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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة السادسة والعشرون 

   من جدول األعمال ٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

  تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعليم، كيشوري سينغ     

   *تقييم التحصيل التعليمي للطالب وإعمال احلق يف التعليم    

  موجز    
، وهو يركز على تقييم  ١٧/٣يقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

ويشدد املقرر اخلاص علـى أمهيـة       . يمالتحصيل التعليمي للطالب وإعمال احلق يف التعل      
استحداث وتطبيق نظم تقييم وطنية تتسق مع معايري حقوق اإلنسان، حبيث يفي التعلـيم              
باألهداف األساسية املنوطة به يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ويعترب املقرر اخلاص            

 رسالة التعليم ذات    أن مثل هذا النهج الشامل القائم على حقوق اإلنسان ضروري لتعزيز          
الرتعة اإلنسانية وليس لدوره املؤسسي البحت، الذي يستخدم نطاقاً ضيقاً من التقييمات            

كذلك يشدد هذا التقرير على تنمية      . املتصلة بتعليم الرياضيات واملهارات اللغوية فحسب     
ائـق  املهارات بوصفها جزءاً ال يتجزأ من التعليم األساسي وعلى احلاجة إىل ابتكـار طر             

لتقييم التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين، خاصة يف البلـدان الناميـة، اسـتجابة               
  .للتطلعات املتزايدة للشباب، مع عدم إغفال منظور حقوق اإلنسان

وخيتتم التقرير بتوصيات ترمي إىل تعزيز ُنُهج شاملة قائمة على حقوق اإلنـسان               
  .لتعليمي للطالبإزاء التقييمات الوطنية للتحصيل ا

  
__________ 

  .تأخر تقدمي الوثيقة  *  
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  مقدمة   -أوالً  
 ويركـز علـى تقيـيم       ١٧/٣لس حقوق اإلنسان    يقدم هذا التقرير عمالً بقرار جم       -١

وهو يشدد علـى أمهيـة اسـتحداث        . التحصيل التعليمي للطالب وإعمال احلق يف التعليم      
وتطبيق تقييمات للتحصيل التعليمي تتسق مع معايري حقوق اإلنسان حبيـث يفـي التعلـيم      

وهذا النهج الـشامل    . باألهداف األساسية املنوطة به يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان        
القائم على حقوق اإلنسان ضروري لتعزيز رسالة التعليم ذات الرتعة اإلنسانية ولـيس دوره              
املؤسسي البحت، الذي يستخدم نطاقاً ضيقاً من التقييمات املتـصلة بتعلـيم الرياضـيات              

 يتجزأ  ويشدد التقرير أيضاً على تنمية املهارات بوصفها جزءاً ال        . واملهارات اللغوية فحسب  
من التعليم األساسي وعلى احلاجة إىل طرائق مبتكرة لتقييم التعليم والتـدريب يف اجملـالني               
التقين واملهين، خاصة يف البلدان النامية، استجابة للتطلعات املتزايدة للشباب، مع عدم إغفال             

  . منظور حقوق اإلنسان
اص املعين بالتعليم بشأن التعليم     ويستند هذا التقرير إىل تقارير سابقة قدمها املقرر اخل          -٢

والتعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين مـن       ) A/HRC/20/21(اجليد واإلجراءات املعيارية    
كما يركز على التقييم الوطين على مـستوى التعلـيم          ). A/67/310(منظور احلق يف التعليم     

ويسعى هذا التقرير إىل التوسـع يف       . األساسي باإلشارة إىل نظم التقييم اإلقليمية أو الدولية       
تقييم التحصيل التعليمي للطالب، بدالً من تقييم املدارس أو املدرسني يف حد ذاهتم، بالرغم              

، )١(ويقتصر التقرير على جمال التعليم األساسي     . من أن هذه التقييمات متصلة ببعضها البعض      
 شـاغالً رئيـسياً للمجتمـع    ذلك أن إعمال احلق يف التعليم األساسي اجليد للجميع يشكل     

  . ٢٠١٥الدويل، ومن املرجح أن يظل عنصراً حمورياً يف خطة التنمية ملا بعد 
وقدم أيضاً  . وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اضطلع املقرر اخلاص ببعثة إىل سيشيل           -٣

الضوء على  وسلط هذا التقرير    ). A/68/294(تقريراً إىل الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة        
 وقـدم حتلـيالً ألهـداف تعليميـة         ٢٠١٥التطورات األخرية يف خطة التنمية ملا بعد عام         

وشـدد املقـرر    . واستراتيجيات تنفيذية، مع التركيز على اإلجراءات على املستوى الوطين        
اخلاص على أمهية وضع احلق يف التعليم يف صـلب املناقـشات املتعلقـة خبطـة التنميـة                  

قدم جمموعة من التوصيات بشأن الطرائق اليت ميكن هبا تفعيل هنج قائم على             ، و ٢٠١٥ بعد ملا
   .حقوق اإلنسان إزاء األهداف اإلمنائية القائمة على التعليم

__________ 

الثانوي، /ية والتعليم األويل والتعليم االبتدائي    يغطي التعليم األساسي أنواع من التعليم مثل التربية غري النظام         " )١(
، مشاورة اخلرباء بشأن التعريف العملي      " سنة ١٢ سنوات على األقل وميتد تدرجيياً ليصل إىل         ٩ويتألف من   

وقد ). ED/BAS/RVE/2009/PI/1(، االستنتاجات ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨-١٧للتعليم األساسي   
للتعلـيم   للتصنيف الـدويل املوحـد  ) ٢(ل برامج للتعليم املهين على املستوى تقدم بعض نظم التعليم بالفع  

مكتب اليونـسكو لإلحـصاء،     : أنظر. لتزويد األفراد مبهارات تتصل مبجال العمل     ) التعليم الثانوي األدىن  (
 .١٣٩، الفقرة )٢٠١٢مونتريال، (، ٢٠١١التصنيف الدويل املوحد للتعليم 
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  األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف اآلونة األخرية   -ثانياً  
 تتصل بالـدعوة  واصل املقرر اخلاص، منذ تقدميه تقريره األخري، املشاركة يف أنشطة   -٤

ويشارك على حنـو    . للحق يف التعليم وإبراز أمهيته على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل         
  . نشط يف حوار مع الدول، وهيئات دولية، والوسط الفكري ومنظمات اجملتمع املدين

، شارك املقرر اخلاص يف الدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء          ٢٠١٣أبريل  /ويف نيسان   -٥
عامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي، املعقودة يف جنيف، وقدم عرضاً بـشأن تعزيـز               ال

  . املساواة والفرص املتاحة يف جمال التعليم للسكان املنحدرين من أصل أفريقي
مايو، شارك املقرر اخلاص يف االجتماع العاملي الثـاين للفريـق           /أيار ٢٢و ٢١ويف    -٦

يم الذي نظمته األكادميية الوطنية للبحوث يف جمـال التعلـيم، يف          الدويل املعين باحلق يف التعل    
تاباي، مقاطعة تايوان الصينية، وأدىل بالكلمة االفتتاحية بشأن املبادرات الدولية املتعلقة باحلق            

  . ٢٠١٥يف التعليم واألهداف املتصلة بالتعليم يف خطة التنمية ملا بعد عام 
 اخلاص يف عدد من األنشطة اليت جـرى تنظيمهـا   يونيه، شارك املقرر /ويف حزيران   -٧

إمكانيـة التقاضـي   "خالل الدورة الثالثة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان دعماً لتقريره عن      
وكـان  . مـايو /أيار ٣١، الذي قدمه إىل اجمللس يف       )A/HRC/23/35" (بشأن احلق يف التعليم   

 والربازيل واهلند واملغرب بشأن     املتكلم الرئيسي يف حدث مواز اشتركت يف تنظيمه إكوادور        
  . احلق يف التعليم استناداً إىل هنج قائم على احترام حقوق اإلنسان

 ٢٨ و ٢٧" (حبماية حقوق اإلنسان   النهوض: ٢٠+فيينا"اء مؤمتر اخلرباء الدويل،     وأثن  -٨
عمـل  ، الذي ُنظِّم يف فيينا مبناسبة الذكرى السنوية العشرين إلعالن وبرنامج            )يونيه/حزيران

 اعتمـاد   :تعميم مراعاة حقوق اإلنسان     "  بفيينا، شارك املقرر اخلاص يف الفريق العامل املعين         
كما أدىل بكلمة  ". ٢٠١٥هنج قائم على احترام حقوق اإلنسان إزاء خطة التنمية ملا بعد عام             

 تعزيز اتباع هنج قائم على احترام احلقـوق إزاء النظـام املـايل            "يف اجتماع للخرباء بشأن     
  . يوليه/متوز ١، ُعقد يف فيينا يف "واالنتعاش االقتصادي

: رؤى تعليمية للهنـد   "يوليه، حضر املقرر اخلاص حدثاً بعنوان       / متوز ١٦ و ١٥ويف    -٩
. نظمه جملس التنمية االجتماعية يف نيودهلي     " تأمالت بشأن االستراتيجيات واألنشطة املالئمة    

. جللسة املتعلقة باحلق يف التعليم وقـام بتـسيريها    كما ترأس املقرر اخلاص أثناء هذا احلدث ا       
تناول مسألة احلـق يف التعلـيم يف        ليوليه، اجتمع بفريق األمم املتحدة يف اهلند        / متوز ٢٢ ويف

  . ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 
أغسطس، أدىل املقرر اخلاص ببيان يف اجتماع مشترك للجنة الدائمـة           / آب ١٥ويف    -١٠

والثقافة والسياحة واملوارد البشرية واللجنة الدائمة املعنية بالعدالـة وحقـوق           املعنية بالتعليم   
اإلنسان التابعتني لربملان البلدان األفريقية وشاطر املشاركني خربته يف الترويج لنهج قائم على             

. ٢٠١٥حقوق اإلنسان إزاء التعليم جلذب تأييد البلدان األفريقية خلطة التنمية ملا بعد عـام               
ليوم نفسه، أقام حواراً موسعاً مع جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان، مشل نطاقاً واسعاً              ويف ا 

  . من املسائل املتعلقة حبماية احلق يف التعليم وتعزيزه
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أغسطس، كان املقرر اخلاص أحد املتحدثني الرئيـسيني يف املنتـدى           / آب ٢١ويف    -١١
جمال التعليم وإعداد استراتيجية إمنائية مالئمـة       الدويل املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية بشأن       

 ٢٣ويف  . خستانية يف أسـتانا   ا، الذي نظمته وزارة التعليم والعلوم الكاز      ٢٠١٥بعد عام    ملا
أغسطس، شارك املقرر اخلاص بوصفه أحد الضيوف رفيعي املـستوى املـتكلمني يف             /آب

  . يف أستانا) ٢٠٢٢-٢٠١٣ (االجتماع اخلاص بإطالق العقد الدويل للتقارب بني الثقافات
سبتمرب، شارك املقرر اخلاص يف اجتماع الفريق العامل الوزاري / أيلول١٩ و١٨ويف   -١٢

 يف جمال التعليم، على سبيل املتابعـة      ٢٠١٥التابع للكومنولث بشأن إطار التنمية ملا بعد عام         
ني للكومنولث، وشـاطر    لبيان موريشيوس الصادر يف املؤمتر الثامن عشر لوزراء التعليم التابع         

  . املشاركني يف احلدث آراءه فيما يتعلق بالدور الرئيسي للتعليم
سبتمرب، كان املقرر اخلاص أحد املتكلمني الرئيسيني يف مناسبة بشأن          / أيلول ٢٤ويف    -١٣

، اليت استضافتها احلملة    "٢٠١٥حق اإلنسان يف التعليم يف خطة التنمية ملا بعد عام           "موضوع  
 منظمة غري حكومية، وشددت هذه املناسـبة    ١٥للتعليم ومؤسسات اجملتمع املفتوح و    العاملية  

  . على أمهية احلق يف التعليم اجليد للجميع
معاً من أجل تعلـيم     "أكتوبر حضر املقرر اخلاص إطالق محلة       / تشرين األول  ٤ويف    -١٤

