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   مقدمة- أوالً 
 حبقوق الشعوب األصلية إعداد دراسـة  املعنية إىل آلية اخلرباء   ٩/٧طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         - ١

ها ة يف التعليم، على أن ختتتم      حق الشعوب األصلي   إعمالب فيما يتعلق  القائمة املستخلصة والتحديات    الدروسعن  
  .)١(٢٠٠٩يف عام 

   اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان- ثانياً 
كثر تعرضـاً لإلقـصاء     األ فقراً و   األشد  الفئات اجملتمعية  إحدى على مر التاريخ   ة األصلي الشعوب تظل  - ٢

 الذي  إىل التعليم اجليدهارالشعوب افتقاهذه ومن العوامل الرئيسية اليت تسهم يف الغنب الذي تتعرض له  .واحلرمان
جوانب االعتبار يف  الثقافية، وحيترم املوروث، ويضع األبعاد بأنه تعليم تتاح له موارد كافية، ويراعي هميكن تعريف

وُمصمم على حنـو    ع والفرد   تنمية اجملتم و ويشمل حقوق اإلنسان   الثقافية،   وسالمة اهلوية  الثقايف   انألموا التاريخ
  . من حق أساسي هو حق اإلنسان يف التعليماحيرم املاليني من أطفاهل  مما- ميكن تنفيذه 

وعند  . القانون الدويل حلقوق اإلنسان باحلق يف التعليم كحق من حقوق اإلنسان األساسية للجميعموُيسلِّ  - ٣
علقـة   أن تؤخذ يف االعتبار فئتان من األحكام املت        من الضروري حبث موضوع حق الشعوب األصلية يف التعليم،        

املعايري ) ب(و حبق الفرد يف التعليم وحتدد مضمونه؛ تسلِّماألحكام العامة حلقوق اإلنسان اليت ) أ( :حبقوق اإلنسان
 املتعلـق  حبقوق الشعوب األصلية على وجه التحديد، مبا يف ذلك أحكام إعالن األمم املتحدة               ُتسلِّمالدولية اليت   

  .قوق الشعوب األصليةحب

توافق اآلراء الدويل القائم بشأن احلقوق الفردية واجلماعية للشعوب األصلية األخري عالن اإل ويعكس هذا  - ٤
 الـذي    تفسري صكوك حقوق اإلنسان    يف ذلك ، مبا   وُيكملهايف شكل ينسجم مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان         

، إطاراً للعمـل     التوافق عن هذا ية  ويتيح اإلعالن، باعتباره التعبري األقوى حج      .اهليئات واآلليات الدولية  تأخذ به   
  . محاية هذه احلقوق وإعماهلا على حنو كامل، مبا يف ذلك احلق يف التعليميهدف إىل

 أن التعليم هو يف حد ذاته حق من حقوق اإلنسان ووسيلة ال غىن عنها إلعمال حقـوق                   به ومن املسلَّم   - ٥
 للشعوب املهمشة اقتصادياً    ا ميكن من خالهل   يت ال ةلرئيسي ا الوسيلة، اليت متثل    األخرى اإلنسان واحلريات األساسية  

ويتزايـد   .لمشاركة مشاركة كاملـة يف جمتمعاهتـا  لالفقر وأن حتصل على وسيلة دائرة  من   خترجواجتماعياً أن   
  .االعتراف بأن التعليم هو واحد من أفضل اجملاالت اليت ميكن للدول أن تستثمر فيها مالياً يف املدى الطويل

ينمي املشاركة يف  هأنسهم تعليم أطفال الشعوب األصلية يف تنمية الفرد واجملتمع احمللي على حد سواء، كما وي  - ٦
وميكّن التعليم أطفال الشعوب األصلية من ممارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             .اجملتمع مبعناه األوسع  

 هبـدف    فيما يتعلق بالسياسات   دنية للتأثري على العمليات السياسية    والتمتع هبا، ويعزز قدرهتم على ممارسة حقوقهم امل       

                                                      

، إىل اللجنة االستشارية تقدمي مشروع إعالن بشأن التثقيف والتدريب ١٠/٢٨طلب اجمللس، يف قراره  )١(
 .يف ميدان حقوق اإلنسان أثناء قيام احملفل املعين بقضايا األقليات بتناول هذه املسألة يف دورته األوىل
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تقريـر  و حق الشعوب األصلية يف التعليم هو وسيلة أساسية لـتمكني األفـراد       وإعمال .حتسني محاية حقوق اإلنسان   
هـا التقليديـة     ولغاهتـا وتقاليـدها ومعارف     ابثقافاهتالشعوب األصلية   والتعليم هو أيضاً وسيلة هامة لتمتع        .)٢(املصري

 .)٣( عليها واحترامهاةمحافظللو

ممارسة ) ب(احلق يف احلصول على تعليم جيد؛ ) أ: ( التعليم ما يلي جمالومن أوجه حقوق اإلنسان اهلامة يف  - ٧
 .احلقوق األخرىب الوفاءل سّه ُيحقاًاعتبار التعليم ) ج(حقوق اإلنسان يف سياق التعليم ومن خالل التعليم؛ 

إىل عترف باملاضي ويكون مفيداً يف احلاضر ومتطلعاً        التعليم اجليد أن يَ   وط الواجب توفرها يف     ومن الشر   - ٨
أن يعكس الطبيعة احليوية للغات والثقافات وقيمة الشعوب بطريقة  أيضاً  التعليم اجليداملطلوب يفومن  .ملستقبلا

 .)٤(تنهض باملساواة وتعزز املستقبل املستدام

 سان الدولية ذات الصلة باملوضوع صكوك حقوق اإلن-  ألف

وتعيد صكوك   . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن لكل شخص احلق يف التعليم            ٢٦تنص املادة     - ٩
دولية أخرى عديدة تأكيد هذا احلق وحتديد سياقه وتناوله مبزيد من التفصيل، مبا فيها العهـد الـدويل اخلـاص                

، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       )١٤- ١٣املادتان  (لثقافية  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا   
، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز         )٣١- ٢٨املواد  (، واتفاقية حقوق الطفل     ))٤(١٨املادة  (

