرتف به كمبد�أ توجيهي ل�سيا�سة الدولة؟*
 .5هل ي�ضمن الد�ستور* :
 5.1التعليم االبتدائي ال�شامل؟
 5.2التعليم الثانوي ال�شامل؟
 5.3احل ��ق يف التعلي ��م ملختل ��ف الفئ ��ات ال�سكاني ��ة (ال�شعوب الأ�صلي ��ة ،وجمموعات
الأقليات ،وما �إلى ذلك)
 5.4حرية الآباء يف اختيار تعليم �أبنائهم؟
 5.5حق املدر�سني يف احل�صول على �أجر عادل وعلى التدريب؟
 .6ه ��ل يح ��دد الد�ستور (�س ��وا ًء كان ب�شكل �ضمن ��ي �أو �صريح) احل ��ق يف احل�صول على
التعليم دون متييز؟*
 .7هل يعرتف الد�ستور باحلق يف تعليم الكبار الذين مل يتلقوا �أو يكملوا التعليم الإلزامي؟*
 .8ه ��ل يتما�ش ��ى �شكل التعليم وم�ضمونه مع الأهداف والغاي ��ات املحددة يف املادة ( )5.1من
اتفاقي ��ة اليون�سكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم ،واملادة ( )13من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،واملادة  29من االتفاقية ب�ش�أن حقوق الطفل؟
26

التشريع*

 .9هل ي�ضمن الت�شريع التعليم الإلزامي االبتدائي؟
� .10إذا كان هناك ت�شريع يجعل التعليم �إلزامي ًا ،حدد الأعمار و � /أو عدد ال�سنوات:
 10.1بداية �إلزامية عند العمر:
 10.2نهاية �إلزامية عند العمر:
 10.3الدرا�سة الإلزامية ملدة __ �سنوات:
 .11تاريخ بدء تنفيذ هذا الت�شريع:
 .12هل لدى الدولة ت�شريعات تعرتف باحلق يف التعليم؟
 .13هل يعرتف الت�شريع بحق الأطفال يف احل�صول على مقعد يف املدر�سة االبتدائية؟
 .14هل هناك ت�شريعات تتيح التعليم االبتدائي جمان ًا للجميع؟
 .15ه ��ل هناك ت�شريعات حتظر ب�شكل �صريح على احلكومات املحلية �أو املدار�س فر�ض
ر�سوم �إ�ضافية على:
 15.1الكتب؟
 15.2م�ستلزمات املدر�سة؟
 26ميكن االطالع على ن�ص االتفاقيات على الرابط التايلhttp://portal.unesco.org/en/ev.php-URL-ID=12949&URL-DO=DO-TOPIC&URL- :
SECTION=201.html#STATE-PARTIES(CADE), http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR. aspx (ICESCR),
)http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (CRC
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 15.3بناء مباين املدر�سة �أو �صيانتها؟
 15.4رواتب املعلمني؟
 .16ه ��ل هن ��اك ت�شريع ين� ��ص على احلق يف احل�ص ��ول على املنح  /املن ��ح الدرا�سية /
القرو�ض  /القرو�ض للطالب؟
 .17هل يوجد ت�شريع ين�ص على ما يلي:
 17.1الوجبات املدر�سية؟
 17.2م�ستلزمات املدر�سة؟
 17.3النقل املدر�سي؟
 .18ه ��ل هن ��اك ت�شري ��ع ين�ص على حق الط�ل�اب يف الو�صول �إل ��ى امل�ؤ�س�سات والربامج
التعليمية العامة بدون متييز؟
 .19ه ��ل هن ��اك ت�شري ��ع ين�ص على حق الط�ل�اب يف الو�صول �إل ��ى امل�ؤ�س�سات والربامج
التعليمية العامة بدون متييز ا�ستناد ًا �إلى ما يلي:
 19.1اجلن�س؟
 19.2العرق �أو اللون؟
 19.3اللغة؟
 19.4الدين؟
 19.5التوجه ال�سيا�سي �أو الآراء املختلفة؟
 19.6الأ�صل القومي �أو االجتماعي؟
 19.7الن�ش�أة؟
 19,8الو�ضع االقت�صادي؟
 .20هل هناك ت�شريعات حتظر التمييز يف توظيف املعلمني وترقيتهم؟
 .21هل توجد ت�شريعات حتظر التمييز يف توظيف املعلمني وترقيتهم على وجه التحديد
على �أ�سا�س ما يلي:
 21.1اجلن�س؟
 21.2العرق واللون؟
 21.3اللغة؟
 21.4الدين؟
 21.5التوجه ال�سيا�سي �أو الآراء املختلفة؟
 21.6الأ�صل القومي �أو االجتماعي؟
 21.7الن�ش�أة؟

نعــم

ال

التعليقـــــات
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 21.8الو�ضع االقت�صادي؟
 .22هل هناك ت�شريع يعرتف بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التعليم؟
� .23إذا كان الأمر كذلك ،فهل ين�ص الت�شريع على ما يلزم من املعدات والدعم لتمكني
الطالب ذوي الإعاقة من االلتحاق باملدار�س؟
 .24هل هناك ت�شريع يفر�ض االحرتام يف النظام التعليمي للثقافة واملمار�سات الدينية
ملختلف الفئات يف املجتمع؟
 .25هل يوجد ت�شريع يحظر الزواج املبكر (دون ال�ساد�سة ع�شرة) من �ش�أنه �أن يتعار�ض
مع االلتحاق باملدار�س؟
 .26هل يوجد ت�شريع يحد من عمل الأطفال لت�شجيعهم على االلتحاق باملدار�س؟
 .27هل يوجد ت�شريع يحظر العقاب البدين؟
 .28هل يوجد ت�شريع يحظر العنف اجلن�ساين املرتبط باملدر�سة؟
 .29هل املناهج مراعية لالعتبارات اجلن�سانية وغري متييزية ب�أي �شكل من الأ�شكال؟
 .30هل يوجد ت�شريع ي�ضع �إطار ًا تنظيمي ًا يت�ضمن مناهج موحدة (ح�سب م�ستوى التعليم)؟
االستراتيجية الوطنية وخطة العمل*

 .31هل لدى الدولة ا�سرتاتيجية وخطة عمل وطنيتان يف جمال التعليم؟
 31.1هل تت�ضمن ا�سرتاتيجية التعليم الوطنية جدو ًال زمني ًا لتحقيق الأهداف؟
 31.2هل لدى ا�سرتاتيجية التعليم الوطنية �آلية ر�صد لتقييم بلوغ الأهداف؟
� .32إذا كانت الإجابة بنعم ،هل تت�ضمن ا�سرتاتيجية و � /أو خطة العمل الوطنية للتعليم
�أهداف كل من:
 32.1التعلي ��م االبتدائ ��ي العام الإلزامي املجاين؟ (نع ��م  /ال  /ال ينطبق لأن الهدف قد
حتقق بالفعل)
 32.2التق ��دم التدريجي للتعليم الثان ��وي املجاين؟ (نعم  /ال  /ال ينطبق لأن الهدف قد
حتقق بالفعل)
 .33ما الإطار الزمني خلطة العمل لتنفيذ مبد�أ التعليم االبتدائي الإلزامي جمان ًا للجميع؟
 .34ه ��ل تت�ضم ��ن اال�سرتاتيجي ��ة و � /أو اخلطة �أحكام� � ًا ب�ش�أن التداب�ي�ر امل�ؤقتة واخلا�صة
للفئات امل�ستهدفة (مثل الفئات ال�ضعيفة ،مبا يف ذلك الأطفال العاملون و�أطفال ال�شوارع)؟
 .35هل لدى الدولة �سيا�سة تكفل التعليم املهني والتقني؟
 .36ه ��ل ل ��دى الدول ��ة �سيا�س ��ة تتعل ��ق بربامج بديل ��ة �أو خي ��ارات ثانية لدع ��م الطالب
املن�سحبني عن الدرا�سة؟
 .37هل لدى الدولة �سيا�سة تعالج �أو تت�صدى لرتك املدر�سة يف وقت مبكر؟
34
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مؤسسات حقوق اإلنسان*