، الذي احتفلت به    مبناسبة اليوم العاملي للمعلمني   "  تعليم أفضل من أجل عامل أفضل      - أفضل
.  إىل جانب منظمات غري حكومية عديدة، يف نيويـورك Educational Internationalمؤسسة 

أكتوبر، كان ضيفاً متحدثاً يف نيويورك يف حفـل إصـدار كتـاب             / تشرين األول  ٢٨ويف  
Ready to Learn: A Legal Resource for Realizing the Right to Education الذي نشره مركز 

  . ، يف جنوب أفريقياLegal Resources Centerوارد القانونية امل
نوفمرب، أدىل املقرر اخلاص ببيان يف جلنة التعليم التابعة للمـؤمتر      / تشرين الثاين  ٧ويف    -١٥

أثناء املناقشة املتعلقـة    . بباريس) اليونسكو(العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
، شدد فيه على أمهية ضمان احلفاظ على التعلـيم باعتبـاره مـن       "٢٠١٥عد  ب التعليم ملا "  ب

  . العامة املنافع
نوفمرب، حضر املقرر اخلاص حلقة عمـل       / تشرين الثاين  ٣٠ إىل   ٢٥ويف الفترة من      -١٦

إقليمية عقدت يف اجلزائر عن التعليم للجميع يف أفريقيا، استضافتها اللجنة األفريقية حلقـوق              
وب، وألقى كلمة يف اجللسة االفتتاحية حللقة العمل بشأن التحديات الرئيسية           اإلنسان والشع 

  . اليت تواجه تنفيذ جدول أعمال توفري التعليم للجميع وإعمال احلق يف التعليم األساسي
ديسمرب، ألقى املقرر اخلاص الكلمة االفتتاحية يف حلقة دراسية         / كانون األول  ٣ويف    -١٧

، بالتعاون مع حكومة اكسترميادورا ومدرسـة هنـري         سبانياإورا،  نظمتها جامعة اكسترمياد  
، جبنيف، اهلدف منها هو تشجيع اإلصالحات يف جامعـة املغـرب   Henry Dunantدونانت 

  . العريب باستحداث هنج قائم على احلقوق
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ديسمرب، شارك املقرر اخلاص كخبري يف مؤمتر القمـة         / كانون األول  ١١ و ١٠ويف    -١٨
م، الذي نظمته حكومة غوجارات، اهلند، وألقى كلمة يف اجللسة االفتتاحيـة،            الوطين للتعلي 

  . سلط فيها الضوء على أمهية احلق يف التعليم يف بناء األمم
، أدىل املقرر اخلاص ببيان يف املنتدى اإلقليمي املعين         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٩ويف    -١٩

من والرتاع املسلح يف منطقة الشرق األوسط ومشـال  حبماية احلق يف التعليم أثناء حالة انعدام األ  
  . أفريقيا، الذي نظمه مركز األمم املتحدة للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، يف الدوحة

فرباير، شارك املقرر اخلاص يف حدث نظمه كل من املنظمة الدولية           / شباط ٢١ويف    -٢٠
يل للغة األم، وخاطب احلضور عن      للفرانكوفونية واليونسكو يف باريس لالحتفال باليوم الدو      

  . اللغة احمللية، واملواطنة العاملية واحلق يف التعليم
إنقاذ القانون الدويل   "مارس، شارك املقرر اخلاص يف مؤمتر دويل عن         / آذار ٤و ٣ويف    -٢١

قام بتنظيمـه برنـامج   " حلقوق اإلنسان من خالل آلية املقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة     
ون الدويل واملنظمات الدولية يف كلية الدراسات الدولية املتقدمة يف جامعة جونز هوبكرت،             القان

  . بالتعاون مع مركزها يف بولونيا، وحتدث عن إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم وإنفاذه
 Internationalمارس، كان املقرر اخلاص ضيفاً متحدثاً يف مناسبة نظمتها / آذار٧ويف   -٢٢

Relations Consulting Network and Lobbying  التابعة للربملان األورويب يف بروكسيل، حتـدث 
مارس، شارك يف   / آذار ٣١ويف  .  واحلق يف منظور تعليمي    ٢٠١٥فيها عن خطة التنمية ملا بعد       

تعزيز تـأثري االحتـاد     "خبصوص موضوع   ) Alliance 2015 (٢٠١٥املائدة املستديرة لتحالف    
. املعقـودة يف كوبنـهاغن     " التعليم من أجل تنمية مستدامة على الصعيد العاملي        األورويب على 

مارس، شارك يف إحاطات إعالمية للبعثات الدائمة يف نيويورك بـشأن خطـة             / آذار ١٦ ويف
  . ، نظمها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث يف نيويورك٢٠١٥ التنمية ملا بعد

قائم علـى حقـوق اإلنـسان يف تقيـيم          يف سبيل توخي هنج شامل،        -ثالثاً  
   التحصيل التعليمي للطالب

إن الوفاء بااللتزامات اليت تقع على عاتق الدول فيما يتعلق باحلق يف التعليم يتوقف                 -٢٣
على الطريقة اليت يفي هبا التعليم املوفر باألهداف األساسية للحق يف التعليم، على النحو الذي            

وهذا يستلزم أن تستند التقييمات الوطنية للتعليم إىل هنـج          . البيبينه التحصيل التعليمي للط   
قائم على حقوق اإلنسان، يكون فيه النطاق الكامل لاللتزامات الناشئة عن احلق يف التعليم يف 

ويود املقرر اخلاص أن يشدد على ضرورة وأمهية اتباع هنج شـامل يكـون            . مركز الصدارة 
ثل يف تقييم األداء يف جمال تعلم الرياضـيات واملهـارات           أوسع نطاقاً من النهج الضيق املتم     

اللغوية، ويتوسع يف تقييم التحصيل التعليمي للطالب ليشمل مجيع االلتزامات املتعلقة بـاحلق          
  . يف التعليم مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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  معايري حقوق اإلنسان يف التعليم   -ألف  
 الرئيسية عن ضمان أن نظمها التعليمية الوطنية تفي         تقع على عاتق الدول املسؤولية      -٢٤

وابتداًء من اإلعالن العاملي    . باألهداف اليت حددهتا املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان للتعليم       
حلقوق اإلنسان، يتعني على املدارس أن توفر تعليماً حيترم قيم حقوق اإلنـسان، واملواطنـة               

مـن اتفاقيـة حقـوق      ) ١(٢٩ للمبادئ الواردة يف املادة      ووفقاً. الدميقراطية والتنوع الثقايف  
تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه        "الطفل، يكون تعليم الطفل موجهاً حنو       

اخلاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه األصل، واحلضارات              
الغرض منـه   "ي حيق لكل طفل هو التعليم الذي يكون         والتعليم الذ ". املختلفة عن حضارته  

تزويد الطفل باملهارات احلياتية وتعزيز قدرته على التمتع بكافة حقوق اإلنسان ونشر ثقافـة              
ومع ذلك وكما ذكرت جلنة حقوق الطفل، يبدو أن         . )٢(مشبعة بقيم حقوق اإلنسان املناسبة    

 حد كبري، يف كثري من األحيان، من الربامج         غائبة إىل ) ١(٢٩مجيع العناصر اجملسدة يف املادة      
 فيها صورياً والسياسات الوطنية والدولية املتعلقة بالتعليم واليت تكتسي حقاً أمهية، أو موجودة

   .)٣(فقط كفكرة عرضية
ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن امليثاق التأسيسي لليونسكو ُيسند إىل التعلـيم           -٢٥

وقد .  البشر بني بين " التضامن الفكري واملعنوي  "وتشجيع  " لعليا لإلنسانية املثل ا "مهمة تعزيز   
يات املستقبل،  سؤولكلفت كل من اليونسكو ومنظمة األمم املتحدة للطفولة إعداد األطفال مل          

وعالوة على ذلـك    . وينبغي هلذه املثل أن تشكل حجر األساس يف املناهج الدراسية الوطنية          
اجملـسدة يف   " يروج ويعزز جمموعة القيم األخالقيـة     "ه على حنو    جيب تصميم التعليم وتوفري   

أخالقيـات جديـدة إلنـسانيتنا      "وقد مت اإلعراب عن احلاجة إىل       . )٤(اتفاقية حقوق الطفل  
وينبغي أن حيتـل    . ٢٠١٥ يف املقترحات املتعلقة بالتخطيط خلطة التنمية ملا بعد          )٥("املشتركة

ديث املنهج الدراسي لتقييم التحصيل التعليمي للطـالب    ذلك مكانة بارزة عند التفكري يف حت      
  . وفقاً له، كجزء ال يتجزأ من رسالة التعليم ذات الرتعة اإلنسانية

ويتمثل اهلدف الرئيسي لنظم التقييم الوطنية يف تقييم التحصيل التعليمي للطالب يف              -٢٦
 إىل هنج قائم علـى حقـوق        وينبغي أن يستند هذا التقييم    . إطار نظام التعليم الوطين بكامله    

اإلنسان ورسالة التعليم ذات الرتعة اإلنسانية، وليس إىل دوره املؤسسي البحت، وأن يستند             
كما ينبغي نشر القيم واملبادئ     . أيضاً إىل احلفاظ على القضية النبيلة املتمثلة يف التعليم ودعمها         

__________ 

 .٢الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم، الفقرة ) ٢٠٠١(١التعليق العام رقم  )٢(
 .٣ املرجع نفسه، الفقرة )٣(
 .١٣ املرجع نفسه، الفقرة )٤(
اجتثاث الفقر وحتويل االقتصاديات من خالل التنميـة املـستدامة، تقريـر فريـق       : شراكة عاملية جديدة  " )٥(

 ).٢٠١٣( ٢٠١٥ الشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد
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كوسـيلة  "،  )٦( حقوق اإلنسان  الواردة يف إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان        
 بغية جعلها جزءاً ال يتجـزأ مـن         )٧("لإلعمال الكامل للحق يف التعليم على الصعيد العاملي       

ينبغي إدراج القيم واملبادئ الدميقراطية املتعلقة حبقوق اإلنسان        "و. التحصيل التعليمي للطالب  
  . )٨("املعترف هبا عاملياً ضمن أي نظام تعليمي

  عيش معاًتعلم ال  -باء  
، وهو معروف بتقرير ديلـور،      ١٩٩٦حدد تقرير رائد مت تقدميه إىل اليونسكو يف           -٢٧

التعلم لكي نعرف، التعلم لكي نعمل، والتعلم لكي نعيش معاً، والتعلم           : أربعة أركان للتعليم  
وتوفر هذه األهداف إطاراً مفيداً لتحديث املناهج الدراسية الوطنية واآلليات          . )٩(لكي نكون 

  . املالئمة لتقييم التحصيل التعليمي للطالب
 يف حاالت الرتاعات    سيما الويكتسب تقييم دور التعليم يف بناء السالم أمهية أيضاً،            -٢٨

وحيتاج التعليم يف القرن احلادي والعشرين قبل أي شـيء          . "ويف مرحلة املصاحلة بعد الرتاع    
كثر حيوية من أجل بناء جمتمـع مزدهـر         تعليم األطفال ما ميكن اعتباره املهارة الوحيدة األ       

فال ميكن ألي بلد أن يأمل يف إرساء        ...   مهارة العيش بسالم مع اآلخرين     - متعدد الثقافات 
 واملكـان الـذي   - أسس دائمة وثابتة للسالم ما مل جيد طرقاً لبناء الثقة املتبادلة بني مواطنيه   

ر آخر هام يف تقييم التحصيل التعليمـي        ومثة اعتبا . )١٠("جيب البدء منه هو الفصول املدرسية     
للطالب يتمثل يف معرفة ما إذا كانت أمناط سلوكهم تعكس فهمهم لـتعلم العـيش معـاً                 

  . والتزامهم به

   تعزيز القيم اإلجيابية للتنوع الثقايف  -جيم  
وغـرس  . )١١(إن التعليم استثمار ال يقدر بثمن للحفاظ على التراث الثقايف للبشرية            -٢٩