، واتفاقية منظمة   )١٠ادة  امل(، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          ))‘٥‘)(  ه (٥املادة  (العنصري  
، واتفاقية السياسة االجتماعية    )٣، املادة   ١١١االتفاقية رقم   (العمل الدولية املتعلقة بالتمييز يف االستخدام واملهنة        

، واتفاقية مناهضة التمييـز يف التعلـيم،        )١٦ و ١٥، املادتان   ١١٧االتفاقية رقم   ) (األهداف واملعايري األساسية  (
 ،٣٣اجلزء األول، الفقرة    (برنامج عمل فيينا    و، وإعالن   )١٩٩٠اليونسكو،  (لتوفري التعليم للجميع    واإلعالن العاملي   

 .)٥()٧٢الفقرة (، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان )٨٠واجلزء الثاين، الفقرة 

، )٣١-٢٦، املواد   ١٦٩تفاقية رقم   اال(الشعوب األصلية والقبلية    ب املتعلقةوتتضمن اتفاقية منظمة العمل الدولية        -١٠
معايري حمددة بشأن حق الشعوب األصـلية يف        ) ١٥ و ١٤املادتان  (قوق الشعوب األصلية    حب املتعلقوإعالن األمم املتحدة    

 .عترف هبذا احلق أيضاً كحق حمدد يف إطار العديد من املعاهدات املربمة بني الشعوب األصلية والدولوُي .التعليم

                                                      

  .(CRC/C/GC/11) )٢٠٠٩(١١جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٢(
  .E/CN.4/2005/88 الوثيقة )٣(
)٤( Cross-National Studies of the Quality of Education: Planning their Design and Managing 

their Impact, (ed.) Kenneth N. Ross and IIona Jurgens Genevois, United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, 2006.  
  ).A/51/506/Add.1( )٢٠٠٤-١٩٩٥(خطة العمل لعقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  )٥(
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التفاقية األوروبية حلماية   لباحلق يف التعليم يف صكوك إقليمية خمتلفة، مبا فيها الربوتوكول األول             وُيسلَّم  - ١١
، والربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان يف )٢املادة (حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

 ،)١٧املادة (وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ، )١٣املادة (جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  ).١١املادة (وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته 

   أهداف وغايات التعليم- باء 

ينبغي توجيه التعليم بصورة عامة، سواء كان رمسياً أو غري رمسي، خاصاً أو عاماً، حنو حتقيق أهـداف                    - ١٢
من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة    ) ١(١٣ة يف املادة    وغايات التعليم، كما هي مبين    

من اتفاقية حقوق الطفل، مبا يكفل أيضاً التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وشـعوره     ) ١(٢٩والثقافية ويف املادة    
  .بالكرامة واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 جزء ال يتجزأ من تعزيز وحتقيق عالقات مستقرة ومنسجمة فيما بـني     والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      - ١٣
م حقوق اإلنسان هو اخلطوة األوىل حنو احترام علُّوَت .والسالماملتبادلني اجملتمعات احمللية ولتوطيد التفاهم والتسامح 

  .)٦(حقوق مجيع األفراد والشعوب وتعزيزها والدفاع عنها

وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن الدول األطراف يف العهد الدويل           وتشدد اللجنة املعنية باحلق     - ١٤
  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ُمطالَبة بضمان وفاء التعليم باألهداف والغايـات احملـددة يف               

 وتـرى  . احلق يف التعليم    يف ضوء الصكوك الدولية األخرى اليت تتضمن أحكاماً بشأن         ُتفسَّر كما   ،)١(١٣املادة  
، فهي تتضمن أيضاً    من العهد ) ١(١٣و وثيق مع املادة     اللجنة أن هذه النصوص األخرى وإن كانت تتفق على حن         

املـادة  ( إىل املـساواة بـني اجلنـسني         احملددة اتعناصر غري منصوص عليها صراحة يف هذه املادة، مثل اإلشار         
وهذه  ). من اتفاقية حقوق الطفل) ه)(١(٢٩املادة (م البيئة الطبيعية ، واحترا)من اتفاقية حقوق الطفل) د)(١(٢٩

  .)٧(معربة عنهو من العهد الدويل) ١(١٣عاصر للمادة املتفسري ال يفالعناصر اإلضافية ضمنية 

 فيما يتعلق من اتفاقية حقوق الطفل على االلتزامات اليت تقع على الدول األطراف            ) ١(٢٩وتنص املادة    - ١٥
بعدد مـن األحكـام األخـرى يف    ارتباطاً وثيقاً ) ١(٢٩وترتبط املادة  .أهداف وغايات التعليمب وفاءالضمان ب

  ؛ )٢املـادة  (عـدم التمييـز   ) أ( :احلقوق واحلريات التاليةبعلى سبيل املثال ال احلصر ما يتعلق  االتفاقية، ومنها   
املادة (حرية التعبري   ) د(و؛  )٦املادة  (قاء والنمو   احلق يف احلياة والب   ) ج(و؛  )٣املادة  (مصلحة الطفل الفضلى    ) ب(و

حقوق األطفال  ) ز(و؛  )١٧املادة  (احلق يف احلصول على املعلومات      ) و(و؛  )١٤املادة  ( حرية الفكر    )  ه(و ؛)١٣
احلق يف التعلـيم    ) ط(و؛  ))  ه)(٢(٢٤املادة   (ةالصحمن أجل   احلق يف التعليم    ) ح(و؛  )٢٣املادة   (ذوي اإلعاقات 

 الـشعوب احلقوق اللغوية والثقافية والدينية املكفولة لألطفال املنتمني إىل أقليات وأطفـال            ) ي(و؛  )٢٨ة  املاد(
  ).٣١املادة (احلق يف اللعب ) ك(و؛ )٣٠املادة  (ةاألصلي

                                                      

  .، إعالن وبرنامج عمل فيينا)١٩٩٣(وق اإلنسان املؤمتر العاملي حلق )٦(
  .E/C.12/1999/10 الوثيقة )٧(
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  التعليم وحمتوى التعليمعلى  احلصول –جيم 