 .38ه ��ل ل ��دى الدولة م�ؤ�س�سات حلقوق الإن�سان (جلن ��ة �أو �أمني مظامل �أو ممثل) مكلفة
بر�صد احلق يف التعليم؟
� .39إذا كان ��ت الإجابة بنعم ،فهل جتمع م�ؤ�س�سة حقوق الإن�سان البيانات وت�صدر تقارير
منتظمة عن حالة �إعمال احلق يف التعليم؟ (نعم  /ب�شكل غري منتظم  /ال)
 .40هل لدى الدولة �آليات ق�ضائية تف�صل يف انتهاكات حقوق الإن�سان؟
املشاركة

 .41ه ��ل لدى الدولة �آلية للت�شاور م ��ع ممثلي املعلمني و�أولياء الأمور والطالب يف ت�شكيل
ال�سيا�سة التعليمية ،بخالف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية العادية ،يف:
 41.1امل�ستوى الوطني؟*
 41.2امل�ستوى الإقليمي �أو م�ستوى الوالية �أو املقاطعة؟
 41.3امل�ستوى املحلي؟
 .42ما الع ��دد التقريبي للم�ؤ�س�سات التعليمية التي لديها �آليات (مثل جمال�س الطالب)
للطالب للم�شاركة يف امل�سائل التي تخ�صهم.
 .43م ��ا الع ��دد التقريبي للمنظمات غري احلكومية امل�سجل ��ة و � /أو الن�شطة امل�شاركة يف
تعزيز احلق يف التعليم وحمايته*
القضايا الجنسانية

 .44اتخاذ تدابري يف جمال ال�سيا�سة العامة من �أجل*:

� 44.1إزالة التحيز اجلن�ساين من التعليم االبتدائي؟
� 44.2إزالة التحيز اجلن�ساين من ا�سرتاتيجيات تعليم املعلمني؟
� 44.3إزالة التحيز وال�صور النمطية القائمة على نوع اجلن�س؟
� 44.4إزالة التحيز القائم على نوع اجلن�س يف املوا�ضيع االختيارية؟
 44.5تدريب املعلمني على ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني؟
 .45ه ��ل ل ��دى الدول ��ة �سيا�سة حتمي حق الفتي ��ات يف احل�صول عل ��ى التعليم عن طريق
�ضمان �أال مينعها طرف ثالث منه ،مبا يف ذلك الآباء و�أرباب العمل ؟
 .46هل لدى الدولة �سيا�سة تكفل حق امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم؟*
 .47هل توجد �أحكام قانونية تكفل �إمكانية موا�صلة الفتيات احلوامل تعليمهن؟*
 .48هل هناك فر�ص �أمام الفتيات احلوامل ملوا�صلة تعليمهن؟*
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التعليم الخاص*

 .49ه ��ل هناك ت�شريع يع�ت�رف بحرية الأفراد واجلماعات يف �إن�ش ��اء امل�ؤ�س�سات التعليمية
وتوجيهها ،ب�شرط �أن يكون التعليم املقدم يف هذه امل�ؤ�س�سات يتما�شى مع �أقل معايري الدولة؟
 .50ه ��ل هناك ت�شريع يعرتف بحق الوالدين �أو الأو�صياء القانونيني يف اختيار مدار�س
لأطفالهم غري تلك التي حتددها ال�سلطات العامة ،والتي تتفق مع �أقل املعايري التعليمية
للدولة �أو توافق عليها؟
 .51ه ��ل هناك ت�شريعات تعرتف بحق الوالدين �أو الأو�صياء القانونيني يف �ضمان تعليم
الأطفال ديني ًا و�أخالقي ًا وفق ًا لقناعاتهم اخلا�صة؟
املنهج

 .52ه ��ل ت�ض ��ع الدولة احل ��د الأدنى من املعاي�ي�ر التي تنظم املناه ��ج الدرا�سية ونوعية
الربامج الدرا�سية والأ�ساليب التعليمية؟*
� 52.1إذا كان اجلواب نعم ،هل تطبق هذه املعايري الوطنية على البلد ب�أكمله؟
� 52.2أو م ��ا هي املعاي�ي�ر التي ت�ضعها حكومات املقاطع ��ات �أو الأقاليم �أو الواليات و � /أو
البلديات ؟
 .53ه ��ل هناك نظام تفتي�ش لر�ص ��د وتقييم جودة التعليم وحمتواه؟* �إذا كانت الإجابة
بنعم ،كيف؟
 .54ه ��ل يت�ضم ��ن املنهاج الر�سمي التثقيف و � /أو القي ��م يف جمال حقوق الإن�سان ،مثل
احرتام الكرامة الإن�سانية وعدم التمييز وامل�ساواة يف املركز �أمام القانون*:
 54.1يف املرحلة االبتدائية؟
 54.2يف املرحلة الثانوية؟
 .55ه ��ل اعتمدت الدولة ت�شريعات و�سيا�سات وا�سرتاتيجيات تعليمية قائمة على حقوق
الإن�سان وغري متييزية؟*
� .56إذا كان اجل ��واب نع ��م ،هل تكف ��ل هذه التدابري �أن تكون البيئ ��ة املدر�سية حمرتمة
حلق ��وق الإن�سان ،مما ي�سم ��ح للمجتمع املدر�سي ب�أكمله (الط�ل�اب واملعلمون واملوظفون
والإداريون والآباء) مبمار�سة حقوق الإن�سان من خالل �أن�شطة احلياة احلقيقية؟*
 .57هل ُيقدم التدريب والتطوير املهني للمعلمني خالل مرحلة ما قبل �أو �أثناء اخلدمة
(ح�سب م�ستوى التعليم والقطاع (العام  /اخلا�ص)؟*
� .58إذا كان اجل ��واب نع ��م ،فهل تت�ضمن هذه الأهداف ه ��دف تي�سري الفهم واملمار�سة
الكاملني حلقوق الإن�سان يف املدار�س؟
 .59هل يت�ضمن املنهج الر�سمي وحدات من الد�ستور والدميقراطية؟*
36
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 59.1يف املرحلة االبتدائية؟
 59.2يف املرحلة الثانوية؟
 .60هل يوجد ت�شريع ين�ص على �أن تكون هناك فئة حمددة تتعلق بالثقافة و � /أو الدين
ت�شكل جزء ًا من املناهج الدرا�سية التي تقدمها املدار�س؟*
� .61إذا كان تعليم حقوق الإن�سان يدر�س يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،فما هو عدد ال�ساعات
يف املناهج الدرا�سية؟
 61.1يف املرحلة االبتدائية؟
 61.2يف املرحلة الثانوية؟
 61.3يف املرحلة اجلامعية؟
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 .2مؤشــرات العمليـة

ال�ســـــــــــ�ؤال
التقارير*

 .1عدد التقارير التي قدمتها الدولة �إلى هيئات الأمم املتحدة املن�ش�أة مبوجب معاهدات
والتي تر�صد تنفيذ املعاهدات التالية التي ت�شمل و�ضع احلق يف التعليم:
 1.1العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
 1.2العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
 1.3اتفاقية حقوق الطفل
 1.4اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
 1.5جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري
 .2ع ��دد التقاري ��ر التي قدمتها الدولة �إلى اليون�سكو لر�ص ��د تطبيق االتفاقية اخلا�صة
مبكافحة التمييز يف جمال التعليم (منذ عام 2000م).
الرصد*