م باحلفاظ على التنوع املتعدد الثقافات واللغات يف ذهن الطالب وتشجيعهم على فهم             االلتزا
وتقدير ثراء التنوع الثقايف على حنو أفضل أمور تستحق أن حتتل مكانة هامـة يف أي نظـام                  

__________ 

 . املرفق١٦/١قرار جملس حقوق اإلنسان  )٦(
 .٥ الفقرة ٢٣/٤قرار جملس حقوق اإلنسان  )٧(
 .١٨ الفقرة A/HRC/20/21نظر الوثيقة ا )٨(
 Learning: The"التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية املعنية بالتعليم يف القرن احلادي والعشرين إىل اليونسكو  )٩(

Treasure within (1996)") ١٩٩٦) علم ذلك الكرت املكنونالت. 
، "الرتاعات املسلحة والتعليم  : األزمة اخلفية "تقرير عن أعمال الرصد العاملي ألغراض توفري التعليم للجميع،           )١٠(

 .٢٣، الصفحة )٢٠١١منشورات اليونسكو، (
مدتـه  اكتسب ذلك أمهية خاصة على سبيل املتابعة إلعالن العقد الدويل للتقارب بني الثقافات الـذي اعت                )١١(

 .٦٧/١٠٤اجلمعية العامة مبوجب قرارها 
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كما ينبغي أن هتدف املناهج الوطنية إىل إعداد الطالب للـدفاع عـن التنـوع             . )١٢(تعليمي
 أخالقياً ال ينفصل عن احترام كرامة اإلنسان، على حنو ما أعرب عنه يف              الثقايف بوصفه واجباً  

وتدعو اخلطوط الرئيسية خلطة    . )١٣(٢٠٠١إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف لعام        
العمل لتنفيذ اإلعالن إىل القيام من خالل التعليم إىل تعزيز الوعي بالقيمة اإلجيابيـة للتنـوع              

كما ينبغـي للتعلـيم املـوفر،       . سني كل من تصميم املناهج وتعليم املدرسني      الثقايف وإىل حت  
باإلضافة إىل تقييمات الطالب أن يوضحا األمهية املعلقة على احلفاظ على التنـوع الثقـايف               
والتعددية وتعزيزمها بوصفهما جزءاً أساسياً من التنمية اليت تركز على اإلنسان، وينبغي لتقييم             

همهم للقيم املشتركة بني مجيع البشر، مبا يف ذلك احترام مجيع األشخاص            الطالب أن يظهر ف   
  . املنتمني إىل حضارات وثقافات وأديان خمتلفة

  آليات التقييم يف التعليم األساسي   -رابعاً  
إن تقييم التحصيل التعليمي الذي يستند إىل الطالب له عالقـة مباشـرة بتقيـيم                 -٣٠

ويقع على الدول التزام بإعمال احلق يف التعلـيم         .  إىل املناهج  التحصيل التعليمي الذي يستند   
األساسي، وبأن يستند هذا التعليم إىل معايري دنيا، وأن يوفره مدرسون مؤهلون وأن ُيـدار               

  .)١٤(بفعالية من خالل نظام للتنفيذ والتقييم
ان وجيب أن تكون نظم التقييم الوطنية شاملة، وأن تشمل مجيع الطالب من الـسك             -٣١

بتقييم تقدم كل طالب باملقارنة باملعـايري       " اليت تستند إىل الطالب   "وتقوم اآلليات   . املواطنني
وجيب أن تطبق هذه النظم على مجيع       . املدرسية اليت تعكس متطلبات املناهج احمللية والوطنية      

الطالب يف أي بلد دون استثناء، لضمان تقييم مجيع الطالب ودعمهـم لتـأمني حتـسنهم                
  . ياً، وبصفة خاصة الطالب املنتمني إىل فئات ضعيفةتدرجي

  التحصيل التعليمي يف االنتقال من املستوى االبتدائي إىل املستوى الثانوي   -ألف  
لقد أدت أهداف التعليم للجميع من أجل حتقيق هدف تعميم التعلـيم االبتـدائي                -٣٢

ف النظر عـن إجنـازاهتم      للجميع إىل الضغط على احلكومات جملرد النهوض بالطالب، بصر        
كما أن السياسات واللوائح الناشئة يف عدة بلدان تقلل من شأن مراقبـة اجلـودة               . التعليمية

__________ 

إىل غـرس احتـرام     ) ٢٠٠٣(، على سبيل املثال، يهدف القانون اخلاص بنظام التعليم الوطين           ندونيسياإيف   )١٢(
حقوق اإلنسان، والتعود الثقايف وتعلم العيش معاً وتعزيز األخالقيات، وبناء الشخصية والوحدة يف إطـار               

 . يف روح من األخوة والتضامن)Bhinneka Tungga Eka(التنوع 
لكل شخص احلق يف تعليم وتدريب جيدين حيترمان هويتـه الثقافيـة            " من اإلعالن على أنه      ٥تنص املادة    )١٣(

 ".احتراماً كامالً
 ).ED/BAS/RVE/2009/P1/1(نظر استنتاجات مشاورة اخلرباء ا )١٤(
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حىت تستغين عنها، وذلك من خالل إجراء امتحانات لالنتقال من التعليم االبتـدائي إىل               أو
ملقدم، وهو يشكل مـسألة  وهذا األمر يعترب تدبرياً تنازلياً يضر جبودة التعليم ا . التعليم الثانوي 

وكما ذكـر املقـرر     . ذات أمهية حامسة يف تقييم اجلودة الوطنية ويستحق أن ُيعاد النظر فيه           
أن من األمهية مبكان رصد إجنازات الطـالب يف جمـال الـتعلم             "اخلاص يف تقريره السابق،     

ليم االبتـدائي   وتقييمها على أساس منتظم، مع إجراء تقييم صارم لألداء قبل انتقاهلم من التع            
ومن شأن االنتقال التلقائي إىل الصف التايل دون مراعاة إجنازات الطالب  . إىل التعليم الثانوي  

". يف جمال التعليم أن يؤدي إىل استمرار تدين نوعيـة التعلـيم، بـل أن يزيـدها تفاقمـاً                  
)A/HRC/20/21   ظـام  ومن املهم ضمان من خالل تقييم وطين ما إذا كان الن          ). ٧٥، الفقرة

  . التعليمي يزود مجيع الطالب باملعرفة والكفاءات الالزمة على حنو مستدام
ويقع على الدول التزام قانوين دويل بضمان أن يستكمل مجيـع األطفـال تعليمـاً            -٣٣

وعادة ما يتطلب هذا األمـر      . تقييم وطنية  أساسياً جيد النوعية، على النحو الذي تقرره آلية       
وجمـرد  . )١٥(برنامج التعليم الرمسي، الذي مينح مؤهالً معترفـاً بـه    االنتظام بنجاح وإكمال    

 وينبغـي أن يكـون الطـالب        - االلتحاق باملدارس ال يؤدي إىل إكمال التعليم األساسي       
التصنيف الدويل املوحد   (حاصلني على مؤهل معترف به يثبت إمتام التعليم األساسي بنجاح           

ز حمدد، لاللتحاق ببعض برامج تعليم املـستوى        ، أو أي مستوى إجنا    )١ املستوى   - للتعليم
  .)١٦(يف بلد حمدد) ٢ املستوى - التصنيف الدويل املوحد(الثانوي أو جبميعها 

 سـنوات مـن التعلـيم       ١٠ففي السنغال، على سبيل املثال، وبالنظر إىل اشتراط           -٣٤
متـام التعلـيم    ، فإنه ليس ملنح شهادة إ     ٢٠٠٤اإللزامي مبوجب القانون اخلاص بالتعليم لعام       

 أي أثر علـى االنتقـال إىل الـصف    )Certificat de fin d'études élémentaires(االبتدائي 
ويف الغابون أيـضاً،    . فهذا االنتقال يتم من خالل اختبار تنافسي للقبول       : السادس املدرسي 

ويف . ويليس لشهادة االبتدائية أي دور يف االنتقال من التعليم االبتدائي إىل التعلـيم الثـان              
 Certificat de fin d'études du premier cycle(مايل، مت إلغاء شهادة إكمال التعليم االبتدائي 

de l'enseignement fondamental( وذلك باستحداث اختبـارات فـصلية   ٢٠١٠ يف عام ،
ويف اهلند، ووفقاً للقانون اخلـاص  . اعتباراً من الصف السابع حىت استكمال التعليم األساسي    

، مت إلغاء نظام االمتحان السنوي يف هناية        ٢٠٠٩حبق الطفل يف التعليم اجملاين واإللزامي لعام        
كل سنة دراسية، وال ميكن حرمان أي طالب من االنتقال من صف إىل آخر أثنـاء املـدة                  

 جيرى تصميم التقيـيم الـشامل       زال ماو. الكاملة للتعليم االبتدائي واليت تبلغ مثاين سنوات      
  .)١٧(صل الذي ينص عليه القانونواملتوا

__________ 

 .٨٢، الفقرة ٢٠١١التصنيف الدويل املوحد للتعليم  )١٥(
 .١٤٥قرة املرجع نفسه، الف )١٦(
، اجمللـد الثالـث، القطاعـات االجتماعيـة         ٢٠١٧-٢٠١٢حكومة اهلند، اخلطة اخلمسية الثانية عشرة        )١٧(

)Sage Publications 2013( ٥٥، الصفحة. 
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فقد نـص   . ومثة مثال إجيايب على كيفية معاجلة هذه املسألة ميكن أن نراه يف أسبانيا              -٣٥
القانون على أن يكون تقييم التحصيل التعليمي إجبارياً من خالل امتحـان عـام يف هنايـة                 

 من  ٢١ووفقاً للمادة   . ريا البكالو ‘٣‘ التعليم الثانوي اإللزامي، و    ‘٢‘التعليم االبتدائي،    ‘١‘
هذا القانون، جيب على الطالب الذين أهنوا املدرسة االبتدائية أن جيتازوا اختباراً للوقوف على    

  . املعارف واملهارات والكفاءات اليت اكتسبوها
وهناك مثال آخر تقدمه فرنسا، حيث تكون الربامج الوطنية للتعليم الـيت حتـددها                -٣٦

وجيرى تقييم الطالب مرتني يف السنة الواحدة . ن املدارس العامة واخلاصةالدولة إلزامية لكل م
أثناء مرحلة التعليم االبتدائي لتحديد ما إذا كان مت تنفيذ برنامج تربوي ذي قاعدة مشتركة                

وتساعد هذه التقييمات علـى     . ولتعبئة املزيد من الدعم للطالب الذين حيتاجون إىل مساعدة        
  . ملطلوبة لتعلم الطالب وفقاً لقاعدة املناهج الدراسية املشتركةحتديد نوع املتابعة ا

  آليات التقييم اإلقليمية والدولية  -باء  
يوضح حتليل لنظم التقييم الدولية واإلقليمية السائدة أن نطاقها ضيق وأهنا ال تـدمج         -٣٧

لتقيـيم  ويعترب الربنامج الـدويل     . بشكل عام هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان بشكل كاف        
الطالب التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من الربامج املعروفة على نطـاق              
واسع، وهو برنامج ُيجرى استطالعاً كل ثالث سنوات وخيترب أداء الطالب يف سن اخلامسة              

 البلـدان   عشرة يف جمال اإلملام بالقراءة والرياضيات والعلوم، ويقيس أداء البلد مبقارنته بأداء           
كما أن اهلدف من االجتاهات يف جمال الدراسات الدوليـة للرياضـيات            . املشاركة األخرى 

 يعترب طريقة أضيق نطاقـاً  Trends in International Mathematics and Science Studyوالعلوم 
 وباملثل، فإن دراسة التقدم الدويل يف جمـال حمـو األميـة           . يف تقييم املهارات يف الرياضيات    

The progress in International Reading Literacy Studyويقوم .  يقتصر على تقييم حمو األمية
خمترب أمريكا الالتينية لتقييم جودة التعليم، وهو شبكة تتكون ن مدراء تقييم جودة التعلـيم               