ـ   جتماعية والثقافية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال      ) ٢(١٣تنص املادة     - ١٦ ، مـع   هعلى أن
 أن يكـون    ينبغي اإلعمال الكامل للحقوق التعليمية      لكي ميكن حتقيق  مراعاة الظروف السائدة يف الدولة املعنية،       

ينبغي أن يكون التعليم االبتدائي إلزاميـاً       ، وبالتايل   التعليم جبميع أشكاله ومستوياته متاحاً للجميع داخل الدولة       
ينبغي أن يكون التعليم الثانوي يف أشكاله املختلفة متاحاً بشكل عام و؛ ))أ)(٢(١٣املادة ( للجميع ومتاحاًوجمانياً 

ينبغي أن يكون الوصول إىل التعليم      و؛  ))ب)(٢(١٣املادة   (املالئمةالوسائل  ميع  وميكن للجميع احلصول عليه جب    
ينبغي و؛ ))ج()٢(١٣املادة  (الئمة الوسائل املعوجبمي ،الكفاءة على أساس ،العايل متاحاً على قدم املساواة للجميع

أشخاص مل يتلقـوا أو مل يكملـوا        ب عندما يتعلق األمر  تشجيع التعليم األساسي أو تكثيفه، إىل أبعد حد ممكن،          
مجيع املستويات  يف  ط إىل تطوير منظومة من املدارس       انشبينبغي السعي   و؛  ))د)(٢(١٣املادة  (تعليمهم االبتدائي   

  .من العهد الدويل) ٢(١٣ من االتفاقية حكماً معيارياً مماثالً للمادة ٢٨وتتضمن املادة  .)) ه)(٢(١٣املادة (

 اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف         مفادها وتدفع بعض الدول أحياناً حبجة      - ١٧
الشعوب من التعليم الذي يطال يف الواقع       رمان  حلاإضفاء الشرعية على    بذلك  ، حماوِلةً   )٨( هلا حدود املوارد املتاحة  
  . الوطين املهمشة يف اجملتمعالقطاعات ناألصلية وغريها م

  اإلعمال التدرجيي للحقوق،   مسألة  وقد تناولت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           - ١٨
دولة طرف ُيحرم فيها    كل   اللجنة على أن     وتؤكد ).١٩٩٠(٣مبا يف ذلك احلق يف التعليم، يف تعليقها العام رقم           

ال تفي بالتزامها مبوجب العهد الدويل اخلاص دولة هي " أبسط أشكال التعليم األساسية" من األفراد من كبريعدد 
تعـزو  يقبل منها أن     لكيلى الدولة،    جيب ع  وخلصت اللجنة إىل أنه    .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

 عن الوفاء بالتزاماهتا األساسية الدنيا إىل قلة املوارد املتاحة، أن تثبت أهنا بذلت قصارى اجلهد من أجل                  اقصوره
  .استخدام كل املوارد املتاحة هلا يف سبيل الوفاء، على سبيل األولوية، هبذه االلتزامات الدنيا

أي وخالياً من   سهل املنال   جتعله  يع، و  التعليم اجليد للجم   تتيحواحلكومات ملزمة، جمتمعة ومنفردة، بأن        - ١٩
 حسبماشكل من أشكال التمييز، ومقبوالً من منظور املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وقابالً للتكييف مع الظروف 

  . للطفلالفضلى املصلحة متليه

ار يكفي   مبقد فعالةبأن تضمن للشعوب األصلية توافر مؤسسات وبرامج تعليمية         التزام  الدول  ويقع على     - ٢٠
على فعالة، فإنه أمر يتوقف  الربامج واملؤسسات أما ما هو مطلوب لكي تكون .حاجتها ضمن والية الدولة املعنية

  . الذي تعمل فيه اإلمنائي واالجتماعي والثقايفالسياقعوامل عدة من بينها 

 باملدرسـة إمكانيـة      سن االلتحاق  الذين بلغوا  ة األصلي الشعوبأن تكفل جلميع أطفال     ب  ملزمة الدولو  - ٢١
 جمتمعاهتا احمللية، على أن     ضمن مدارس يف أحياء الشعوب األصلية أو         إقامة احلصول على التعليم اجملاين بسبل منها     

ومن أجل ضمان صون ثقافة      . والتعلم للتدريستقدم التعليم بلغات هذه الشعوب ومبا يتالءم مع أساليبها الثقافية           
                                                      

   .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ١(٢املادة  )٨(
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 من الشعوب األصلية، جيـب أن تـستند املنـاهج           للطالبليم مناسب ثقافياً    تعتوفري  الشعوب األصلية وضمان    
 .الدراسية إىل القيم واملعتقدات الثقافية للشعوب األصلية أو أن ُتدرج هذه القيم واملعتقدات فيها مبا فيه الكفاية                

الدولة يف جمال حقـوق      مع حجم التزامات     املالية العامة متناسبة مبا فيه الكفاية      خمصصات   تكونويلزم أيضاً أن    
 املمولة من الدولة مـن       احملددة ضمان إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم، مبا يشمل الربامج         ل وذلكاإلنسان  

 .أجل تعليم املدرسني املنتمني للشعوب األصلية وتوظيفهم

وصـول إىل  ومن واجب الدول أن تكفل جلميع أفراد الشعوب األصلية اخلاضعني لواليتـها إمكانيـة ال           - ٢٢
الواقع و القانون   من حيث  ذلك، جيب أن يكون التعليم متاحاً        وبناء على  .املؤسسات والربامج التعليمية دون متييز    

 اليت  األوضاعوالقضاُء على التمييز ضد الشعوب األصلية وعلى         .دون أي متييز ألي سبب من األسباب احملظورة       و
 .اهلامة لضمان عدم إقصاء أفراد الشعوب األصلية مـن التعلـيم        الشروط املسبقة    أحدتتسبب يف هذا التمييز هو      