 .3ه ��ل جتم ��ع احلكومة الوطنية بيانات كافي ��ة لتقييم الأداء يف �إط ��ار اال�سرتاتيجية /
خطة العمل الوطنية ،وال �سيما فيما يتعلق بالفئات ال�ضعيفة؟
 3.1من خالل الإح�صاءات التعليمية التي يتم جمعها من الإبالغ املدر�سي؟
 3.2من خالل الدرا�سات اال�ستق�صائية الوطنية للأ�سر املعي�شية؟
 3.3من خالل امل�سوح الوطنية للتعداد ال�سكاين؟
 .4ه ��ل هن ��اك بيان ��ات مت جمعه ��ا يف املرحلة االبتدائ ��ي ت�صنف عل ��ى �أ�سا�س اختالف
الطالب يف اجلوانب التالية:
 4.1العمر؟
 4.2اجلن�س؟
 4.3منطقة ال�سكن ح�ضرية  /ريفية؟
 4.4دخل الأ�سرة؟
 4.5املجموعة اللغوية �أو العرقية؟
 4.6الإعاقات؟
 .5هل هناك بيانات مت جمعها يف املرحلة الثانوية ت�صنف على �أ�سا�س اختالف الطالب
يف اجلوانب التالية:
 5.1العمر؟
 5.2اجلن�س؟
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 5.3منطقة ال�سكن ح�ضرية  /ريفية؟
 5.4دخل الأ�سرة؟
 5.5املجموعة اللغوية �أو العرقية؟
 5.6الإعاقات؟

ال

التعليقـــــات

 .6ه ��ل هن ��اك بيان ��ات مت جمعه ��ا يف التعليم اجلامع ��ي ت�صنف عل ��ى �أ�سا�س اختالف
الطالب يف اجلوانب التالية:
 6.1العمر؟
 6.2اجلن�س؟
 6.3منطقة ال�سكن ح�ضرية  /ريفية؟
 6.4دخل الأ�سرة؟
 6.5املجموعة اللغوية �أو العرقية؟
 6.6الإعاقات؟
 .7هل هناك تقارير ت�صدر �سنوي ًا لتحليل هذه البيانات التي ت�شمل االجتاهات يف:
 7.1امل�ستوى الوطني (نعم  /ال � /أحيانا)؟
 7.2م�ستوى الدولة �أو الإقليم �أو املقاطعة؟ (نعم  /ال � /أحيانا)
 .8هل هناك بيانات م�صنفة متاحة للجميع تتعلق مبا يلي:
 8.1التعليم االبتدائي؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 8.2التعليم الثانوي؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 8.3التعليم اجلامعي؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
الشكاوى وحاالت

املحكمة (أي حق التقاضي يف الحق يف التعليم)

 .9عدد ال�شكاوى الإدارية املقدمة خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية فيما يتعلق مبا يلي:
� 9.1شمولية التعليم االبتدائي
 9.2توفر التعليم الثانوي �أو �إمكانية الو�صول �إليه
� 9.3إمكانية احل�صول على التعليم اجلامعي
 9.4متويل التعليم
 9.5ق�ضايا التمييز
 9.6ت�سجيل املدار�س اخلا�صة �أو �إغالقها
 9.7حقوق �أولياء الأمور ل�ضمان التعليم الديني والأخالقي لأطفالهم وفق ًا لقناعاتهم اخلا�صة
 .10عدد الق�ضايا املعرو�ضة على املحاكم خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية فيما يتعلق مبا يلي:
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� 10.1شمولية التعليم االبتدائي
 10.2توفر التعليم الثانوي �أو �إمكانية الو�صول �إليه
� 10.3إمكانية احل�صول على التعليم اجلامعي
 10.4متويل التعليم
 10.5ق�ضايا التمييز
 10.6ت�سجيل املدار�س اخلا�صة �أو �إغالقها
 10.7حقوق �أولياء الأمور ل�ضمان التعليم الديني والأخالقي لأطفالهم وفق ًا لقناعاتهم اخلا�صة
 .11عدد ال�شكاوى وق�ضايا املحاكم التي ا�ستجابت لها احلكومة ب�شكل فاعل
املشاركة*

 .12هل ت�شاورت الدولة مع جمموعة وا�سعة من ممثلي املجموعات التالية يف ال�سنة املا�ضية
ب�ش�أن امل�سائل املت�صلة ب�صياغة ال�سيا�سات التعليمية الوطنية و � /أو تنفيذها ور�صدها:
 12.1املنظمات غري احلكومية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 12.2املنظمات الإقليمية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 12.3املنظمات املهنية التعليمية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 12.4احلكومات املحلية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 12.5قادة املجتمع املحلي؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 12.6ممثلو الفئات ال�ضعيفة؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 12.7القطاع اخلا�ص؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 12.8املجتمع املدين؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 12.9املنظمات الطالبية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 .13يف ال�سن ��ة املا�ضي ��ة ،ه ��ل قامت الدول ��ة بن�شر معلومات ع ��ن �سيا�ساته ��ا وبياناتها
التعليمية ذات ال�صلة يف:
 13.1املنظمات غري احلكومية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 13.2املنظمات الإقليمية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 13.3املنظمات املهنية التعليمية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 13.4احلكومات املحلية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 13.5قادة املجتمع املحلي؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
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 13.6ممثلو الفئات ال�ضعيفة؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 13.7القطاع اخلا�ص؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 13.8املجتمع املدين؟ (نعم  /ال  /البع�ض)
 13.9املنظمات الطالبية؟ (نعم  /ال  /البع�ض)

ال

التعليقـــــات

السياق املالي األساسي

 .14هل هناك �إطار قانوين ي�ضمن متويل التعليم؟*
 .15الن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل املخ�ص�ص للتعليم*:
 15.1الإجمايل
 15.2التعليم االبتدائي
 15.3التعليم الثانوي
 15.4التعليم اجلامعي
 .16الن�سبة املئوية للميزانية املخ�ص�صة للتعليم عموم ًا من*:
 16.1احلكومة الوطنية
 16.2حكومات املنطقة �أو الوالية �أو الإقليم
 16.3احلكومات املحلية
 .17الن�سبة املئوية لوزارة الرتبية والتعليم املخ�ص�صة ملا يلي*:
 17.1التعليم االبتدائي
 17.2التعليم الثانوي
 17.3التدريب املهني
 17.4التعليم اجلامعي
 17.5تدريب املعلمني
 17.6التدابري اخلا�صة لتح�سني التوازن بني اجلن�سني (امليزانية املراعية للمنظور اجلن�ساين)
 17.7التدابري اخلا�صة لتح�سني حالة الأقليات القائمة على التعليم
 17.8التدابري اخلا�صة التي ت�ستهدف املناطق الفقرية و � /أو املعزولة يف البالد
 .18الن�سب ��ة املئوية لإجمايل امليزانية من احلكوم ��ات الإقليمية �أو حكومات الواليات �أو
املقاطعات املخ�ص�صة ملا يلي:
� 18.1سلطات التعليم املحلية
 18.2التعليم االبتدائي
 18.3التعليم الثانوي
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 18.4التدريب املهني
 18.5التعليم اجلامعي
 18.6تدريب املعلمني
 18.7التدابري اخلا�صة لتح�سني التوازن بني اجلن�سني
 18.8التدابري اخلا�صة لتح�سني حالة الأقليات القائمة على التعليم
 18.9التدابري اخلا�صة التي ت�ستهدف املناطق الفقرية و � /أو املعزولة يف البالد
 .19الن�سبة املئوية لإجمايل امليزانية التي خ�ص�صتها احلكومات املحلية ملا يلي:
 19.1التعليم االبتدائي
 19.2التعليم الثانوي
 19.3التدريب املهني
 19.4التعليم اجلامعي
 19.5تدريب املعلمني
 19.6التدابري اخلا�صة لتح�سني التوازن بني اجلن�سني
 19.7التدابري اخلا�صة لتح�سني حالة الأقليات القائمة على التعليم
 19.8التدابري اخلا�صة التي ت�ستهدف املناطق الفقرية و � /أو املعزولة يف البالد
� .20ص ��ايف امل�ساعدة الإمنائي ��ة الر�سمية للتعليم امل�ستلمة �أو املقدمة كن�سبة من الإنفاق
العام على التعليم*
 .21مق ��دار التموي ��ل التعليمي امل�ستلم من م�صادر التموي ��ل الأجنبية الثنائية واملتعددة
الأطراف*:
 21.1املبلغ الإجمايل لآخر �سنة
 21.2الن�سبة املئوية لإجمايل ميزانية التعليم العام
الرسوم املدفوعة يف التعليم العام
 .22حدد ما �إذا كانت هناك ر�سوم لكل عن�صر من العنا�صر التالية يف التعليم االبتدائي العام*:

 22.1ر�سوم الت�سجيل
 22.2الر�سوم الدرا�سية
 22.3الزي الر�سمي
 22.4امل�ستلزمات املدر�سية واملواد التعليمية
 22.5الوجبات املدر�سية
 22.6النقل املدر�سي
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 .23حدد ما �إذا كانت هناك ر�سوم لكل عن�صر من العنا�صر التالية يف التعليم الثانوي العام:
 23.1ر�سوم الت�سجيل
 23.2الر�سوم الدرا�سية
 23.3الزي الر�سمي
 23.4امل�ستلزمات املدر�سية واملواد التعليمية
 23.5الوجبات املدر�سية
 23.6النقل املدر�سي
 .24متو�سط التكلفة الإجمالية لكل �أ�سرة لكل طالب يف املدر�سة االبتدائية العامة:
 .25ه ��ل يوجد نظام متويل خا�ص ل�ضمان ح�صول الطالب من الفئات ال�سكانية التالية
على التعليم االبتدائي؟*
 25.1الفئات ذات الدخل املنخف�ض
 25.2الطالبات
 25.3الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة
 25.4امل�شردون
 25.5املجموعات التي تعي�ش يف املناطق الريفية و � /أو املعزولة
 25.6املهاجرون
 25.7جمموعات الأقليات (اللغة والدين والعرق وما �إلى ذلك)
 .26متو�س ��ط الن�سبة املئوي ��ة للطالب (ح�سب الفئة امل�ستهدفة) الت ��ي ت�شملها الربامج
املدعومة من العامة �أو احلوافز للتعليم االبتدائي*:
 26.1الفئات ذات الدخل املنخف�ض
 26.2الطالبات
 26.3الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة
 26.4امل�شردون
 26.5املجموعات التي تعي�ش يف املناطق الريفية و � /أو املعزولة
 26.6املهاجرون
 26.7جمموعات الأقليات (اللغة والدين والعرق وما �إلى ذلك)
 .27متو�سط التكلفة الإجمالية لكل �أ�سرة لكل طالب يف املدر�سة الثانوية العامة

نعــم

ال

التعليقـــــات

 .28ح�صة الإنفاق ال�سنوي للأ�سرة على التعليم لكل طفل م�سجل يف القطاع العام
 28.1التعليم االبتدائي
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 28.2التعليم الثانوي
 28.3التعليم اجلامعي
 .29متو�س ��ط الن�سب ��ة املئوية للطالب (ح�س ��ب الفئة امل�ستهدفة) الذي ��ن يح�صلون على
دعم �أو منح عامة للتعليم الثانوي*:
 29.1الفئات ذات الدخل املنخف�ض
 29.2الطالبات
 29.3الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة
 29.4امل�شردون
 29.5املجموعات التي تعي�ش يف املناطق الريفية و � /أو املعزولة
 29.6املهاجرون
 29.7جمموعات الأقليات (اللغة والدين والعرق وما �إلى ذلك)
 .30هل يوجد نظام متويل خا�ص �أو حوافز �أخرى ل�ضمان ح�صول التالميذ من الفئات
ال�سكانية التالية على التعليم الثانوي؟*
 30.1الفئات ذات الدخل املنخف�ض
 30.2الطالبات
 30.3الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة
 30.4امل�شردون
 30.5املجموعات التي تعي�ش يف املناطق الريفية و � /أو املعزولة
 30.6املهاجرون
 30.7جمموعات الأقليات (اللغة والدين والعرق وما �إلى ذلك)
إكمــال التعــليم

 .31الن�سبة املئوية لل�سكان البالغني امللتحقني بربامج التعليم الأ�سا�سي
 .32الن�سبة املئوية للطالب ،ح�سب املرحلة ،امل�سجلني يف برامج التعليم عن بعد والتعليم امل�ستمر:
 32.1التعليم االبتدائي
 32.2التعليم الثانوي
 32.3التدريب املهني
 32.4م�ؤ�س�سات التعليم العايل
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الدعم العــام وإدارة التعــليم

 .33عدد م�ؤ�س�سات الأقليات العرقية واللغوية والدينية التي تعرتف بها ال�سلطات العامة:
 33.1الأقليات العرقية
 33.2الأقليات اللغوية
 33.3اجلماعات الدينية
 33.4ال�شعوب الأ�صلية
 33.5املجموعات التي تعي�ش يف املناطق الريفية و � /أو املعزولة
� 33.6أطفال �أ�سر املهاجرين
 .34مدى مراجعة املناهج الدرا�سية على جميع املراحل:
 34.1املرحلة االبتدائية
 34.2املرحلة الثانوية
 34.3املرحلة اجلامعية
التعــليم باللغـة األم لألطفــال

 .35الن�سبة املئوية لطالب املدار�س االبتدائية الذين يح�صلون على التعليم بلغتهم الأم:
 35.1الإجمايل
 35.2الإناث
 35.3الذكور
 35.4يف املناطق احل�ضرية
 35.5يف املناطق الريفية
توافر املدرسين ومؤهالتهم

 .36ه ��ل توجد �أح ��كام تتعلق بتعيني املعلمني ل�ضمان عدم التميي ��ز ب�شتى �أنواعه مبا يف
ذلك اختالف اجلن�س؟ *
 .37الن�سبة املئوية للمعلمني الذين ي�ستوفون احلد الأدنى من متطلبات االعتماد:
 37.1يف ال�صفوف الدنيا من التعليم االبتدائي (ال�صفوف :)3-1
•يف املناطق احل�ضرية ........................
•يف املناطق الريفيــــــة ........................
 37.2يف ال�صفوف العليا من التعليم االبتدائي (ال�صف الرابع وما فوق):
•يف املناطق احل�ضرية ........................
•يف املناطق الريفيــــــة ........................
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 37.3يف التعليم الثانوي (ال�سنوات الثالث الأولى):
•يف املناطق احل�ضرية ........................
•يف املناطق الريفيــــــة ........................
 37.4يف التعليم الثانوي (ال�سنة الرابعة وما فوقها):
•يف املناطق احل�ضرية ........................
•يف املناطق الريفيــــــة ........................
تدريب املعلمين

 .38هل تدريب املعلمني من�صو�ص عليه يف*:

 38.1الد�ستور؟
 38.2القوانني؟
 .39هل يوفر الت�شريع تدريب املعلمني على �أنه*:
 39.1حق؟
 39.2التزام؟
 .40ما هي ن�سبة عدد الطالب لكل معلم؟
 40.1يف ال�صفوف الدنيا من التعليم االبتدائي (ال�صفوف :)3-1
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س العامة؟
•يف املدار�س اخلا�صة؟
 40.2يف ال�صفوف العليا من التعليم االبتدائي (ال�صف الرابع وما فوق):
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س العامة؟
•يف املدار�س اخلا�صة؟
 40.3يف التعليم الثانوي (ال�سنوات الثالث الأولى):
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س العامة؟
•يف املدار�س اخلا�صة؟
 40.4يف التعليم الثانوي (ال�سنة الرابعة وما فوقها):
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س العامة؟
•يف املدار�س اخلا�صة؟
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نعــم