م بعمل دراسات تعكس حالة جودة التعليم وتسهم أيضاً يف تنمية قدرات تقييم التعلي            . الوطين
 ٢٠١٣ومع ذلك، فإن الدراسة الثالثة املقارنة والتفسريية، اليت أجريت يف عـام             . يف املنطقة 

بشأن التحصيل التعليمي يف املنطقة، تستهدف بشكل حمدد تقييم التحـصيل التعليمـي يف              
مبا يف ذلـك العلـوم   . الصفني الثالث والسادس يف جمال الرياضيات واإلملام بالقراءة والكتابة  

  . ية للصف السادسالطبيع
وتذهب بعض نظم التقييم الدولية إىل أبعد من جمرد تقييم األداء يف جمال الرياضيات                -٣٨

وجيرى برنامج حتليل النظم التعليمية يف بلدان مـؤمتر وزراء التعلـيم يف             . واملهارات اللغوية 
جاً مفاهيميـاً أوسـع   البلدان الناطقة بالفرنسية تقييماً مقارناً للتقييم الدويل للطالب ويتبع هن         

. ويشمل هذا النهج طائفة واسعة من مقاييس اجلودة وافقت عليها السلطات العامـة            . نطاقاً
وباملثل، فإن التقارير الوطنية الصادرة عن احتاد جنوب وشرق أفريقيا لرصد جودة التعلـيم              
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 يف التقـارير    تتعلق أيضاً برصد وتقييم األوضاع الدراسية وجودة التعليم، على النحو املـبني           
وينبغي للدول أن تبذل املزيد من اجلهود للنظر يف هذه األمثلـة            . الوطنية الصادرة عن االحتاد   

  . عند تصميم آليات وطنية للتقييم

   آثار آليات التقييم الدولية يف البلدان النامية  -جيم  
 هنـج منظمـة     حتاكي العديد من البلدان النامية، عند إنشاء آلياهتا الوطنية للتقييم،           -٣٩

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، رغم أن متطلباهتا اإلمنائية ختتلف عن متطلبات البلدان             
وتقوم بلدان عدة بوضع نظم تقييم وطنية متبعةً نسق التقييمات الدولية واإلقليميـة             . املتقدمة

يت توصف أحيانـاً    اليت تركز بشكل أساسي على تقييم تعلم الرياضيات واملهارات اللغوية، ال          
وهي تستند يف كثري من     . )١٨(بالنتائج التعليمية، وبذا فهي تستبعد أي شيء آخر جيرى تعلمه         

األحيان على منهجية الدراسات االستقصائية العشوائية، مع تصنيف للبلـدان، وال تـصور             
ـ      . بشكل كاف وضع التعليم يف البلدان يف جممله        اش ويؤدي تفضيل النتائج التعليمية يف النق

بشأن جودة التعليم إىل مفهوم ضيق للجودة، ويهمل عملية التدريس والتعليم واملـدخالت             
  .)١٩(األساسية لضمان اجلودة ويفصل اجلودة عن اإلنصاف

وبوجه عام، إن معظم نظم التقييم الدولية واإلقليمية تقـّيم املعـارف األساسـية                -٤٠
اللغات والرياضـيات   : جماالت منهجية ومستويات املهارات اليت يكتسبها الطالب يف ثالثة        

 ،)٢٠(تقييمات كمية، موجهة أساساً إىل األطراف املعنية من خارج املـدارس          " وهي. والعلوم
وهي عاجزة عن دعم االحتياجات النمائية للطالب املنتمني إىل خلفيات خمتلفة بشكل فعال،             

وعالوة . تعليم األساسي وميكن أن تقوض اإلصالحات الرامية إىل تعزيز عنصر اإلدماج يف ال          
على ذلك، فإن تأثريها املباشر ضعيف على تقدم الطفل يف النظام التعليمي أو يف احلياة، على                

وفقاً ملقـدار التعلـيم     : "حنو ما أوضحته الدراسة اليت أعدها مكتب التربية الدويل لليونسكو         
ملوحدة يف تقـويض     صغار السن منهم، قد تسهم التقييمات ا       سيما الالذي حيققه الطالب، و   

__________ 

 للتعليم يف كافة أحناء العامل،      طالع على حتليل للتقييمات الوطنية للتعلم كسمة مشتركة يف النظم الوطنية          لال )١٨(
 Aaron Benavot and Erin Tanner, background paper "The growth of national learning :نظـر ا

assessments in the world 1995-2006", UNESCO (ED/EFA/MRT/PI/16). 
 For a scholarly analysis of the issues involved, see the :نظـر اولتحليل علمي للمسائل ذات الصلة،  )١٩(

concept note for the technical meeting on advocacy strategy development of the Commonwealth 

Ministerial Working Group on the Post-2015 Development Framework for Education, September 

2013, available from www.adeanet.org/portalv2/en/system/files/post-2015_working_group_ 
technical_meeting_report.pdf. 

)٢٠( International Experts’ Meeting on key curricular and learning issues in the post-2015 education 

and development agenda, Geneva, September 2013, statement, available from 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/UNESCO-

IBE_Statement_on_Learning_Post-2015_eng.pdf. 
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ويـرى  . جودة التفاعل بني املدرس والطالب، وتؤدي إىل تشويه عمليات إصالح املنـاهج           
مكتب التربية الدويل لليونسكو أنه ينبغي هلذه التقييمات أن تشدد بدرجـة كـبرية علـى                
التقييمات التكوينية اليت يصممها املعلم استناداً إىل الصف املدرسي واليت هتدف إىل حتـسني              

  .)٢١(عمليات التعليم والتعلم
كما أن آليات التقييم الدولية، بتركيزها غري املتوازن على النتائج التعليمية، هتمـل               -٤١

وجيرى النظر يف هذا النهج الذي خيضع لتفسري ضـيق          . )٢٢(النهج القائم على حقوق اإلنسان    
ويذكر التقرير  . ٢٠١٥م  حىت يف سياق املناقشات املتعلقة بالتعليم يف خطة التنمية ملا بعد عا           

من األمهية البالغة وضع هدف عاملي " أنه ٢٠١٤-٢٠١٣العاملي لرصد التعليم للجميع للفترة     
 يرصد ما إذا كان مجيع األطفال والشباب، بغض النظـر عـن أوضـاعهم،               ٢٠١٥ملا بعد   

  .)٢٣(٢٠٣٠سيكتسبون مهارات أساسية يف جماالت القراءة والكتابة والرياضيات حبلول عام 
ومثة قصور جدير بالذكر يف أنظمة التقييم الدولية يتمثل يف ضآلة االهتمـام الـذي          -٤٢

 حىت عندما حيظى هذا اجملال باألولويـة يف         - حيظى به دور التعليم يف تعزيز التنمية املستدامة       
 وباملثل، مل تلق بعض املفاهيم الرئيسية، مثل تعلم العيش معاً واحتـرام ثـراء             . اجملتمع الدويل 

التنوع الثقايف بوصفه إرثاً مشتركاً للبشرية سوى اهتمام ضئيل، بينما ينبغي أن تكون حمورية              
وبالفعل تنعدم اإلشارة إىل األحكام املعياريـة       . يف تقييم التحصيل التعليمي الوطين للطالب     

خ علـى  ومثة مثال صار. الواردة يف القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وينعدم االهتمام هبا   
ذلك يتمثل يف ضآلة اإلشارة يف آليات تقييم التعليم إىل األفكار واملفاهيم اجملسدة يف الوثيقة               

  . )٢٤("املستقبل الذي نصبو إليه"اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة 
ات الدراسية، بل   وال يعترب اإلملام بالقراءة والكتابة والرياضيات مؤشراً كامالً لإلجناز          -٤٣

وأقل من ذلك بالنسبة ملا يتعلمه األطفال، والتشديد أكثر من الالزم على إجنـازات التعلـيم      
وتستند التقييمات الدولية الـسائدة     . يضر برسالة التعليم ذات الرتعة اإلنسانية وجيب عكسه       

ُبعـد  ألداء الطالب باألحرى إىل دور مؤسسي للتعليم حيركه مفهوم التنمية مـن حيـث ال              
. كما أن هذه التقييمات ال تعكس قيم حقوق اإلنسان املعترف هبا عاملياً           . االقتصادي للبحث 

، كما لو كان    " خمرجات - مدخالت"وهناك تركيز غري متوازن على نتائج التعلم، بنموذج         
وكما لو كان املهم يتمثل يف القيمة املاديـة للتعلـيم           . )٢٥(هناك تشابه بني املدارس واملصانع    

  .عىن الضيق للتنمية االقتصادية اخلالية من أي قيم إنسانيةبامل
__________ 

 .املرجع نفسه )٢١(
 .٢٠١٣ فرباير/، شباط"منظور حقوق اإلنسان: تقييم نتائج التعلم"نظر مشروع احلق يف التعليم، ا )٢٢(
منـشورات  (،  "حتقيق اجلودة العالية للجميـع    : التعليم والتعلم "تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميع،        )٢٣(

 .٦الصفحة ، )٢٠١٤اليونسكو، 
 .، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )٢٤(
منـشورات  (،  "ضـروريات اجلـودة   : التعليم للجميع "تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميع،       : نظرا )٢٥(

 .٢٢٥، الصفحة )٢٠٠٤اليونسكو، 
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   التطورات احلالية: وضع نظم تقييم وطنية  -خامساً  
اعتمدت بلدان عديدة نظم تقييم وطنية وسعت نطاق التقييم التعليمـي للطـالب،          -٤٤

 وهي تبني كيف ميكن تطوير نظم للتقييم تقّيم التحصيل التعليمي، بشكل يتجـاوز النـهج              
  . الضيق املقصور على تعلم الرياضيات واملهارات اللغوية

ويف الربازيل، على سبيل املثال، مت االعتراف بالتقييم الـوطين ألداء الطـالب، إىل                -٤٥
ويستند نظام تقييم التعليم األساسـي إىل       ). ٢٠١١يوليه  /متوز(جانب خطة لتطوير التعليم     

 مؤشر تطوير التعليم األساسي، املعرب عنـه        :نظام االمتحانات الوطين، مبؤشر جودة وحيد     
اخلـامس  /وجيرى تقييم إجنازات وأداء الطالب يف الصفني الرابـع        . ١٠مبقياس من صفر إىل     

الثاين /واحلادي عشر ) السنة األخرية من التعليم اإللزامي    (التاسع  /، والثامن )التعليم األساسي (
). ملدارس احلكومية واملدارس اخلاصـة    السنة األخرية من التعليم الثانوي يف كل من ا        (عشر  

ويركز هذا التقييم على األنشطة اإلبداعية والتعليم على تنمية املهارات والقدرات املطلوبـة             
  . ملمارسة املواطنة ممارسة كاملة

 مستويات لقياس اإلجنـازات يف جمـال   ١٠ويف جنوب أفريقيا، مت وضع إطار يشمل       -٤٦
 ٦٧ يات وفقاً ألحكام اإلطار الوطين للمؤهالت القانون رقمالتعلم لكل مستوى من هذه املستو 

 الذي وضعته هيئة املؤهالت جلنوب أفريقيا من أجل تصميم وتنفيـذ املـؤهالت              ٢٠٠٨لعام  
الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت وتيسري معايري التقييم لغرض املقارنة، ويف بلغاريا، واستناداً             

لة، جيرى االضطالع بتقييم التعليم أثناء مرحلة التعليم املدرسـي          إىل االحتياجات التعليمية للدو   
االبتدائي والثانوي، مبا يف ذلك التدريب والتعليم املهنيني، من خالل اختبـارات وامتحانـات              

  . مدرسية منتظمة، مع مؤشر نوعي وكمي يطبق على الدرجات اليت يتم احلصول عليها
صني حول التنمية الشاملة لألخالقيات والفكـر       ويتمحور مفهوم جودة التعليم يف ال       -٤٧