ويتطلب ذلك من الدول أن تتخذ تدابري لتحديد العقبات القائمة واحملتملة اليت تنطوي على متييـز ضـد أفـراد                    
للدول أن وينبغي   .واملاليةالشعوب األصلية يف النظام التعليمي، مبا يف ذلك العراقيل القانونية والسياسية واإلدارية             

 ووضع مؤشرات تتفق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك لغـرض            مفصلة وسيلة جلمع بيانات     تستحدث
 . ذات الصلة التمييز وغريها من العراقيلجماالتحتديد 

  ، )املـادي إىل التعلـيم    وصول  ال إتاحة فرص (وجيب أن يكون التعليم يف املتناول بصورة ملموسة وآمنة            - ٢٣
طريق احلضور إىل موقع جغرايف مالئم على حنو معقول أو عن طريق التكنولوجيا احلديثة، مثل إمكانيـة                 إما عن   

إتاحـة  (وعالوة على ذلك، جيب أن تكون تكلفة التعليم يف متناول مجيع أفراد الشعوب األصلية       .التعلم عن بعد  
الدول مطالبة باألخذ تدرجيياً مبجانية  أن كما .يعوينبغي أن يتاح التعليم االبتدائي جماناً للجم ). االقتصاديةالقدرة

 .التعليم الثانوي والعايل

 توافر فرص احلصول على التعليم فحسب،       على ال يتوقف لكن حق أطفال الشعوب األصلية يف التعليم        و  - ٢٤
سـاليب  فشكل وجوهر التعليم، مبا يف ذلك املنـاهج الدراسـية وأ           . حمتوى هذا التعليم   يتوقف أيضاً على  وإمنا  

يكونا مناسـبني وذوي     أن    يتعني  لدى الشعوب األصلية، أي    ني ثقافياً ومقبول  مالئمني اكونيالتدريس، يتعني أن    
 .نيومالئمني ثقافياً مأمونوعالية جودة 

ويتطلب شرط املقبولية أيضاً أن حترص الدول على أن ينسجم النظام التعليمي مع مجيع معايري حقـوق                   - ٢٥
 تكملـة ، ال بد من      الدويل  ملبياً ملتطلبات قانون حقوق اإلنسان     ينظام التعليم الم ما إذا كان     وعند تقيي  .اإلنسان

 .األحكام العامة حلقوق اإلنسان املتعلقة باحلق يف التعليم مبعايري تتناول على وجه التحديد حقوق الشعوب األصلية

 للشعوب األصـلية  احملددةالحتياجات ومن واجب الدول أن تضمن مرونة التعليم وقابليته للتكييف مع ا           - ٢٦
 . هذا التعليم لظروفها االجتماعية والثقافية املتنوعـة        حترص على استجابة   املعنية وثقافاهتا ولغاهتا وأوضاعها، وأن    

 يف مجيع الظـروف مـع       قد ال تتطابق   الشعوب األصلية    يف أوساط املصلحة الفضلى للطفل    فوعلى سبيل املثال،    
 ماعية جملتمعـات  اجلطبيعة  الياة و احلثقافة وأسلوب   ال فارق هذه الشعوب نظراً إىل      خارج املصلحة الفضلى للطفل  

 .الشعوب األصلية
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 قوق الشعوب األصليةحب املتعلق إعالن األمم املتحدة - دال 

 ٢ال سيما املـواد     و،   يف العديد من أحكامه    قوق الشعوب األصلية  حب املتعلقيتطابق إعالن األمم املتحدة       - ٢٧
من العهـد   ) ١(١٣ مع التزامات الدول مبوجب املادة       اً وثيق تطابقاً،  ٤٤و) ٢(١٧ و ١٥ و ١٤ و ١٣و) ١(١٢و

هذه األحكام  ف .من اتفاقية حقوق الطفل   ) ١(٢٩الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملادة        
االتفاقية فيما يتعلق بالظروف التارخيية من  ) ١(٢٩من العهد واملادة    ) ١(١٣ق جوهر املادة    وتطبِّتؤكد من جديد    

ذات  املعايري الدولية    إذا فُسِّرت باالقتران مع   ،  وهي .والثقافية واالقتصادية واالجتماعية احملددة للشعوب األصلية     
 . أساس الفهم املعاصر حلق الشعوب األصلية يف التعليم تشكل حقوق اإلنسان،الصلة يف جمال

 تكرسه صكوك دولية عديدة أخـرى       ماكلتمييز،  القائم ل ظر  احل من اإلعالن    ٢ املادة    من جديد  وتؤكد  - ٢٨
 من اإلعالن، اليت تنص علـى أن احلقـوق          ٤٤ أيضاً على حنو وثيق باملادة       ٢وترتبط املادة    .)٩(حلقوق اإلنسان 

ـ           هي    اإلعالن  يف املعترف هبا واحلريات   شعوب حقوق مضمونة على قدم املساواة للذكور واإلناث من أفـراد ال
وال خيضع حظر التمييز ال لإلعمال التدرجيي وال لتوافر املوارد، وهو ينطبق على مجيع جوانـب حـق                   .األصلية

  .الشعوب األصلية يف التعليم

من اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلـك        ) ١(٢٩جوانب هامة من املادة     من جديد   ) ١(١٢وتؤكد املادة     - ٢٩
وتنص املـادة   . الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه والدييم حنو تنمية احترام  التزام الدول بأن تضمن توجيه التعل     

ـ يف  على أن للشعوب األصلية احلق يف إظهار تقاليدها الروحية والدينية وعاداهتا وطقوسـها و             ) ١(١٢ تها ممارس
  .وتعليمها تهاوتنمي

ولغاهتا وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا    بأن للشعوب األصلية احلق يف إحياء تارخيها        ) ١(١٣وتعترف املادة     - ٣٠
  . وآداهبا وهلا احلق يف استخدامها وتطويرها ونقلها إىل أجياهلا املقبلةالكتابة لديهاونظم 

كلتامها ارتباطاً وثيقاً باحلق يف التعليم، ألهنما تقعان إىل حد كبري ضمن ) ١(١٣و) ١(١٢وترتبط املادتان   - ٣١
  . يف صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنساننطاق احلق يف التعليم كما ورد