ال

التعليقـــــات

ال�ســـــــــــ�ؤال
 .41ما هي ن�سبة املعلمني الذين ال ي�ستوفون املعايري الدنيا؟
 41.1يف املرحلة االبتدائية:
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س املنف�صلة ح�سب نوع اجلن�س التي تخدم الفتيات؟
•يف املدار�س املنف�صلة ح�سب نوع اجلن�س التي تخدم الأوالد؟
41.2

نعــم

ال

التعليقـــــات

يف املرحلة الثانوية:
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س املنف�صلة ح�سب نوع اجلن�س التي تخدم الفتيات؟
•يف املدار�س املنف�صلة ح�سب نوع اجلن�س التي تخدم الأوالد؟

 41.3يف املرحلة اجلامعية:
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س املنف�صلة ح�سب نوع اجلن�س التي تخدم الفتيات؟
•يف املدار�س املنف�صلة ح�سب نوع اجلن�س التي تخدم الأوالد؟
 .42متو�س ��ط الن�سب ��ة املئوي ��ة للمعلمني على جمي ��ع امل�ستويات الذين يكمل ��ون التدريب
الإلزامي �أثناء اخلدمة*:
 42.1يف املرحلة االبتدائية
 42.2يف املرحلة الثانوية
 42.3يف املرحلة اجلامعية
رواتب املعلمين

 .43متو�سط راتب معلمي املدار�س كن�سبة مئوية من احلد الأدنى للأجر املنظم لكل مرحلة*:

 43.1يف املرحلة االبتدائية:
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س العامة؟
•يف املدار�س اخلا�صة؟
43.2

يف املرحلة الثانوية:
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س العامة؟
•يف املدار�س اخلا�صة؟
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ال�ســـــــــــ�ؤال
43.3

يف املرحلة اجلامعية:
•يف املناطق احل�ضرية؟
•يف املناطق الريفية؟
•يف املدار�س العامة؟
•يف املدار�س اخلا�صة؟

املدارس الخاصة  -تسجيل املدارس

 .44عدد املدار�س التي اعرتفت بها احلكومة يف العام املا�ضي:
 44.1التعليم االبتدائي
 44.2التعليم الثانوي
 44.3التدريب املهني
 44.4م�ؤ�س�سات التعليم العايل
 .45عدد املدار�س التي رف�ضت احلكومة ت�سجيلها يف العام املا�ضي:
 45.1التعليم االبتدائي
 45.2التعليم الثانوي
 45.3التدريب املهني
 45.4م�ؤ�س�سات التعليم العايل
املدارس الخاصة  -إغالق املدارس

 .46عدد املدار�س التي �أغلقتها احلكومة ب�شكل م�ؤقت يف العام املا�ضي:
 46.1التعليم االبتدائي
 46.2التعليم الثانوي
 46.3التدريب املهني
 46.4م�ؤ�س�سات التعليم العايل
 .47عدد املدار�س التي �أغلقتها احلكومة ب�شكل دائم يف العام املا�ضي:
 47.1التعليم االبتدائي
 47.2التعليم الثانوي
 47.3التدريب املهني
 47.4م�ؤ�س�سات التعليم العايل
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نعــم

ال

التعليقـــــات

املوقع الجغرايف

 .48الن�سب ��ة املئوية للأطفال الذين يتعني عليهم ال�سري �أكرث من كيلومرت واحد للو�صول
�إلى املدار�س االبتدائية:
 48.1وطني ًا
 48.2يف املناطق احل�ضرية
 48.2يف املناطق الريفية
 .49الن�سب ��ة املئوية للأطفال الذين يتعني عليهم ال�سري �أكرث من كيلومرت واحد للو�صول
�إلى املدار�س الثانوية:
 49.1وطني ًا
 49.2يف املناطق احل�ضرية
 49.2يف املناطق الريفية
 .50الن�سب ��ة املئوي ��ة للمدار�س �أو امل�ؤ�س�سات التي تتوافق م ��ع املتطلبات الوطنية املتعلقة
باملرافق الأكادميية واملادية:
 50.1وطني ًا
 50.2يف املناطق احل�ضرية
 50.2يف املناطق الريفية
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املدار�س االبتدائية
(البنية حتتية)

املناطق املناطق املدار�س املدار�س
الإجمايل
احل�ضرية الريفية اخلا�صة العامة

� .51إجمايل عدد املدار�س*

 .52الن�سبة املئوية للمدار�س التي لديها مبان يف حالة �سيئة
 .53الن�سبة املئوية للمدار�س التي تعاين من نق�ص يف الف�صول الدرا�سية
كاف
 .54الن�سبة املئوية للمدار�س التي ال تتوفر فيها الكتب املدر�سية ب�شكل ٍ
 .55الن�سبة املئوية للمدار�س التي ال حتتوي على مياه
 .56الن�سبة املئوية للمدار�س التي تفتقر �إلى املرافق ال�صحية
 .57الن�سب ��ة املئوي ��ة للمدار� ��س الت ��ي ال تتوف ��ر فيه ��ا مراف ��ق مالئمة
للمراحي�ض وال تنا�سب الفتيات
 .58الن�سبة املئوية للمدار�س التي لي�س لديها كهرباء
 .59الن�سبة املئوية للمدار�س التي لي�س لديها هواتف �أو خدمات الإنرتنت
 .60الن�سبة املئوية للمدار�س التي تفتقر �إلى مرافق املكتبة
 .61الن�سبة املئوية للمدار�س التي تفتقر �إلى املرافق الرتفيهية والريا�ضية
املدار�س االبتدائية
(البنية حتتية)
� .62إجمايل عدد املدار�س*

 .63الن�سبة املئوية للمدار�س التي لديها مبان يف حالة �سيئة
 .64الن�سبة املئوية للمدار�س التي تعاين من نق�ص يف الف�صول الدرا�سية
كاف
 .65الن�سبة املئوية للمدار�س التي ال تتوفر فيها الكتب املدر�سية ب�شكل ٍ
 .66الن�سبة املئوية للمدار�س التي ال حتتوي على مياه
 .67الن�سبة املئوية للمدار�س التي تفتقر �إلى املرافق ال�صحية
 .68الن�سب ��ة املئوي ��ة للمدار� ��س الت ��ي ال تتوف ��ر فيه ��ا مراف ��ق مالئمة
للمراحي�ض وال تنا�سب الفتيات
 .69الن�سبة املئوية للمدار�س التي لي�س لديها كهرباء
 .70الن�سبة املئوية للمدار�س التي لي�س لديها هواتف �أو خدمات الإنرتنت
 .71الن�سبة املئوية للمدار�س التي تفتقر �إلى مرافق املكتبة
 .72الن�سبة املئوية للمدار�س التي تفتقر �إلى املرافق الرتفيهية والريا�ضية
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املناطق املناطق املدار�س املدار�س
الإجمايل
احل�ضرية الريفية اخلا�صة العامة