والقوة البدنية والقدرة على التذوق اجلمايل، وجيرى إيالء اهتمام أكرب لرعاية القدرات العملية          
ويضطلع املركـز   . واإلبداع، على النحو املبني يف املبادئ التوجيهية الشاملة إلصالح املناهج         

، بدور رئيسي يف تطوير ودعم      ٢٠٠٧ذي أنشئ يف    الوطين لتقييم جودة التعليم األساسي، ال     
وهو يقوم يف الوقت احلايل بإنشاء نظام وطين لتقييم جـودة           . سري تقييمات التعليم يف الصني    

  . التعليم للنظر يف هذه املعايري الواسعة النطاق
ويف قطر، يقوم اجمللس األعلى للتعليم بتقييمات سنوية للطالب ابتداًء من الـصف               -٤٨
 يف  ٢٠١١ع إىل الصف الثاين عشر، وقد مت استحداث نظام للـدرجات الدراسـية يف               الراب

وشـرع  .  يف املائة من جمموع الـدرجات      ٣٠االختبارات السنوية، بشرط أدىن للنجاح هو       
اجمللس األعلى للتعليم يف زيادة التركيز على ذلك بتوفري دورات تدريبية للمدرسني وعـرض              

 وبذا يزود مديري املدارس واملدرسني خبطط واسـتراتيجيات         مناذج لالختبارات على موقعه،   
وعالوة على ذلـك، تؤخـذ      . حىت تتناسب جودة التدريس مع مستوى االختبارات الوطنية       

  . نتائج االختبارات الوطنية يف االعتبار عند تقييم وحتسني األداء املدرسي
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وتـسترشد  . قليمي والوطين ويف فنلندا جيرى تقييم التعليم على املستويات احمللي واإل          -٤٩
أنشطة مقدمي التعليم بأهداف منصوص عليها يف التشريع ويف املناهج األساسـية الوطنيـة              

ويتم إجراء . ويعتمد هذا النظام على كفاءة املدرسني وغريهم من العاملني     . ومتطلبات التأهيل 
 جنـب املواضـيع     التقييمات الوطنية سنوياً، باإلضافة إىل تقييم الفنون واحلرف جنبـاً إىل          

األكادميية، بغرض إجراء متابعة على املستوى الوطين ملدى حتقيق أهداف املناهج األساسـية             
  . الوطنية ومتطلبات التأهيل على املستوى احمللي

مـن  ) ١(٦٤ويف كينيا، مت إنشاء جملس معايري التعليم وضمان اجلودة مبوجب املادة              -٥٠
غية ضمان املعايري واحلفاظ على اجلودة عن طريق رصد          ب ٢٠١٣قانون التعليم األساسي لعام     

وينص هـذا القـانون     . عملية إجراء التقييمات واالمتحانات يف مؤسسات التعليم األساسي       
سيتم إنشائه بالتعاون مع اجلهات املعنيـة مـن         )" ١(٦٨املادة  "على إطار وطين للمؤهالت     

وتوفري االعتراف باحلصول علـى  أجل وضع مقاييس ومعايري مرجعية للمؤهالت والكفاءات    
 مـن   ٧٤وتنص املـادة    . الكفاءات مبا يف ذلك املهارات واملعارف العامة، واملواقف والقيم        

القانون املذكور على إنشاء معهد كينيا لتطوير املناهج، وتتمثل واليته يف تطـوير منـاهج               
  . التعليم األساسي

، الـيت مت االضـطالع هبـا        وكجزء من اإلصالحات اجلوهرية يف نظام التعلـيم         -٥١
 يف املكسيك واليت تقوم على أساس التعليم بوصفه حقـاً أساسـياً، مت تعـديل                ٢٠١٣ منذ

 من الدستور، على حنو يعزز املعهد الوطين لتقييم التعليم، ويتمتـع املعهـد              ٧٣، و ٣ املادتني
س من الناحيـة    باالستقالل التام، بوصفه هيئة دستورية، وتتمثل مهمته يف تقييم جودة التدري          

ـ   املهنية، مع كل من هيئات التدريس والسلطات احلكومية اليت ت          ية، ويف  سؤولتقاسم هذه امل
، مت تعديل القانون اخلاص باملعهد الوطين لتقييم التعليم فضالً عن           ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٣

يق التعليم  القانون العام اخلاص بإدارة التدريس املهين لتحسينها، كأداتني لتقييم األداء بغية حتق           
ية قانونية، فضالً عن أنه التزام أخالقي       مسؤولاحلكومي اجليد واجملاين واملنصف بوصف ذلك       

  . يقع على عاتق احلكومة
 بوضـع إطـار   ٢٠١٣ويف توجه حنو حتسني املقاييس واجلودة، قامت سيشيل يف     - ٥٢

ارف واملهـارات   وطين للتقييم لرعاية النمو الشامل لألطفال بغية متكينهم من اكتساب املع          
" مقاييس مهنيـة مقبولـة    "ومع التشديد على    . والكفاءات واملواقف الالزمة يف عامل اليوم     

إجراء التقييمات وفقاً للقواعد يف هناية كل مرحلة رئيسية         " اإلطار على    للجودة، ينص هذا  
من مراحل التعليم املدرسي االبتدائي والثانوي لتقييم أداء الطالب فيما يتعلـق بأهـداف              

  .)٢٦(املنهج الوطين

__________ 

)٢٦( Ministry of Education of Seychelles, “The National Assessment Framework : supporting a new 
vision for learning” (2013), p. 4. 
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ومن أجل حتسني التدريس والتعلم اللذين يوفرمها نظام التعليم الوطين، يهدف تقييم              -٥٣
الب يف إكوادور، من خالل تطبيق وسائل تقييم متنوعة، إىل تقييم مواقف ومهارات             أداء الط 

الطالب، أي تقييم املعارف واملهارات والقيم اليت مت تنميتها كنتيجة للعملية التعليمية وتطبيقها        
يف احلياة اليومية، وُيَمكّن تقييم التعليم احلكومة من تتبع اجلودة وحتديد استراتيجيات حـىت              

   .سىن هلا إجراء حتسيناتيت
ويف ناميبيا، مت حتديد الكفاءات واملهارات األساسية وجماالت الـتعلم الرئيـسية              - ٥٤

 كمنـهج وطـين للتعلـيم       Namibia Vision 2030 ٢٠٣٠استناداً إىل رؤية ناميبيا لعـام       
 من من أجل التقييم املستمر للتقدم واإلجنازات يف الصفني اخلامس والثامن، وذلك  األساسي

كل من التقييمات على    . "خالل تقييمات موحدة على املستوى الوطين وامتحانات وطنية       
مستوى املدرسة وامتحانات آخر السنة تقّيم املعارف واملهـارات واملفـاهيم احملـددة يف              

  .)٢٧(مواضيع املناهج التعليمية
على املنهج القائم   وحسبما ذُكر آنفاً، من املهم أن يتم يف مجيع هذه التدابري التركيز               -٥٥

  . على حقوق اإلنسان مع مراعاة احلق يف التعليم مبعناه الكامل

   تقييم التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين  -سادساً  
، يعترب التعليم والتـدريب يف      )A/67/310(كما ذكر املقرر اخلاص يف تقريره السابق          -٥٦

. من احلق األساسي يف االلتحاق مبستوى التعليم الثانوي       اجملالني التقين واملهين جزءاً ال يتجزأ       
وجيب دعم املؤسسات التعليمية كي تضع برامج جيدة مبتكرة، تشمل التدريب التقين واملهين             
والتعلم مدى احلياة، وتكون موجهة حنو سد الثغرات يف املهارات املطلوبة للنهوض بتنفيـذ              

إن تطوير املهارات من خالل التعليم والتدريب يف        ويف الواقع،   . )٢٨(أهداف التنمية املستدامة  
اجملالني التقين واملهين برز كشاغل من أهم الشواغل يف جمال حتسني جودة التعليم يف اقتـصاد             

وهلذا التدريب آثار عميقة يف القرن احلادي والعـشرين يف          . آخذ يف العوملة على حنو متزايد     
ويتسم هذا األمر باألمهية   . )٢٩(لف اختالفاً جذرياً  اقتصادات وجمتمعات قائمة على املعرفة وختت     

الناشئ، " االقتصاد األخضر"وخاصة يف ضوء احلاجة إىل زيادة حتسني املهارات اليت يستلزمها        
  ". التكنولوجيا اخلضراء"الذي يتطلب وسائل مبتكرة لتقييم الكفاءة واملهارات يف 

__________ 

)٢٧( Ministry of Basic Education and Culture, Namibia, “Towards improving continuous assessment in 
schools: a policy and information guide” (1999), p. 36. 

 .٢٣٥، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة : نظرا )٢٨(
)٢٩( See, for instance, the recommendations in the Montego Bay Declaration on Technical Vocational 

Education and Training in the Caribbean, available from 
http://www.soeconferences.com/tvet/montego-bay-declaration-tvet-caribbean. 
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املهارات يف اجملالني التقين واملهـين      ومع ذلك، فإن برامج تطوير التعليم والتدريب و         -٥٧
ويتعني علـى آليـات     . ُتعاجل بشكل كاف يف أكثر التقييمات الدولية أو اإلقليمية شيوعاً          مل

التقييم الوطنية أن تقيم بشكل أفضل مدى جناح تلك الربامج يف متكني الطالب من اكتساب               
يف الوقت ذاته بتحقيـق األهـداف       الكفاءات الالزمة ملتطلبات التنمية يف بلداهنم، مع القيام         

واألطر املعيارية القائمة للتعليم والتـدريب يف       . الواسعة النطاق القائمة على حقوق اإلنسان     
اجملالني التقين واملهين توفر األساس لتطوير نظم وطنية لتقيـيم اكتـساب الطـالب لتلـك                

علـى  ) ٢٠٠١( واملهين   وتنص التوصية املعدلة اخلاصة بالتعليم التقين     . الكفاءات واملهارات 
وجوب أن هتدف الدول األعضاء إىل تطبيق ما يناسبها من املعايري والقواعد املالئمة املوصى              

التقييم، واملؤهالت والـشهادات املهنيـة،      /هبا على الصعيد الدويل فيما يتصل بنظم التقدير       
لـى أمهيـة تبـادل    وتشدد التوصـية أيـضاً ع    . واملعايري املتعلقة باجلوانب التقنية واملعدات    

 ١٩٥وباملثل، تنص توصية منظمة العمـل الدوليـة رقـم           . املمارسات واألساليب اجليدة  
التعليم والتدريب والتعلم املتواصل على أنـه ينبغـي،         : بشأن تنمية املوارد البشرية   ) ٢٠٠٤(

 بالتشاور مع الشركاء االجتماعيني وباستخدام إطار وطين للمؤهالت، اعتماد تدابري لتشجيع          
وضع وتنفيذ ومتويل آلية شفافة لتقييم املهارات واالعتراف هبا، وإصدار الشهادات، مبـا يف              
ذلك املعارف والتجارب املكتسبة سابقاً، بصرف النظر عن البلد الذي اكُتسبت فيه وعمـا              

وعالوة على ذلك، تطلب اللجنـة املعنيـة        . إذا كانت مكتسبة يف إطار رمسي أو غري رمسي        
صادية واالجتماعية والثقافية من الدول أن تشري يف تقاريرها إىل التدابري الـيت             باحلقوق االقت 

تتخذها لزيادة توافر برامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين، وإىل مـا إذا كانـت                
متكن الطالب من اكتساب املعارف واملهارات اليت تسهم يف حتقيـق منـوهم الشخـصي،               

 مـن   ٦٠الفقـرة   ) (HRI/GEN/2/Rev.6( وصالحيتهم للتوظيـف     واعتمادهم على أنفسهم  
  ). الفصل الثاين

  حنو هنج جديد وفريد   -ألف  
تتطلب آليات التقييم الوطنية لربامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين آليـة               -٥٨

تشمل برامج  و. تقييم جديدة وفريدة تعكس متيز هذه الربامج عن الربامج األكادميية التقليدية          
التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين شراكات بني القطاعني اخلـاص والعـام حتـت               