 باملعايري  هذه الترتيبات على االستقاللية التعليمية للشعوب األصلية، شريطة أن تفي         ) ١(١٤وتنص املادة     - ٣٢
وحيدد هذا احلكم أن للشعوب األصلية احلق يف أن تنشئ وتدير نظمها ومؤسساهتا التعليمية الـيت                 .الدنيا للتعليم 

 املادةَتعيد تأكيد ) ١(١٤املادة و . والتعلمبالتدريس  املتعلقة، على حنو مالئم ألساليبها الثقافيةهياهتا التعليم بلغتوفر 
 من اتفاقية حقوق الطفل، اليت تنص على حرية األفراد واهليئات يف إنشاء وإدارة مؤسـسات تعليميـة،                  )٢(٢٩

 .شريطة مراعاة بعض املبادئ األساسية

                                                      

من العهـد   ) ٢(٢لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واملادة        ا من اتفاقية    ٢مبا يف ذلك املادة      )٩(
من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         ) ١(٢ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة      الدويل اخلاص باحلقو  

  .من اتفاقية حقوق الطفل) ١(٢والسياسية، واملادة 
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على أن أفراد الشعوب األصلية هلم احلق يف مجيع مستويات وأشكال التعليم احلكومي      ) ٢(١٤ املادة   وتؤكد  - ٣٣
ما هو قائم أصالً من أحكام حقوق اإلنسان، مثـل          من جديد   ومن مث، فهي تؤكد      . كان  متييز من أي نوع    بعيداً عن أي  

 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٨املادة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و) ١(١٣املادة 

على أن تتخذ الدول، باالتفاق مع الشعوب األصلية، تدابري فعالة حىت يتسىن ألفراد             ) ٣(١٤وتنص املادة     - ٣٤
 .، على تعليم بلغتهم ومن منطلق ثقافتهمعندما يكون ذلك ممكناًال سيما األطفال، احلصول،  والشعوب األصلية،   

 احلق أيضاً، كلما كان ذلك ممكناً، يف ا هلاعيش خارج جمتمعاهتت اليت ة األصليالشعوب ويترتب على هذا احلكم أن
  .ا ومن منطلق ثقافتهاهتاتعليم بلغالاحلصول على 

الشروط التعسفية اإلدارية أو التشريعية، كتلك اليت تفرض وجود حد أدىن لعدد طالب الشعوب األصلية و  - ٣٥
اً أساساً كافياً لتحديد ما إذا كان ممكن      ليست  م كشرط لتوفري هذه اخلدمات،      امللتحقني باملدارس خارج جمتمعاهت   

ولكـي   .توفري التعليم بلغات الشعوب األصلية ومن منطلق ثقافاهتا ألطفال هذه الشعوب الذين يعيشون خارج جمتمعاهتم              
 خارج جمتمعاهتم، جيـب عليهـا أن    هذه اخلدمات التعليمية لألطفال الذين يعيشونها تقدميعدم الدولة أن تعزو     ُيقبل من 

 .لوفاء هبذا االلتزامل املتاحة هلا املوارد مجيعتثبت أهنا بذلت على سبيل األولوية قصارى اجلهد من أجل استخدام 

 من اإلعالن، ألهنا تقوم إىل حد بعيد على االعتراف بأن           ٣١ و ٨ ضمنياً أيضاً باملادتني     ١٤وترتبط املادة     - ٣٦
 املقبل من  آلية لنقل املعلومات إىل اجليل هلاصلية، شأهنا يف ذلك شأن سائر الثقافات اإلنسانية،ثقافات الشعوب األ

 على أن للشعوب األصلية وأفرادها احلق يف عدم التعرض للتذويب القـسري أو لتـدمري                ٨وتنص املادة    .أبنائها
أشكال التذويب أو اإلدماج القـسري      ثقافتهم، وعلى أنه ينبغي أن تتخذ الدول تدابري فعالة ملنع أي شكل من              

ومتثل النظم واملؤسسات التعليمية املالئمة ثقافياً عنصراً هامـاً يف أي            .وتقدمي تعويض عما يسببه ذلك من ضرر      
وال ميكن إعمال احلقـوق      .جهد يرمي إىل ضمان احلفاظ على لغات وثقافات الشعوب األصلية وعلى ازدهارها           

 .عرب األجيال نقل املعارف واللغة والثقافة عن طريقإال  ٣١املنصوص عليها يف املادة 

الدويل  من العهد ) ١(١٣ إىل حد بعيد مع وصف هدف التعليم وغايته الذي ورد يف املادة              ١٥وتتطابق املادة     - ٣٧
 على ١٥وتنطبق املادة  .من اتفاقية حقوق الطفل) ١(٢٩اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف املادة 

 على أن التعليم  من جديدويؤكد هذا احلكم . غري املنتمني هلااألفرادالشعوب األصلية وإىل أفراد التعليم املقدم إىل 
 تعزيزتعزيز التفاهم والتسامح وحسن العالقة بني شرائح اجملتمع، مبا يشمل إىل ينبغي أن يوّجه إىل مكافحة التحيز و

وميثل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أداة مهمة لتحقيق هذا           .صلية ولغتها وقيمها  للشعوب األ احترام اهلوية الثقافية    
 .اهلدف والغاية

على أن تتخذ الدول، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، تدابري حمددة حلماية            ) ٢(١٧وتنص املادة     - ٣٨
ن يكون خطراً أو متعارضاً مع تعليم أطفال الشعوب األصلية من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل ميكن أ        

 الـشعوب طفال  أللتمكني  ل هذا احلكم على كون التعليم وسيلة         ويؤكد .بنماء الطفل الطفل أو أن يكون ضاراً      
ال سيما املعايري اليت اعتمدهتا منظمة العمل الدولية، مبا         واملعايري الدولية القائمة أصالً،     من جديد   ، مؤكداً   ةاألصلي