 .3مؤشرات النتائج

التعــــــليق

ال�ســــــــ�ؤال
الحضور املدرسي

 .1الن�سبة املئوية لطالب ال�صف الأول الذين يلتحقون مبرحلة ما قبل املدر�سة:
 1.1الإجمايل*
 1.2الإناث*
 1.3الذكور*
 1.4يف املناطق احل�ضرية
 1.5يف املناطق الريفية
 1.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 1.7ذوي الإعاقة
 1.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .2الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال يف �س ��ن االلتح ��اق باملدار� ��س االبتدائية (ن�سب ��ة االلتحاق
ال�صافية) (بيانات م�صنفة ح�سب نوع اجلن�س يف جميع الظروف):
 2.1الإجمايل*
 2.2الإناث*
 2.3الذكور*
 2.4يف املناطق احل�ضرية
 2.5يف املناطق الريفية
 2.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 2.7ذوي الإعاقة
 2.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .3الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال يف �س ��ن الدرا�س ��ة الذين مل يلتحق ��وا باملدار� ��س االبتدائية
(البيانات امل�صنفة ح�سب نوع اجلن�س يف جميع الظروف):
 3.1الإجمايل*
 3.2الإناث*
 3.3الذكور*
 3.4يف املناطق احل�ضرية
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 3.5يف املناطق الريفية
 3.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 3.7ذوي الإعاقة
 3.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .4معدل االن�سحاب من التعليم االبتدائي ح�سب املرحلة للفئات امل�ستهدفة:
 4.1الإجمايل*
 4.2الإناث*
 4.3الذكور*
 4.4يف املناطق احل�ضرية*
 4.5يف املناطق الريفية*
 4.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 4.7ذوي الإعاقة
 4.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .5الن�سب ��ة املئوي ��ة ملجموع الط�ل�اب يف املدار�س االبتدائية الذين ه ��م �أكرب �سنا من �سن
املدر�سة االبتدائية الر�سمي:
 5.1الإجمايل
 5.2الإناث
 5.3الذكور
 5.4يف املناطق احل�ضرية
 5.5يف املناطق الريفية
 5.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 5.7ذوي الإعاقة
 5.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .6الن�سبة املئوية لإجمايل طالب املدار�س االبتدائية امل�سجلني يف املدار�س اخلا�صة*:
 6.1الإجمايل
 6.2يف املناطق احل�ضرية
 6.3يف املناطق الريفية
 .7الن�سب ��ة املئوي ��ة ملجموع ط�ل�اب املدار�س االبتدائي ��ة الذين يلتحق ��ون بامل�ؤ�س�سات التي
تف�صل بني اجلن�سني:
 7.1الإجمايل
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 7.2الإناث
 7.3الذكور
 7.4يف املناطق احل�ضرية
 7.5يف املناطق الريفية
 .8ن�سب ��ة االلتح ��اق الإجمالي ��ة وال�صافية للتعلي ��م الثانوي (بيانات م�صنف ��ة بح�سب نوع
اجلن�س يف جميع الظروف)*:
 8.1الإجمايل
 8.2الإناث
 8.3الذكور
 8.4يف املناطق احل�ضرية
 8.5يف املناطق الريفية
 8.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 8.7ذوي الإعاقة
 8.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .9معدل االن�سحاب من التعليم الثانوي ح�سب املرحلة للفئات امل�ستهدفة:
 9.1الإجمايل*
 9.2الإناث*
 9.3الذكور*
 9.4يف املناطق احل�ضرية*
 9.5يف املناطق الريفية*
 9.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 9.7ذوي الإعاقة
 9.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .10الن�سبة املئوية لإجمايل طالب املدار�س الثانوية امل�سجلني يف املدار�س اخلا�صة*:
 10.1الإجمايل
 10.2يف املناطق احل�ضرية
 10.3يف املناطق الريفية
 .11الن�سب ��ة املئوي ��ة ملجموع ط�ل�اب املدار�س الثانوية الذي ��ن يلتحق ��ون بامل�ؤ�س�سات التي
تف�صل بني اجلن�سني:
 11.1الإجمايل
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 11.2الإناث
 11.3الذكور
 11.4يف املناطق احل�ضرية
 11.5يف املناطق الريفية
 .12الن�سبة املئوية للطالب امللتحقني بربامج التعليم املهني يف املرحلة الثانوية*:
 12.1الإجمايل
 12.2الإناث
 12.3الذكور
 12.4يف املناطق احل�ضرية
 12.5يف املناطق الريفية
 12.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 12.7ذوي الإعاقة
 12.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .13ن�سب ��ة االلتحاق الإجمالي ��ة وال�صافية للتعليم العايل (البيان ��ات امل�صنفة ح�سب نوع
اجلن�س يف جميع الظروف)*:
 13.1الإجمايل
 13.2الإناث
 13.3الذكور
 13.4يف املناطق احل�ضرية
 13.5يف املناطق الريفية
 13.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 13.7ذوي الإعاقة
 13.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .14الن�سبة املئوية للطالب امللتحقني مب�ؤ�س�سات التعليم العايل العامة*:
 14.1الإجمايل
 14.2الإناث
 14.3الذكور
 14.4يف املناطق احل�ضرية
 14.5يف املناطق الريفية
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 14.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 14.7ذوي الإعاقة
 14.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .15الن�سبة املئوية للطالب امللتحقني بربامج التعليم املهني ملا بعد املرحلة الثانوية*:

 15.1الإجمايل
 15.2الإناث
 15.3الذكور
 15.4يف املناطق احل�ضرية
 15.5يف املناطق الريفية
 15.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 15.7ذوي الإعاقة
 15.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
التحصيل العلمي

 .16الن�سب ��ة املئوي ��ة للط�ل�اب الذي ��ن يكمل ��ون ب�ش ��كل كامل ال�سن ��وات املق ��ررة للمرحلة
االبتدائية*:
 16.1الإجمايل
 16.2الإناث
 16.3الذكور
 16.4يف املناطق احل�ضرية
 16.5يف املناطق الريفية
 16.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 16.7ذوي الإعاقة
 16.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .17الن�سب ��ة املئوي ��ة لط�ل�اب املرحل ��ة االبتدائية الذين يجت ��ازون اختب ��ار نهاية املرحلة
االبتدائية �-إذا كان متاح ًا:-
 17.1الإجمايل
 17.2الإناث
 17.3الذكور
 17.4يف املناطق احل�ضرية
الحـق فـي التعــليـم :القانون واملبادئ التوجيهية الستعراض السياسات

55

 17.5يف املناطق الريفية
 17.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 17.7ذوي الإعاقة
 17.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .18الن�سب ��ة املئوي ��ة للطالب الذين �أمتوا الدرا�سة من ال�صف الأول �إلى ال�صف اخلام�س
(معدل �إمتام التعليم االبتدائي)*:
 18.1الإجمايل
 18.2الإناث
 18.3الذكور
 18.4يف املناطق احل�ضرية
 18.5يف املناطق الريفية
 18.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 18.7ذوي الإعاقة
 18.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .19الن�سب ��ة املئوي ��ة للطالب الذين يجتازون اختبار نهاية املرحل ��ة االبتدائية ويلتحقون
باملدار�س الثانوية*:
 19.1الإجمايل
 19.2الإناث
 19.3الذكور
 19.4يف املناطق احل�ضرية
 19.5يف املناطق الريفية
 19.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 19.7ذوي الإعاقة
 19.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .20الن�سب ��ة املئوي ��ة للأطف ��ال الذي ��ن يكمل ��ون التعليم الثان ��وي (معدل �إمت ��ام املرحلة
الثانوية)*:
 20.1الإجمايل
 20.2الإناث
 20.3الذكور
 20.4يف املناطق احل�ضرية
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 20.5يف املناطق الريفية
 20.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 20.7ذوي الإعاقة
 20.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .21الن�سبة املئوية للطالب الذين يجتازون امتحانات املرحلة الثانوية:
 21.1الإجمايل
 21.2الإناث
 21.3الذكور
 21.4يف املناطق احل�ضرية
 21.5يف املناطق الريفية
 21.6من الفئات منخف�ضة الدخل
 21.7ذوي الإعاقة
 21.8من الأقليات (اللغة ،الدين ،العرق ،الخ)
 .22عدد اخلريجني (الدرجة اجلامعية الأولى) لكل  1 000من الطالب:
 .23الن�سبة املئوية للن�ساء والفئة امل�ستهدفة الذين لديهم م�ؤهالت مهنية �أو جامعية:
 23.1الإجمايل
 23.2يف املناطق احل�ضرية
 23.3يف املناطق الريفية

 .24معدل معرفة القراءة والكتابة
العمـــر

27

الـمناطـــق الـح�ضـــرية
الإجمـــايل

�أنثى

الـمنـــاطق الريفيـــة
ذكـــر

�أنثى

ذكـــر

()18 - 12
 19و�أكرث
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الحـق فـي التعــليـم :القانون واملبادئ التوجيهية الستعراض السياسات