ية الكلية للحكومات وتعاوناًً رمسياً بني مؤسسات التعليم والتدريب يف اجملالني التقين            سؤولامل
 يف مـسارات    ومثة نظام ثنائي للتدريب املهين خيضع فيه الطالب       . واملهين واملشاريع التجارية  

مهنية أيضاً للتعلم والتدريب العمليني يف مؤسسات اقتصادية، وهو منظم تنظيمـاً جيـداً يف           
بعض البلدان املتقدمة ويعترب مثاالً مفيداً ميكن أن يستفيد منه العامل النامي يف تصميم سياسات   

  . وُنُهج ابتكارية
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ؤسسات التعليم والتدريب يف  وبالتايل يتعني على احلكومات واملشاريع التجارية وم        - ٥٩
اجملالني التقين واملهين أن تشارك بشكل مجاعي يف تعريف املهن احلرفية ويف تطوير آليـات               

وهذا األمر ال غىن عنه لضمان      . تقييم لتحصيل الطالب كجزء من النظام الثالثي األطراف       
بـات العمـل يف     أن خرجيي التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين يـستجيبون ملتطل          

القطاعني الوطين واخلاص املتغرية أبداً، إىل جانب التزام الدولة بضمان استكمال بـرامج              
التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين وعمليات تقييمها بتعليم واسع النطاق قائم على             

  . حقوق اإلنسان

عتـراف باملهـارات يف     أطر التأهيل بالنسبة للمهارات والكفاءات، مبا فيها اال         -باء  
   القطاع غري النظامي

يف سعي إىل إحداث حتول يف التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهـين، جيـرى                 -٦٠
فعلى سـبيل   . استحداث ُنُهج مبتكرة لتقييم برامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين          

اً يعتمد على تقييم الكفاءات، ومن ذلك،       املثال، اعتمد بعض البلدان يف أمريكا الالتينية هنج       
على سبيل املثال، جملس توحيد الكفاءات والشهادات املهنية يف املكسيك، واإلدارة الوطنيـة             

وباملثل، فإن الربنامج الوطين لدمج التعلـيم املهـين والتعلـيم           . املعنية بالتعليم يف كولومبيا   
 يف الربازيل، يهدف إىل تـوفري       ٢٠٠٦ األساسي لصغار السن والبالغني، الذي أنشئ يف عام       

التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين يف مستويي التعليم األساسي والثانوي، فضالً عـن              
  . تقدمي التعليم التقين املتواصل للشباب

إن املفهوم اجلديد لتطوير املهارات التقنية واملهنية يف أفريقيا يستلزم إنـشاء آليـات              -٦١
ويف جنوب أفريقيا، يوفر اإلطار الوطين للمؤهالت آلية        .  شكل أطر وطنية للتأهيل    مبتكرة يف 

وهـو جييـز    . ملنح املؤهالت استناداً إىل حتصيل مهارات تعلم حمددة يقتضيها جمال الصناعة          
وباملثل، فإن خطة موريشيوس    . تراكم املواد الدراسية واالعتراف بالتحصيل التعليمي السابق      

 -، تعترف باحلاجة إىل التعلم اإلبداعي     ٢٠٢٠-٢٠٠٨تعليم واملوارد البشرية    االستراتيجية لل 
 كضرورة أساسية نظراً ألن التعليم      - اكتساب مهارات وكفاءات تظهر اإلمكانات البشرية     

وبناء على ذلك، مت    . يشكل حمركاً رئيسياً للنمو االقتصادي، مبا يف ذلك نظام لضمان اجلودة          
  . الت يف قطاع التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهينإنشاء هيئة معينة باملؤه

ويرى املقرر اخلاص أنه من املهم لكل بلد أن ينشئ إطاراً وطنياً ملنح الـشهادات،                 -٦٢
ومـن  . يعترف مبختلف طرق اكتساب املهارات ويوثقها وذلك يف نظام متماسك وموحد          

حو املُعرب عنه يف توصية منظمة العمـل        شأن االعتراف بالتحصيل التعليمي السابق، على الن      
، أن يسد الفجوة بني نظم تنمية املهارات املهنية على املـستويني الرمسـي              ١٩٥الدولية رقم   

ومـن  . وغري الرمسي وذلك بإتاحة آليات وفرص لالعتراف بالتعلم القائم على اخلربة وتوثيقه          
عليم والتدريب يف اجملالني الـتقين      الضروري أيضاً ضمان أن تكون آليات التقييم املتعلقة بالت        



A/HRC/26/27 

19 GE.14-14087 

واملهين قائمة على أساس التدريب الذي يستند إىل الكفاءة، وليس على الشهادات اليت تستند              
  . )٣٠(إىل تعلم النظريات

وميكن ملعايري اجلودة أن تنص على حد أدىن من املتطلبات فيما يتعلق باملهارات بالنسبة                -٦٣
ومن . ، وكذلك على آليات رصد لضمان أهنم يستوفون املعايري      للخرجيني من التالميذ الصناعيني   

الضروري أيضاً حتسني الروابط بني التلمذة الصناعية غري الرمسية والتعليم والتدريب الـرمسيني،             
  . )٣١(وخاصة فيما يتعلق بدور تنمية املهارات يف السياسات والقوانني الوطنية

ية وآليات لتقييم الكفاءات، أهنا ال تقتصر       ومن املهم جداً استحداث نظم تقييم وطن        -٦٤
على الكفاءات التقنية يف جمال التعليم والتدريب الصناعي، وإمنا تشمل أيضاً التفكري الناقـد              

  . وأهنا ليست خالية من منظور حقوق اإلنسان
وأخرياً، ميكن استخدام نظم التقييم الوطنية كوسيلة ضغط عند تقدير التـصورات              -٦٥

للتعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين ووضعهما، نظراً ألهنمـا ال حيظيـان             االجتماعية  
ومن شأن منح جوائز وطنية بـاالقتران      . باالحترام الذي يتناسب مع أمهيتهما يف جمال التنمية       

مع تقييم لألداء يف جمال التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين، أن يشكل خطوة هامة يف                
وتعترب ممارسة مكافأة طالب التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين يف الصني            . الجتاههذا ا 

  . مثاالً جيداً

طرائق تقييم تستند إىل حقـوق اإلنـسان وبعـض اجملـاالت ذات               -سابعاً  
   اخلاصة األمهية

يهـا  على الدول أن تعتمد آليات وطنية للتقييم من شأهنا أن تضمن أن نظم التعليم ف         -٦٦
تتسق مع قانون حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، تلك املتعلقة باحلق                

  . يف التعليم
وينبغي لنظم التقييم الوطنية أن تقّيم الطريقة اليت اكتسب هبـا الطـالب القـّيم                 - ٦٧

لطالب وينبغي تصميم اختبارات أداء لتقييم مدى دمج ا       . واملعارف املتعلقة حبقوق اإلنسان   
ويعترب هذا األمر رداً على تصاعد      . هلذه القيم يف فهمهم والتزامهم وأمناط سلوكهم اليومي       

مستويات العنف يف املدارس، الذي يشكل ظاهرة تستحق النظر عند تقييم التقييمات اليت             
  . تستند إىل املدرسة

__________ 

م املهين يف اهلند، على النحو الـذي متنحـه معاهـد التـدريب              على سبيل املثال، فإن الشهادات التقليدية للتعلي       ) ٣٠(
 .الصناعي، مت الطعن فيها يف اآلونة األخرية الفتقارها إىل الصلة املباشرة باالحتياجات املعاصرة للصناعة واالقتصاد

 Upgrading informal apprenticeship: a resource guide“ :نظر على سبيل املثال، منظمة العمل الدوليـة ا )٣١(

for Africa” (Geneva, 2012), p.82, available from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_171393.pdf. 
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  الدور الرئيسي للمدرسني   -ألف  
وطنية إىل الطالب ويقـّيم أداءهـم، وينبغـي         إن املدرس هو الذي ينقل املناهج ال        -٦٨

للمدرسني أن يكونوا قادرين على غرس حب التعلم لدى األطفال، كما ينبغي هلـم تنميـة                
وهنـاك  . قدرة الطالب على التفكري الناقد، فضالً عن زرع القيم املعنوية واألخالقية لديهم           

لتعلم لكي نعيش معاً، والـتعلم       التعلم لنعرف، والتعلم لكي نعمل، وا      - أربعة أركان للتعليم  
  .  التعلم-  طرحها تقرير ديلور، تشكل نقاطاً حمورية يف عملية التعليم- لكي نكون

وتشكل جودة التعليم والتعلم يف مستوى التعليم األساسي عامالً هامـاً يف التقيـيم             -٦٩
 عالوة على   وهم،. وللمدرسني دور رئيسي أيضاً يف ربط التقييمات بتحسني التعلم        . الوطين

  . ذلك، يضطلعون بدور قَّيم يف إجناز رسالة التعليم ذات الرتعة اإلنسانية
كما أن توصية اليونسكو بشأن وضع املدرسني، اليت اعتمـدها املـؤمتر الـدويل                -٧٠

، تنص على إنشاء إطار معياري شامل خاص        ١٩٦٦احلكومي اخلاص عن وضع املعلمني يف       
. بالدور األساسي للمدرسني يف النـهوض بالعمليـة التعليميـة        وتعترف أيضاً   . مبهنة التعليم 

وينطبق على مجيع املعلمني يف كل من املدارس اخلاصة والعامة ويقدم إرشاداً بشأن طائفـة               
  . يات املدرسنيمسؤولمتنوعة من القضايا، من بينها أدوار و

وية فحـسب،   ويتعني على برامج تدريب املدرسني أن تشدد ال على املهارات الترب            -٧١
ومثة حاجة إىل برامج مبتكرة لتجديد تعليم املدرسني وتطويره         . وإمنا أيضاً على تقييم الطالب    

من أجل تصميم طرائق جديدة لتدريب املدرسني جنباً إىل جنب مع عمليات اإلصـالح يف               
ويف فرنسا، على سبيل املثال، فإن تقييم املدرس، مبا يف ذلك عن طريق مـلء               . جمال التعليم 

ويعترب تدريب املدرسني أثناء العمل مطلباً . استبيان، يشكل أيضاً جزًء من عملية تعلم الطالب    
دائماً، ال لتحسني مؤهالهتم أو مواكبتهم ألحدث ممارسات التعليم فحسب، وإمنـا أيـضاً              

كذلك جرى التشديد علـى     . لضمان حتديث مهاراهتم التعليمية لتواكب أحدث املمارسات      
  .)٣٢("ر موحدة، ميكن تطبيقها على الصعيدين الوطين واإلقليميأط"احلاجة إىل 

ويتضمن أي نظام تعليم وتقييم يركز على الطالب سجالً لتقييم تفصيلي لتقدم كل               -٧٢
طالب من خالل املناهج الدراسية، وبالنظر إىل أن مجيع الطلبة ال يتقدمون بنفس املعدل، فإن               

ي املدرسني أو مرشدي الطـالب يف الـصفوف         التقييم الفردي يتيح للمدرسني، ومساعد    
الدراسية العليا أن يقدموا الدعم للطالب، حبيث يستكمل كل طالب كل وحدة تعليميـة يف          

  . املنهج الدراسي دون أن يتعرض لوصمة اجتماعية مرتبطة برسوبه

__________ 

 :شيوس، املؤمتر الثامن عـشر لـوزراء التعلـيم يف بلـدان الكومنولـث، املتـاح علـى                ينظر بيان مور  ا )٣٢(
http://secretariat.thecommonwealth.org/document/249627/18ccemcommunique.htm. 
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  التحديث الدوري للمناهج الدراسية   -باء  
دميقراطية املعترف هبا على املستوى العاملي      ينبغي دمج قيم حقوق اإلنسان واملبادئ ال        -٧٣

ومن املهـم أن    . يف أي نظام تعليمي، وتضمينه يف املناهج الدراسية الوطنية للتعليم األساسي          
تستعرض السلطات العامة مناهجها الدراسية الوطنية بصورة دورية بغية االستجابة للمتطلبات 