، واالتفاقيـة   )١٨٢االتفاقية رقم   (حظر أسوأ أشكال عمل األطفال وإجراءات فورية للقضاء عليها          فيها اتفاقية   
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الشعوب األصلية  ب  منظمة العمل الدولية املتعلقة    ، واتفاقية )١٣٨االتفاقية رقم   (لسن االستخدام   املتعلقة باحلد األدىن    
  ).١٦٩االتفاقية رقم (والقبلية يف البلدان املستقلة 

والتعليم هو أيضاً  .ق يف التعليم هو وسيلة ال غىن عنها إلعمال حق الشعوب األصلية يف تقرير املصري    واحل  - ٣٩
واالجتماعية والثقافية وفقـاً     مواصلة تنميتها االقتصادية     على الشعوب األصلية    ألهلية وقدرة  حيويشرط مسبق   

 من اإلعالن والصكوك    ٣ومثة تطابق بني املادة      .قوق الشعوب األصلية  حب املتعلق من إعالن األمم املتحدة      ٣للمادة  
الدولية األخرى اليت تدعم حق تقرير املصري باعتباره حقاً من حقوق اإلنسان اجلماعية جلميع الشعوب، مبا يف ذلك 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية  من ١املادة  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و١املادة 
وحق الشعوب األصلية يف إقامة نظمها ومؤسساهتا التعليمية اخلاصة هبا جزء ال يتجزأ من               .واالجتماعية والثقافية 

  .ة والثقافية واالجتماعية االقتصاديتنميتهاحقها يف السعي إىل حتقيق 

احلـق يف   هلـا   ،   الشعوب األصلية، عند ممارستها حقها يف تقرير املصري        بأن من اإلعالن    ٤ املادة   وُتسلِّم  - ٤٠
 مهامها ووسائل متويل تلك     أساليب ويفاالستقاللية أو احلكم الذايت يف املسائل املتعلقة بشؤوهنا الداخلية واحمللية،           

 مـن  ٢٧ادة  من امل  ٢ و ١ من اإلعالن، وخباصة الفقرتان      ١٤ يف ضوء املادة     ٤وينبغي تفسري املادة     . هذه املستقلة
وتدعو مجيع هذه األحكام إىل      .من اتفاقية حقوق الطفل   ) ٢(٢٩، واملادة   ١٦٩م  اتفاقية منظمة العمل الدولية رق    

  .لشعوب األصلية، إذا طالبت هبذا احلقل التعليميةالستقاللية لإفساح اجملال 

   النظم واملؤسسات التعليمية اخلاصة بالشعوب األصلية- ثالثاً 
 : األصلية يف إحدى الفئتني الرئيسيتني التاليتني النظم واملؤسسات التعليمية اخلاصة بالشعوبتصنيفميكن   - ٤١

 يف الـنظم    اهتـا  أو إدماج منظورات الشعوب األصلية ولغ      ؛ التعليم التقليدي ومؤسساته   طرقالتعليم التقليدي أو    
  .واملؤسسات التعليمية العامة

األمـم  إعـالن   من) ١(١٤حق الشعوب األصلية يف إنشاء وإدارة نظمها ومؤسساهتا التعليمية وفقاً للمادة    و  - ٤٢
  ، ١٦٩ من اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم           ٢٩ و ٢٧قوق الشعوب األصلية، أو املادتني      حب املتعلقاملتحدة  

ـ نطبق على كل من التعليم التقليدي و      يعلى أنه   ينبغي تفسريه   من اتفاقية حقوق الطفل،     ) ١(٢٩أو املادة    نظم ال
 جمتمعات الشعوب األصلية بدمج احتياجات يتوقع من الدول أن تليب      ونتيجة لذلك،  .واملؤسسات التعليمية العامة  

منظوراهتا ولغاهتا يف النظم واملؤسسات التعليمية العامة، وكذلك باحترام وتيسري ومحاية حق الشعوب األصلية يف               
  . والتعلمللتدريسنقل املعرفة إىل األجيال املقبلة بالطرق التقليدية 

  ؤسساته التعليم التقليدي وم-  ألف

 هبدف  عرب األجيال ميكن وصف التعليم التقليدي بأنه عملية تربوية مستمرة مدى احلياة ونقلٌ للمعارف               - ٤٣
 سن مبكرة التوجيه من أفراد اجملتمع األكرب سناً بـشأن           منويتلقى األطفال    .احلفاظ على جمتمع مزدهر ومنسجم    

ويضمن نقل املعـارف     . ولتحمل مسؤولياهتم جتاه جمتمعهم    إعدادهم للحياة بغية  جوانب شىت من تطور الشعوب األصلية       
 الثقـايف   -االسـتقرار االجتمـاعي     ب متـسمة متتع أفراد اجملتمع بقدر كاف من األمان االقتصادي يف بيئة           عرب األجيال   
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ولتحقيق ذلك، ينبغي أن ُتمكّن الدول الشعوب األصلية من احلفاظ على نظمها ومؤسساهتا السياسية            .والسياسي
  . هذه النظم واملؤسساتاالقتصادية واالجتماعية ومن تطويرو

 والثقة  ، والتنشئة ، والنمو الكلي  ،املشاركةالقائم على    مبادئ التعلم    عن طريق ويتحقق التعليم التقليدي      - ٤٤
م، من  املشاركة من أفراد اجملتمع أن يشاركوا مشاركة كاملة يف عملية التعلّ          القائم على   ويتطلب التعلم    .املتبادلة
وباستثناء بعض املعارف واملهارات املتخصـصة،       . أو املمارسة أو احلوار    املالحظةأو  أساليب كاالحتكاك   خالل  
ويتعلم األطفال   .أنواع خمتلفة من األنشطة اليت تكسبهم مهارات حياتية       ب اجملتمع   يف األطفال يف سن مبكرة      حيتك

كما يتعلم األطفال أيضاً القوانني العرفية،       .م من الكبار   االقتداء مبن حوهل   عن طريق طرق حياة الشعوب األصلية     
  .حظورات وقيود حتدد السلوك املقبول من املرء يف اجملتمعمب املعرب عنها