57

الملحق الثاني

قائمة الصكوك الدولية لوضع املعايير
إعالنات األمم املتحدة

□ □الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان1948 ،م؛
□ □�إعالن حقوق الطفل1959 ،م؛
□ □�إعالن حقوق الأ�شخا�ص املنتمني �إلى �أقليات قومية �أو عرقية و�إلى �أقليات دينية ولغوية1992 ،؛
□ □�إعالن حقوق ال�شعوب الأ�صلية2007 ،م؛
□ □�إعالن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق الإن�سان2011 ،م.
اتفاقيات األمم املتحدة

□ □اتفاقية حقوق الطفل1989 ،م؛
□ □االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني1951 ،م؛
□ □االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ،م1965؛
□ □العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية1966 ،م؛
□ □العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية1966 ،م؛
□ □اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة1979 ،م؛
□ □االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم1990 ،م؛
□ □اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،م.2006
دستور منظمة اليونسكو واتفاقياتها وتوصياتها

□ □د�ستور اليون�سكو1945 ،م؛
□ □اتفاقية مكافحة التمييز يف التعليم1960 ،م؛
□ □اتفاقية التعليم التقني واملهني1989 ،م؛
□ □تو�صية �ضد التمييز يف التعليم1960 ،م؛
□ □تو�صية ب�ش�أن �أو�ضاع املدر�سني1966 ،م؛
□ □تو�صية ب�ش�أن التعليم من �أجل التفاهم والتعاون وال�سالم على ال�صعيد الدويل والتعليم يف جمال حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية1974 ،م؛
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□ □تو�صية ب�ش�أن تطوير تعليم الكبار1976 ،م؛
□ □تو�صية ب�ش�أن االعرتاف مب�ؤهالت التعليم العايل1993 ،م؛
□ □تو�صية ب�ش�أن و�ضع موظفي التعليم العايل1997 ،م؛
□ □تو�صية منقحة ب�ش�أن التعليم التقني واملهني ،م.2001
الصكوك األخرى إلطار حقوق اإلنسان

□ □�إعالن هامبورغ ب�ش�أن تعليم الكبار1997 ،م؛
□ □الإعالن العاملي ب�ش�أن التعليم للجميع ،جومتني ،تايالند1990 ،م؛
□ □�إعالن و�إطار عمل متكامل ب�ش�أن التعليم من �أجل ال�سالم وحقوق الإن�سان والدميقراطية1994 ،م؛
□ □بيان �سالمنكا ب�ش�أن املبادئ وال�سيا�سات واملمار�سات يف االحتياجات اخلا�صة للتعليم1994 ،م؛
□ □�إعالن دلهي ،م�ؤمتر قمة التعليم للجميع1993 ،م؛
□ □الإعالن العاملي ب�ش�أن التعليم العايل للقرن احلادي والع�شرين1998 ،م؛
□ □الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق الإن�سان (2005م – حتى الآن)؛
□ □�إطار عمل دكار ،املنتدى العاملي للتعليم ،دكار ،ال�سنغال2000 ،م؛
□ □الإعالن العاملي ب�ش�أن التنوع الثقايف2001 ،م.
اتفاقيات منظمة العمل الدولية

□ □اتفاقية احلد الأدنى ل�سن االلتحاق بالعمل (االتفاقية رقم  ،138املعتمدة يف  6حزيران  /يونيه 1973م)؛
□ □اتفاقية �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال (االتفاقية رقم  ،182املعتمدة يف  17حزيران  /يونيه م)1999؛
□ □اتفاقية ال�شعوب الأ�صلية والقبلية لعام ( 1989االتفاقية رقم  ،169املعتمدة يف  27حزيران  /يونيه م.1989
النظم اإلقليمية

األفريقية

□ □امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب1981 ،م؛
□ □امليثاق الأفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته ،م1990؛
□ □بروتوكول امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ب�ش�أن حقوق املر�أة يف �أفريقيا2003 ،م.
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األمريكية

□ □ميثاق منظمة الدول الأمريكية1948 ،م؛
□ □الإعالن الأمريكي حلقوق الإن�سان وواجباته1948 ،م؛
□ □االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان1969 ،م؛
□ □بروتوك ��ول �س ��ان �سلف ��ادور :الربوتوك ��ول الإ�ض ��ايف لالتفاقي ��ة الأمريكي ��ة حلق ��وق الإن�سان يف جم ��ال احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية1988 ،م؛
□ □االتفاقية الأمريكية ب�ش�أن منع وا�ستئ�صال العنف �ضد الن�ساء والعقاب عليه 1994م.
العربية

□ □ امليثاق العربي حلقوق الإن�سان2004 ،م.
اآلسيوية

□ □�إعالن �آ�سيان حلقوق الإن�سان.2012 ،
األوروبية
االتحاد األوروبي:

□ □ميثاق احلقوق الأ�سا�سية1999 ،م.

مجلس أوروبا:

□ □اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية1950 ،م ،وبروتوكوالتها  1و  4و  6و  7و  11و 12؛
□ □امليثاق االجتماعي الأوروبي1961 ،م1999 ،م؛
□ □امليثاق الأوروبي للغات الإقليمية �أو لغات الأقليات1992 ،م؛
□ □االتفاقية الإطارية حلماية الأقليات القومية1995 ،م؛
□ □ميثاق التعليم من �أجل املواطنة الدميقراطية والتثقيف يف جمال حقوق الإن�سان2010 ،م.
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التعليقات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات األمم املتحدة خاصة ما يلي:

□ □التعلي ��ق الع ��ام رقم (1990( )3م) الذي اعتمدته اللجنة املعنية باحلق ��وق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ب�ش�أن طبيعة التزامات الدول الأطراف (املادة ))1( 2؛
□ □التعلي ��ق الع ��ام رقم (1998( )9م) الذي اعتمدته اللجنة املعنية باحلق ��وق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ب�ش�أن التطبيق املحلي للعهد،
□ □التعلي ��ق العام رق ��م (1999( )11م) الذي اعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ب�ش�أن خطط العمل للتعليم االبتدائي (املادة )14؛
□ □التعلي ��ق العام رقم (1999( )13م) الذي اعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ب�ش�أن احلق يف التعليم (املادة )13؛
□ □التعلي ��ق العام رقم (2009( )20م) الذي اعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ب�ش�أن عدم التمييز يف احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (املادة ))2( 2؛
□ □التعليق العام رقم (2001( )1م) الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفل ب�ش�أن �أهداف التعليم (املادة ))1( 29؛
□ □التعلي ��ق الع ��ام رق ��م (2005( )7م) الذي اعتمدته جلنة حق ��وق الطفل ب�ش�أن �إعمال حق ��وق الطفل يف مرحلة
الطفولة املبكرة؛
□ □التعليق العام رقم (2006( )9م) الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفل ب�ش�أن حقوق الأطفال املعوقني.
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الملحق الثالث
التعــاريف