 - العامة  اخلاصة أو  - رسية يف مجيع املدارس   الناشئة، ومن الضروري أيضاً ضمان أن الكتب املد       
وحمتويات املناهج الدراسية تتسق مع قّيم ومبادئ التعليم املنصوص عليهـا يف االتفاقيـات              

وعالوة علـى   . الدولية حلقوق اإلنسان املذكورة يف عمل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان         
بـة لالهتمامـات العامليـة      ذلك، جيب أن تكون املناهج الدراسية وحمتويات التعلـيم مواك         

  . بأخالقيات جديدة من أجل إنسانيتنا املشتركة

  اختبارات األهلية   -جيم  
ومـن  . ينبغي إيالء اهتمام كبري الختبار أهلية الطالب عند تقييم حتصيلهم التعليمي            -٧٤

شأن تقييم قدرات واستعدادات األطفال بالتشاور مع األبوين واملدرسني أن يكون مفيداً يف             
ويف ليتوانيا، على سبيل    . كينهم من معرفة إمكاناهتم، مبا يؤدي إىل حتسني حتصيلهم التعليمي         مت

 االبتدائي واألساسي إىل مفهوم تقييم إجناز وتقدم التالميـذ          التعليمنياملثال، يستند التقييم يف     
زات يف جمال التعلم، مبا ينمي السمات الشخصية اإلجيابية واإلبداع وحتسني مستوى اإلجنـا            

   .الشخصية، والفكرة األساسية هي التقييم من أجل التعلم وليس تقييم التعلم
ويف هذا السياق تعد والية غوجارات مثاالً منوذجياً فيما يتعلق باخلطوات اليت اختذهتا         -٧٥

التقليدي، اليت متنح بشكل منهجي إىل مجيع الطالب يف هنايـة           " ذات الطابع "إللغاء الشهادة   
، تبني استعداد الطلبة وفقاً لتقـدير       "قدرات"بتدائي أو الثانوي واستبدلتها بشهادة      التعليم اال 

وينطـوي  . املدرسني واألبوين والطلبة نفسهم، وتتيح هلم مواصلة التعليم الثانوي أو العـايل           
  . ذلك على ميزة متأصلة تتمثل يف حتفيز الطلبة على مواصلة الدراسات استناداً إىل استعدادهم

وينبغـي  . ترب اختبارات القدرة وتقدمي املشهورة أكثر أمهية فيما يتعلق بتنمية املهارات          وتع  -٧٦
نظم للتوجيه املهين ملساعدة املتعلمني على اختيـار املـسارات            "  بآلليات التقييم الوطنية أن تقترن      

 الـيت حتـدد     ، مبا يف ذلك تقدمي املعلومات املتعلقة بأسواق العمل ووسائل التقييم الذايت           "املالئمة
  . )٣٣(االستعدادات واالهتمامات وتشجع على اكتساب مهارات إدارة احلياة الوظيفية

__________ 

 ١٣توصيات املؤمتر الدويل الثالث املعين بالتعليم والتدريب يف اجملـالني الـتقين واملهـين،       : توافق آراء شنغهاي  "نظر  ا ) ٣٣(
    : ، املتاح على٢٠١٢مايو /يارأ ١٦ إىل

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/outcomesdocumentFinalwithlogo.pdf. 
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  اجلهات اخلاصة املقدمة للتعليم   -ثامناً  
. أدى تضخم الطلب على التعليم إىل منو هائل يف عدد اجلهـات املقدمـة للتعلـيم            -٧٧

رس اخلاصة وضمان امتثاهلـا     وتقتضي الضرورة وضع إطار تنظيمي شامل وسليم ملراقبة املدا        
بد من وجود نظام مـن       وللحفاظ على املصلحة العامة يف جمال التعليم، ال       . للقواعد واملعايري 

اجلزاءات الفعالة يف حالة قيام اجلهات اخلاصة املقدمة للتعليم مبمارسات مسيئة، ويتعني على             
تتابعني، من أجل ضمان    كل بلد أن يضع نظاماً يشمل الترخيص املسبق، والرصد والتحقق امل          

أن املدارس اخلاصة حتترم حمتوى التعليم وأهدافه، مبا ُيَمكّن الدولة، بدورها، مـن احتـرام               
ويف الدول اليت تقدم فيها املدارس اخلاصة التعليم األساسي،         . التزاماهتا الدولية يف هذا الصدد    

  . تواهينبغي للدولة أن تضمن أن هذه املدارس حتترم أهداف التعليم وحم
ويف هذا الصدد، جتدر املالحظة أنه حينما يكون لدى اآلباء واألوصياء حرية اختيار               -٧٨

من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       ) ٤(و) ٣(١٣مدارس خاصة ألوالدهم، وفقاً للمادة      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، جيب أن يكون التعليم يف هذه املـدارس متماشـياً مـع               

تتقيد املدارس املختـارة    "من العهد وأن    ) ١(١٣ليمية املنصوص عليها يف املادة      األهداف التع 
وقد تتعلق هذه املعايري الدنيا مبـسائل       ". مبعايري التعليم الدنيا اليت قد تفرضها أو تقرها الدولة        

مثل القبول واملناهج واالعتراف بالشهادات، وجيب أن تكون هذه املعايري، بدورها متماشية            
  .)٣٤()١(١٣داف التعليمية املنصوص عليها يف املادة مع األه

   االستنتاجات  -تاسعاً  
إن االلتزامات اليت قطعها اجملتمع الدويل على نفسه فيما يتعلق بإعمال احلـق يف                -٧٩

. ومثة عائق رئيسي مرّده عدم وفاء الدولة بالتزاماهتـا        . التعليم األساسي معروفة للجميع   
وفّت بالتزامات ال تتوقف فقط على عدد الـسنوات الـيت           ومسألة ما إذا كانت الدول      

أمضاها األطفال يف املدرسة، وإمنا أيضاً على ما إذا كان ما تعلموه أدى إىل متكينـهم يف                 
ويتضح هذا األمر بتقييم اإلجنازات التعليمية للطالب يف مقابل منهج وطين يتسق            . حياهتم

آلليات الوطنية الشاملة للتقييم كـأدوات     وجيب االعتراف با  . مع أهداف احلق يف التعليم    
وتضمن هذه التقييمات تتبع إجنـازات      . ذات قيمة للطالب واملدارس، فضالً عن الدول      

كما أهنا ُتَمكّن الدول على املستوى الـوطين مـن   . كل طالب، وعند االقتضاء، حتسينها 
ان إعمال احلق   تكييف منهجها وتدريب املدرسني ونظم التعليم على حنو أوسع نطاقاً لضم          

  . يف التعليم إىل أقصى حد

__________ 

الصادر عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     ) ١٩٩٩(١٣نظر التعليق العام رقم     ا )٣٤(
 ).١٣املادة (بشأن احلق يف التعليم 
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وتعكس التقييمات الدولية السائدة ألداء الطالب الدور الرئيسي للتعلـيم،            - ٨٠
الذي يقوم على مفهوم التطوير التعليمي من الناحية االقتصادية البحتة، مع التشديد            

ملقرر اخلاص  ويرى ا . املفرط على النتائج يف جمال تعلم الرياضيات واملهارات اللغوية        
أن مثل هذا النهج الضيق ضار برسالة التعليم ذات الرتعـة اإلنـسانية، ويقـوض               
األهداف األساسية املنوطة بالتعليم اليت تنص عليها االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق             

وتؤثر التقييمات الدولية أيضاً على النظم الوطنية للتقييم ممـا يـؤدي إىل             . اإلنسان
من حتول نوعي جلعل نظم التقييم أوسع نطاقاً،        بد    الو. ضيقاستمرارية هذا النهج ال   

حبيث جتسد األهداف األساسية للحق يف التعليم جتسيداً كامالً، وفقاً لقانون حقـوق             
  . اإلنسان، ولكي تستند إىل هنج شامل قائم على حقوق اإلنسان

 للتحصيل  ومن هذا املنطلق، تقتضي الضرورة جتديد وتطوير نظم التقييم الوطنية           -٨١
التعليمي للطالب يف التعليم األساسي، حبيث تبني أن كل طفل استكمل على األقل تعليماً              
ابتدائياً جيد النوعية، يتماشى مع االلتزامات األساسية للدول، وأن لديه إمكانية للوصول            

ها إىل تعليم ثانوي جيد النوعية، إىل جانب تعليم وتدريب يف اجملالني التقين واملهين بوصف             
كما أن آليات تقييم تطوير املهارات الذي يقوم فيـه          . مكوناً أساسياً من التعليم الثانوي    

التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين بدور رئيسي يستحق اهتماماً أكرب عند تقيـيم              
مـن  الطرق اليت ُتَمكِّن هبا برامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين املـستفيدين          

اكتساب الكفاءات واملهارات الالزمة اليت تستجيب ملتطلبات التنمية يف أي بلـد، مـع              
  . االعتراف أيضاً بأمهية منظور حقوق اإلنسان

وللمدرسني دور حيوي يف تنفيذ املناهج الوطنية وإجراء تقييمـات للتحـصيل              -٨٢
درات التربويـة،   ويتعني تعزيز برامج التدريب ليس فقط لتحسني الق       . التعليمي للطالب 

  . وإمنا أيضاً لتحسني قدرهتم على تقييم التحصيل التعليمي للطالب
ومن املهم أيضاً إجراء مناقشة عامة بشأن التحصيل التعليمي للطـالب ونظـم               -٨٣

وجيـب أال يـؤدي التعلـيم       . تعليمية تعرب عن روح القيم اإلنسانية والكرامة اإلنسانية       
لقيم املادية واالخنراط يف حياة خالية من قـيم حقـوق           بالطالب فقط إىل االنغماس يف ا     

كذلك جيـب أن يـتم إعـداد    . اإلنسان والتضامن والفهم املتبادل واحترام ثقافة اآلخر   
يات احلرية متشياً مع الواليتني املؤسسيتني لليونسكو واليونيسيف،        مسؤولاألطفال لتحمل   

ل خاص الربملانيني، مثل واضعي     وميكن للمجتمع الفكري، ومنظمات اجملتمع املدين وبشك      
  . القانون والشخصيات العامة اإلسهام بدرجة كبرية يف هذا اجملال

وميكن أن تكون أعمال هيئات معاهدات حقوق اإلنسان والوكـاالت التابعـة              -٨٤
لألمم املتحدة مفيدة يف زيادة أمهية التقييمات الوطنية للتحصيل التعليمي للطالب الـيت             

  . ماً على حقوق اإلنسان إزاء التعليمتشتمل هنجاً قائ
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ويود املقرر اخلاص أن يؤكد أن إعمال احلق يف التعليم األساسي اجليد للجميع،               -٨٥
. ٢٠١٥يف ذلك تنمية املهارات، يستحق أن حيتل مكانة بارزة يف خطة التنمية ملا بعد                مبا

تحـصيل التعليمـي    وانطالقاً من وجهة النظر هذه سيتعني تطوير التقييمات الوطنيـة لل          
للطالب من خالل منظور وجهته املستقبل، من أجل مواجهة التحديات الرئيسية املتمثلة            
يف حتقيق األهداف العاملية للتعليم على النحو الذي ميكن االتفاق بشأنه يف خطط للتنمية              
يتم وضعها يف املستقبل، وسيحتاج األمر أن تكون نظم التعليم، مبـا فيهـا التقييمـات                

طنية، مواكبة هلذه التطورات، مع مراعاة عزم اجملتمع الدويل على تأكيد التزاماته فيما             الو
إتاحة إمكانية الوصول بالكامل إىل التعليم ذي اجلودة على مجيع          "يتعلق باحلق يف التعليم و    

  .)٣٥( منه لتحقيق التنمية املستدامةبد الشرطاً "بوصفه " املستويات

  التوصيات   -عاشراً  

  لتوصيات املوجهة إىل الدول ا  -ألف  
  : فيما يتعلق باعتماد إطار يستند إىل حقوق اإلنسان، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي  -٨٦