 هر نظم يالتربية على املثل العليا للمجتمع ومعارفه ومنظوراته فيما يتعلق بتطو         على   النمو الكلي    وينطوي  - ٤٥
 مبـوارده   املتعلقة والتكنولوجية ونظمه االقتصادية والسياسية والقانونية والصحية     الثقافية واالجتماعية والروحية و   

  عملية نـشطة   ، يف ظل  )١٠( التنشئة والثقة املتبادلة بني املتعلمني واملعلمني      وُيدار بطريقة تشاركية ُتشّجع    .الطبيعية
اة، فليست هناك عوائق مثل األطـر       وألن هذا التعلم يستند إىل مفهوم التعليم مدى احلي         .ملعارفاتلقني وتقاسم   ل

  .حدود السن وأالدرجات  وأالزمنية 

واالعتـراف   .ويشمل التعليم التقليدي الكلي االستخدام واإلدارة املستدامني لألراضي واملناطق واملوارد           - ٤٦
، كما أن ضمان  بأراضي الشعوب األصلية ومناطقها ومواردهااهلام بارتباطهبالتعليم التقليدي يعين أيضاً االعتراف 

  .الوصول إىل هذه املوارد هو شرط مسبق لنقل العناصر األساسية للمعرفة التقليدية

  املتكـررة  املمارسةوعلى يد معلم    التمرن أو التتلمذ    وميكن نقل املهارات واملعارف التقليدية عن طريق          - ٤٧
  مثـل األحـالم     على أشكال أخـرى،      وميكن النتقال املعرفة الروحية أن يعتمد      . واملالحظة املباشرة  والتدريب

، مما جيعـل    التقاليد الشفوية على  اعتماداً رئيسياً   ويف معظم جمتمعات الشعوب األصلية، يعتمد التعلم         .اهلباتأو  
  .احلفاظ على اللغة جزءاً حيوياً من التعليم

 عالية من االنضباط     تتطلب درجة  معينة على يد معلم أساس تعليم مهن تقليدية         التتلمذوميثل التمرن أو      - ٤٨
ويرافق املتمرن أو التلميذ معلمه إىل أن يكتسب  .املداواة والنجارة واحلدادةأساليب واملعرفة الفنية والروحية، مثل 

  .منه املعرفة

وتستخدم هذه التقنيات يف نقل املعـارف        .التقاليد الشفوية والتكرار والتطبيق عنصران أساسيان لتعلم        - ٤٩
، )اللغات واألغاين والرقصات والنسيج   (الثقافات  ب، و )ات واحليوان اتمثل معرفة النبات  (املداواة   أساليباملتعلقة ب 

، )القوانني العرفية واملؤسسات السياسية(، واحلكم )إدارة املياه وأمثل الزراعة (وإدارة املوارد والشؤون االقتصادية 
  ). ذلكوما إىلالقرابة والعادات السلوكية (والعالقات االجتماعية 

                                                      

 له معرفة معينة ومكلف بنقلها أصغر سناًيف هذا السياق هو شخص كبري يف السن أو شخص        " املعلم" )١٠(
  .إىل أفراد آخرين من اجملتمع
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 املباشرة على التفكري من خالل املشاركة الفعلية يف األنشطة، حيث يتعلم األطفال من              املالحظةوتشجع    - ٥٠
  . يف اجملتمعفعالني وليكونوا أعضاء البالغنينصائح الكبار ما هو ضروري إلعدادهم ملرحلة 

  ة العامؤسسات التعليميةاملنظم وال دمج منظورات الشعوب األصلية يف - باء 

وعادة  .بذلت الشعوب األصلية جهوداً جبارة لدمج منظوراهتا ولغاهتا يف صلب التعليم العام أو التعليم الرمسي               - ٥١
ما تنطوي النظم التعليمية العامة على جمموعة موحدة من املناهج الدراسية اليت تقدمها وزارات التعليم باالسـتناد إىل                  

 التعلم والتلقني والتعليم والتدريب اخلاصة بالشعوب األصلية أداة ألساليبز وميثل إفساح حي .السياسة العامة للحكومة
املدربني يف املؤسسات العامة من االستفادة من التعليم على حنو يراعي           /املتعلمني واملدرسني /هامة لضمان متكن الطالب   

  .لوعي هبا ويستند إىل منظورات الشعوب األصلية ولغاهتا ويستخدمها ويعززها ويذكي اتهمثقاف

املـدربني مـن    /املتعلمني واملدرسني / للطالب آنفاًوكثرياً ما يتيح إفساح هذا احليز لألساليب املذكورة          - ٥٢
   توفري تعلـيم يتمـسك      عن طريق  التعليمية وتعزيز النجاح ونتائج التعلم        العملية الشعوب األصلية حتسني فعالية   

 فيما يتـصل  ، التعليم باستخدام هذه األساليبويؤدي .ملمبا للشعوب األصلية من منظورات وخربات ورؤى للعا
  .الطالب واملعلمني غري املنتمني للشعوب األصلية، إىل إذكاء وعيهم بواقع ثقايف مغاير وتعزيز احترامهم وتقديرهم لهب

قـد    جمتمعات الشعوب األصلية   وأولياء األمور من   واملنظمات   فإن املعلِّمني ومن حيث احملتوى التعليمي،      - ٥٣
إدراج منظورات الـشعوب األصـلية يف املنـاهج         على   الوزارات واملؤسسات واجلهات املاحنة      ظلوا يعملون مع  

  .إنتاج مواد تعليميةيف الدراسية و

   املستخلصةالدروس - رابعاً 
   وضع قوانني وسياسات وطنية- ألف 

 يتصل بذلك من قوانني وسياسات  آلية اخلرباء أن االعتراف الدستوري بالشعوب األصلية واعتماد ماترى  - ٥٤
  .يف جمال التعليم هو أولوية من أولويات تطبيق حق الشعوب األصلية يف التعليم

 يف التعليم، وتويل األمهية على قـدم        التعددية بالنظم   تعترف ومن األحكام القانونية اهلامة القائمة أحكامٌ       - ٥٥
شعوب األصلية التحكم يف مناهجها الدراسية ومؤسـساهتا         والتعلم، وتتيح لل   للتدريساملساواة للطرق التقليدية    