يت�أل ��ف �إط��ار حقوق الإن�سان من جمموع ��ة متطورة ومرتابطة من ال�صكوك الدولي ��ة التي حتدد حقوق الإن�سان
وتن�ش ��ئ �آليات لتعزيزها وحمايتها ،ويحدد هذا الإطار �صكوك حق��وق الإن�سان� :أي وثيقة ر�سمية مكتوبة لدولة
�أو دول حت ��دد حقوقه ��ا بو�صفها مبادئ غري ملزمة (�إعالن) �أو تدون احلقوق امللزمة قانون ًا للدول امل�صدقة (العهد
�أو املعاهدة �أو االتفاقية).
الإع�لان :وثيق ��ة ،غري ملزم ��ة يف طبيعتها ،تن�ص على مبادئ ومعاي�ي�ر متفق عليها ولها ق ��وة �سيا�سية و�أخالقية،
وت�ص ��در م�ؤمترات الأمم املتحدة ،مثل م�ؤمتر الأمم املتحدة حلق ��وق الإن�سان لعام 1993م يف فيينا وامل�ؤمتر العاملي
للمر�أة عام 1995م يف بيجني ،عادة جمموعتني من الإعالنات :واحدة كتبها ممثلون حكوميون وواحدة من املنظمات
غري احلكومية ،وكثريا ما ت�صدر اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالنات م�ؤثرة ولكنها غري ملزمة قانون ًا.
الإع�لان العامل��ي حلقوق الإن�س��ان� :أعلنت اجلمعية العامة للأمم املتح ��دة يف  10دي�سمرب 1948م� ،أن الإعالن
العاملي يوفر الأ�سا�س الأخالقي ملجال حقوق الإن�سان املتطور ،وعلى الرغم من �أن الق�صد من الإعالن هو �أن يكون
غ�ي�ر مل ��زم ،ف�إنه مع مرور الوقت �أ�صبحت �أحكامه املختلفة معرت ًفا به ��ا على نطاق وا�سع بحيث ميكن �أن يقال الآن
�إنه قانون دويل عريف.
االتفاقية :اتفاق ملزم بني الدول؛ ي�ستخدم مرادف ًا للمعاهدة والعهد� .إن االتفاقية �أقوى من الإعالن لأنها ملزمة
قانون ًا للحكومات التي �صدقت عليها ،فعندما تعتمد اجلمعية العامة للأمم املتحدة مث ًال اتفاقية ،ف�إنها تخلق قواعد
ومعايري دولية ،ولكي تلتزم الدول الأع�ضاء بها ،حتتاج �إلى الت�صديق عليها.
العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق املدني��ة وال�سيا�سيةُ :اعتم ��د العهد ال ��دويل اخلا�ص باحلق ��وق املدنية
وعم ��ل به يف ع ��ام 1976م ،ويعلن �أن جلمي ��ع النا�س مدى وا�س ًعا م ��ن احلقوق املدنية
وال�سيا�سي ��ة يف ع ��ام 1966مُ ،
وال�سيا�سية؛ ف�إنه ي�ضع �سب ًال لر�صد احرتام الدول الأع�ضاء لهذه احلقوق.
وعمل
العه��د ال��دويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادي��ة واالجتماعية والثقافيةُ :اعتم ��د يف عام مُ 1966
به يف عام  ،1976ويعلن العهد �أن جلميع النا�س جمموعة وا�سعة من احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
هيئات معاهدات حقوق الإن�سان :تت�ألف هيئة املعاهدة من خرباء م�ستقلني جلميع املناطق لر�صد تنفيذ الدول
الأطراف ملعاهدات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،وت�سمى «هيئات املعاهدات» لأن كل منها يتم �إن�شا�ؤه وفق ًا لأحكام
املعاهدة التي ي�شرف عليها ،ويف العديد من اجلوانب املهمة تعد م�ستقلة عن نظام الأمم املتحدة.
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التعليق العام :تف�سري هيئة املعاهدات ملحتوى �أحكام حقوق الإن�سان ،ب�ش�أن امل�سائل املو�ضوعية �أو �أ�ساليب عملها،
وكث�ي�ر ًا ما ت�سع ��ى التعليقات العامة �إلى تو�ضيح واجب ��ات تقدمي التقارير التي تقدمها ال ��دول الأطراف فيما يتعلق
ببع� ��ض الأحكام واقرتاح ُنهج لتنفيذ �أحكام املعاهدات ،وت�سمى �أي�ضا «التو�صية العامة» (االتفاقية الدولية للق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري و اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة).
املب��ادئ التوجيهي��ة لتق��دمي التقارير لل��دول الأطراف� :أ�ص ��درت كل هيئة من هيئ ��ات املعاهدات مبادئ
توجيهية خطية للدول الأطراف ،تقدم امل�شورة ب�ش�أن �شكل وم�ضمون التقارير التي يتعني على الدول تقدميها مبوجب
املعاه ��دة ذات ال�صل ��ة ،وميك ��ن �أن تختلف هذه املب ��ادئ التوجيهية يف النه ��ج :فقد قدمت بع� ��ض اللجان توجيهات
مف�صلة ب�ش�أن كل مادة على حدة ،يف حني �أعطى البع�ض الآخر توجيهات �أكرث عمومية.
مالحظ��ات ختامية لهيئات معاه��دات حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتح��دة :املالحظات والتو�صيات
ال�صادرة عن هيئة تعاهدية بعد النظر يف تقرير �إحدى الدول الأطراف ،وت�شري املالحظات اخلتامية �إلى اجلوانب
الإيجابية لتنفيذ الدولة للمعاهدة و�إلى املجاالت التي تو�صي فيها الهيئة املن�ش�أة مبعاهدات ب�أن تتخذ الدولة مزيد ًا
م ��ن الإج ��راءات ،وتلتزم هيئ ��ات املعاهدات ب�إ�ص ��دار مالحظات ختامية ملمو�س ��ة ومركزة وقابل ��ة للتنفيذ؛ وتويل
اهتمام ًا متزايد ًا للتدابري الرامية ل�ضمان املتابعة الفاعلة لتو�صياتها.
قرر اخلا�ص هو �شخ�ص يعينه جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
املُ ِ
ق��رر اخلا���ص املعني باحلق يف التعليم :املُ ِ
املتحدة للإبالغ عن حالة بلد �أو مو�ضوع حمدد حلقوق الإن�سان ،وقد �أن�شئ تفوي�ض املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف
التعليم يف عام 1998م.
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وﺿﻌــﺖ اﻟﺼﮑــﻮك اﻟﺪوﻟﯿــﺔ ﻟﺤﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن إﻃــﺎرﴽ ﻣﻌﯿﺎرﯾــﴼ ﻗﻮﯾــﴼ ﯾﻨــﺺ ﯽﻠﻋ
اﻟﺤــﻖ ﻲﻓ اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ .ﮐﻤــﺎ ﺑﺬﻟــﺖ ﺟﻬــﻮد ﮐﺒﯿــﺮة ﻟﺘﻨﻔﯿــﺬ هــﺬا اﻟﺤــﻖ اﻷﺳﺎﺳــﻲ
ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﯽﻠﻋ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪوﻟــﺔ ،وﯽﻠﻋ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،ﻟــﻢ ﯾﻠﺘﺤــﻖ
اﳌﻼﯾﯿــﻦ ﻣــﻦ اﻷﻃﻔــﺎل _اﻟﺬﯾــﻦ هــﻢ ﻲﻓ ﺳــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ_ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ ،و ُﯾﺤــﺮم
ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻲﻓ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻣﻤــﺎ ﻻ ﺷــﻚ ﻓﯿــﻪ أن إﻋﻄــﺎء اﻟﺤــﻖ ﻲﻓ اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ اﻟﺠﯿــﺪ ﺣﻘﯿﻘــﺔ واﻗﻌــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﯿــﻊ وأوﻟﻮﯾــﺔ ﻣﻄﻠﻘــﺔ ،وﻻ ﯾﻤﮑــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ذﻟــﻚ ﺑــﺪون أﻃــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿــﺔ
وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ.

اﻟﺤـﻖ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌــﻠﯿـﻢ

اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﻬﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت

وﻗــﺪ وﺿﻌــﺖ هــﺬﻩ اﳌﺒــﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﻬﯿــﺔ ﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺮاﻏﺒــﺔ ﻲﻓ
ﺗﻘﯿﯿــﻢ ﻣــﺪى ﺗﻮاﻓــﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻬــﺎ وﺳﯿﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ ﻣــﻊ
اﻟﺼﮑﻮك اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﺎﯾﯿﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻲﻓ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.

ﻗﻄـﺎع
اﻟﺘﺮﺑﯿـﺔ

ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌـﺮﺑﻲ ﻟـﺪول اﻟﺨـﻠﯿﺞ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﮑﺘﺐ اﻟﯿﻮﻧﺴﮑﻮ  -ﺑﯿﺮوت واﻟﺪوﺣﺔ