أن تتجه الدول حنو هنج أمشل يف تقييم التحصيل التعليمي للطالب يتجاوز القراءة   •
وينبغـي  . والكتابة واحلساب، ويتضمن األهداف األساسية حلقـوق اإلنـسان        

 التعلم لنعرف، والـتعلم لكـي       - ربعة الواردة يف تقرير ديلور وهي     لألركان األ 
نعمل، والتعلم لكي نكون، والتعلم لكي نعيش معاً، أن تصبح جزءاً ال يتجزأ من              

وعالوة على ذلك، جيب أن تكون آليات       . أي تقييم للتحصيل التعليمي للطالب    
نسان اليت تقع   حقوق اإل التقييم الوطنية متماشية مع االلتزامات الدولية يف جمال         

  ؛على عاتق الدولة
أن تضمن الدول أن التقييمات الوطنية للتحصيل التعليمي للطلبة تستند إىل هنج             •

  . قائم على حقوق اإلنسان، حيتل احلق يف التعليم فيه مكانة بارزة
شامل لتقييم التحصيل التعليمي للطلبة، يوصـي املقـرر          هنج فيما يتعلق باتباع    -٨٧

  : ا يلياخلاص مب
أن تسلم الدول بضرورة وأمهية وضع هنج شامل، يتـضمن النطـاق الكامـل               •

. لاللتزامات الناشئة عن احلق يف التعليم، عند تقييم التحصيل التعليمي للطالب           
وينبغي هلذه التقييمات أن تركز على األهداف األساسية للتعليم، علـى النحـو             

  ؛ناحملدد يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسا
__________ 

 .٢٣٣و ٢٢٩، املرفق، الفقرتان ٦٦/٢٨٨مة نظر قرار اجلمعية العاا )٣٥(
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أن يضمن كل من السلطات العامة والقائمني علـى إدارة املـدارس أن تقيـيم                •
التحصيل التعليمي للطالب يشمل فهمهم لقيم حقوق اإلنسان العاملية األساسية          

وينبغـي  . واحترام األشخاص املنتمني إىل حضارات وثقافات وأديـان خمتلفـة         
، حقـوق اإلنـسان   الختبارات أداء الطالب أن تظهر مدى فهم الطالب لقيم          

  . والتزاماهتم وأمناط سلوكهم اليومي
  : فيما يتعلق باالستعراضات الدورية للمناهج الوطنية، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي  -٨٨

أن تستعرض احلكومات منهجها الوطين على حنو دوري لضمان حتديث حمتوياته،            •
 الدولية حلقـوق  واتساقها مع قيم وأهداف التعليم املنصوص عليها يف االتفاقيات 

  . اإلنسان، ومع ما أعربت عنه هيئات ومعاهدات األمم املتحدة ووكاالهتا املعنية
فيما يتعلق بالُنُهج القائمة على اإلنصاف يف تقييمات مجيع الطالب، يوصي املقرر              -٨٩

  : اخلاص مبا يلي
أن  و أن تقيم عمليات التقييم الوطنية التحصيل التعليمي جلميع الطالب يف البلد،           •

  ؛يكون تقييم الطالب بشكل موحد
وينبغي أن يكون املنهج القائم على اإلنصاف شرطاً مسبقاً أساسياً حبيث يتم منح              •

مجيع الطالب ضعيفي األداء الدعم الالزم الذي حيتاجونـه للوفـاء مبتطلبـات             
وجيب أن ُتعاجل تقييمات الطالب باهتمام شديد حالة الطالب ضـعيفي           . التعليم

ومن شأن تـوفري الـدعم      . خصوصاً أولئك احملرومني بسبب التهميش    األداء، و 
التعليمي احملدد اهلدف هلؤالء الطالب يف وقت مبكر أن يكون فعاالً للغاية وينبغي             

  . أن ُيعطي األولوية على أي تدخالت الحقة
ر فيما يتصل بتقييم االنتقال من التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانوي، يوصي املقر             -٩٠

  : اخلاص مبا يلي
أن متتثل الدول بالكامل اللتزامها األساسي بتوفري تعليم ابتدائي إلزامي جيد النوعية         •

وينبغي أن يكون استكمال التعليم     . جماناً لكل طفل، صبياناً وبنات على حد سواء       
االبتدائي اجليد شاغالً رئيسياً يف تقييم التعليم األساسي، وأال يتم االنتقـال مـن              

يم االبتدائي إىل التعليم الثانوي بشكل تلقائي، وال ميكن التحقق مـن ذلـك              التعل
" شهادة معترف هبا  "سوى من خالل تقييمات قبل االنتقال إىل التعليم الثانوي، مع           

وينبغي للسلطات العامة أن تضمن احلفاظ علـى        . يف هناية مرحلة التعليم االبتدائي    
  . اسي على حنو مستدامجودة املعايري طوال مرحلة التعليم األس

فيما يتعلق بتطوير آليات تقييم جديدة خاصة بتنمية املهارات، يوصـي املقـرر               -٩١
  : اخلاص مبا يلي
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مع التسليم بأمهية آليات التقييم الوطنية لربامج التعليم والتدريب يف اجملال التقين             •
التعاون واملهين، أن تستحدث احلكومات آليات تقييم جديدة وفريدة يف إطار من     

املؤسسي مع الصناعة لتقييم الكفاءات واملهارات من حيث املؤهالت التقنية ذات 
وفيما يتعلق بربامج التعلـيم والتـدريب يف        . الصلة بأولويات التنمية يف أي بلد     

 يف املستويات املبكرة من التعليم الثانوي، جيـب         سيما الاجملالني التقين واملهين، و   
وينبغي . نهج التعليم املوحد وليس مساراً منفصالً عنه      جعل هذه الربامج مكملة مل    

أن تشكل استعدادات الطالب حموراً لنظم التقييم اجلديدة، مبا يتيح هلـم سـبالً        
  . للوصول إىل التعليم العايل

  : فيما يتصل بتنقية آليات التقييم، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي  -٩٢
سي الذي يتم توفريه جيد النوعيـة،       أن تضمن السلطات العامة أن التعليم األسا       •

وفقاً ملا تؤكده آلية تقييم وطنية مناسبة، تعمل على أساس سنوي أو على نظـام               
وبينما تعترب االمتحانات واالختبارات املدرسية آليـات       . نصف السنة الدراسية  

ضرورية لتقييم التحصيل التعليمي للطالب، ينبغي للحكومات أن تستنبط طرائق          
وفهم الطالب للمواضيع اليت يتم       مع قدرات الدولة، لتقييم معرفة     ءمتتالمبتكرة  

  . تدريسها مبا فيها قيم حقوق اإلنسان
فيما يتعلق بتنمية قدرة مهنة التعليم على االضطالع بالتقييم الـشامل للتعلـيم               -٩٣

  : األساسي، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي
ؤدون دوراً رئيـسياً يف تنفيـذ       أن تضمن احلكومات، مع التسليم بأن املدرسني ي        •

املناهج الوطنية ويف إجراء تقييمات التحصيل التعليمـي للطـالب، أن حيـصل             
املدرسون على املزيد من التدريب والدعم لتحسني فهمهم وتنفيذهم ملنهج قـائم            

وينبغي استنباط طرائق   . على حقوق اإلنسان بأسلوب يسهل وصول الطالب إليه       
 جنباً إىل جنب مع إجراء إصالحات يف التعلـيم لتعزيـز    مبتكرة لتدريب املدرسني  
  . جودة التعليم والتعلم

  : فيما يتصل بتعزيز آليات التقييم الوطنية مع الربملانيني، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي  -٩٤
بالنظر إىل الدور الريادي الذي يضطلع به الربملانيون، ينبغي هلم أن يتبنوا قضية              •

مليات الرامية إىل إعمال احلق يف التعليم وتعزيـز آليـات           التعليم، وتوجيه الع  
وبذا ميكنهم اإلسهام يف تشجيع التحـصيل      . التقييم الوطنية حتقيقاً هلذا الغرض    

  . التعليمي للطالب
فيما يتصل بتشجيع ودعم منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غـري احلكوميـة،              -٩٥

  : يوصي املقرر مبا يلي
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ملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف اضطالعها        أن تشجع احلكومات ا    •
بدورها اهلام يف رفع مستوى النقاش العام بشأن القضايا الرئيسية ويف الـدفاع عـن               

وعلى هذا النحو، أن حتـافظ الـسلطات        . استخدام هنج شامل يف تقييمات الطالب     
  .تمع املدينالعامة على حوار بناء مع املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجمل

فيما يتصل بتشجيع إجراء دراسات بشأن التقييمات الوطنية، يوصـي املقـرر              -٩٦
  : اخلاص مبا يلي

نظراً لضآلة عدد البحوث والدراسات املتعلقة بالتقييمات الوطنية مقارنة بتلـك            •
املتعلقة بنظم التقييم الدولية أو اإلقليمية، ينبغي تشجيع التأمالت والدراسات يف           

التقييمات الوطنية للتحصيل التعليمي للطالب يف كليات التربيـة وبـني           جمال  
اهليئات املهنية، بغية التعريف بآليات التقييم الوطنية القائمة واخلربة القطرية على           

لـسياسات يف  ومن شأن ذلك أيضاً أن تستفيد منه سلطات تقريـر ا        . حنو أفضل 
  ؛حتسني آليات التقييم

 .٢٠١٥ية التعليم اجليد يف صياغة خطة التنمية ملا بعد          أن تواصل الدول مناصرة قض     •
وينبغي أن يكون حتسني التحصيل التعليمي لفائدة كل من الفرد واجملتمع شاغالً            
رئيسياً يف أي خطة يتم وضعها يف املستقبل، مع التزام قوي من قبل اجملتمع الدويل 

  . تقديراً للدور احملوري للحق يف التعليم يف تنمية اإلنسان

إشراك احلكومات على حنو أكثر استجابة من خالل العمل الذي تضطلع بـه               -باء  
  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان والوكاالت التابعة لألمم املتحدة 

يود املقرر اخلاص أن يقدم التوصيات التالية إىل هيئات األمم املتحدة واهليئـات               -٩٧
  : احلكومية الدولية

ق اإلنسان، يف إطار والية كل منها، عند نظرها         أن تقوم هيئات معاهدات حقو     •
يف احلق يف التعليم يف حوارها مع الدول، بـإيالء أمهيـة ملـسألة ضـمان أن                 

ع النطاق قائم علـى     التحصيل التعليمي للطالب يتم استناداً إىل هنج واس         تقييم
  ؛حقوق اإلنسان

، أمهية قصوى ياهتا املؤسسيةمسؤولأن تعطي اليونسكو واليونيسيف، كل يف إطار   •
للنهج القائم على حقوق اإلنسان يف التقييمات الوطنية للطالب من أجل هتيئـة             

، وجيب عليهما، بنـاء علـى ذلـك، تـشجيع           "يات احلرية مسؤول"  األطفال ل 
ية احلكومات ودعمها يف جهودها حتقيقاً هلذا الغرض، وذلك بتوفري املساعدة التقن          

  ؛الالزمة واخلدمات االستشارية
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ثل فإن لكل من منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية            وبامل •
يات خاصة يف جمال تنمية املهـارات، وينبغـي هلمـا أن تعـززا         مسؤولأدواراً و 

أنشطتهما يف جمال املساعدة التقنية لتقييم جمـاالت جديـدة تتـصل باملعرفـة              
صناعية غري النظامية والتعليم والكفاءات، إىل جانب حتسني الروابط بني التلمذة ال

كما أن االعتراف مبؤهالت الطالب الذين التحقوا       . والتدريب املهنيني النظاميني  
بالتعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين ينبغي أن يشمل التالميذ الصناعيني من 

  ؛والقطاع غري النظامي تصاد الريفيخرجيي مدارس االق
تحدة بالتنسيق فيما بينها، باملساعدة يف تطـوير نظـم          أن هتتم وكاالت األمم امل     •

للتقييم التعليمي تفي باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وتؤدي أيـضاً إىل تنميـة             
  . املهارات بوصفها جزءاً من ضروريات اجلودة

        