هـذه  أدت وقـد   .)١١(بـادرات هـذه امل  تنفيذ والدعم باهلياكل األساسية من أجل  التعليمية، ومتنح الدعم املايل     
إنشاء مراكز تعليمية خاصة بالشعوب األصلية استفادت منها اجملتمعات احمللية وأتاحت ملنظمـات  إىل التشريعات  

  .األصلية احلصول على دعم مايل من حكوماهتا أو من جهات ماحنة مهتمةالشعوب 

                                                      

 واألمر التنفيذي   ٢٠٠١عام  للتعليم األساسي   اقانون  : مثلة املستقاة من الورقات املقدمة ما يلي      من األ  )١١(
 املتعلـق   ٢٠٠٧ التعليم وقانون عام     على األمم األوىل    بوالية املتعلق   ٢٠٠٦، وقانون   )الفلبني (٢٠٠٤ لعام   ٣٥٦رقم  

، ودساتري كل من    )األرجنتني(، وقانون التعليم الوطين     ، وقانون التعليم يف النرويج    )كندا (بالتعليم اخلاص باألمم األوىل   
   .وكولومبيا وإكوادور)  املتعددة القوميات- دولة (املكسيك وبوليفيا 
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 بإدماج منظورات الشعوب األصلية     ُتسلِّم  التشريعات التعليمية اهلامة القائمة تشريعاتٌ     علىومن األمثلة     - ٥٦
م على تعليم اللغة األم، ولغاهتا يف التعليم العام، وبوضع مناهج تعليمية مناسبة ثقافياً، وإتاحة تعليم ثنائي اللغة قائ         

املشاركة الفعالة للشعوب األصلية يف تـصميم       تشجيع  متداخل الثقافات، و  بلغات متعددة، وتعليم     تعليم   وتقدمي
 تنفيذ تعلـيم متـداخل    تتيحالسياسات العامة املتعلقة بالتعليم التكميلي للشعوب األصلية     و .)١٢(الربامج التعليمية 

  . التعددية الثقافية واالعتراف بتنوع الشعوبهبدف االنتقال حنوكليات الثقافات يف مجيع املدارس وال

ـ ، وحتد ة األصلي للشعوب التعليم اجليد    بشأنوحتث آلية اخلرباء الدول على اعتماد إطار سياسة عامة            - ٥٧ د ي
  هـو  ، و )١٣(ضع مؤشرات لقياس االجنازات بالتعاون مع الشعوب األصلية       وأهداف وغايات وأولويات واضحة، و    

 ، وخفض معدالت التغيب عـن املدرسـة       ، وحتسني مهارات القراءة والكتابة    ، املشاركة زيادةميكن أن يشمل    ما  
  .)١٤(واحلصول على مؤهالت مفيدة

  اهلياكل األساسيةالدعم ب الدعم املايل و- باء 

ليم فعالة وقابلة   عل السياسات والقوانني املتعلقة حبق الشعوب األصلية يف التع        جلمن العوامل املهمة للغاية       - ٥٨
ويف الوقت الراهن، خمصصات التمويل الـيت        . لتعليم الشعوب األصلية   عاليةللتنفيذ، توفري املوارد وإيالء أولوية      

يف بناء  بصورة رئيسية   ستخدم  ُتترصدها احلكومات أو املنظمات غري احلكومية الدولية أو وكاالت األمم املتحدة            
  .لبشريةاهلياكل األساسية وتوفري املوارد ا

 أطفـال  لـتمكني ال سيما مراكز التعليم يف القرى النائيـة،     و حتسني اهلياكل األساسية،     ومن الضروري   - ٥٩
املدرسـة  "ويتيح برنامج    . على قدم املساواة من فرص احلصول على التعليم اجليد         من االستفادة الشعوب األصلية   

 التعليم دون احلاجة إىل حضور مـدارس        لتلقي النائية   ، وهو منوذج للتعلم عن بعد، فرصة ألطفال القرى        "املرتلية
البدوية والشعوب األصلية يف احمللية وينبغي أن تشمل أولويات التمويل توفري التعليم اجليد للمجتمعات  .)١٥(داخلية

  .)١٦( املدارس املتنقلة واملنح الدراسيةعن طريقاملناطق النائية، وللنساء والفتيات 

                                                      

؛ والسياسة العامـة  )املكسيك(القانون العام للتعليم والقانون العام للحقوق اللغوية للشعوب األصلية      )١٢(
من دستور جنوب أفريقيا؛ والسياسة التعليمية الثنائية اللغة ) ٢(٦ملادة ؛ وا)كولومبيا(لشعوب األصلية لللتعليم التكميلي 

  .يف أستراليا
تحسني املربمة بني جمتمعات الشعوب األصلية وهيئات       ال تنص اتفاقات    ،يف كولومبيا الربيطانية بكندا    )١٣(

 لتلبية احتياجات   ورة متبادلة حمددة متفق عليها بص    حتديد أهداف    وعملية على املشاركة يف اختاذ القرارات       املدارسإدارة  
  .الطالب املنتمني للشعوب األصلية

استراتيجية التعليم  : اإلدارة من أجل النجاح- كا هيكيتيا "ورقة مقدمة من حكومة نيوزيلندا، معنونة  )١٤(
  ."٢٠١٢- ٢٠٠٨اخلاصة باملاوريني للفترة 

  .www.bangkokpost.com/education/site2007/cvjl3107.htm :انظر املوقع الشبكي )١٥(
   .CERD/C/NAM/CO/12الوثيقة  )١٦(
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   مواد التـدريس، واختبـار      إلعدادالة أخرى يف ختصيص موارد مالية حمددة اهلدف         وتتمثل مبادرات فع    - ٦٠
 للمدرِّسني يفوافز احلوتدريب للدعم تقدمي ال، وتعليم لغات الشعوب األصلية، واً ثقافيمناسبةقترح من مناهج ما ُي

ت اليت ال تقل أمهية فيما يتعلق ومن االعتبارا .تعاون مع الشعوب األصليةالاملدارس الريفية، ووضع برامج تعليمية ب
ال ينبغي أن ُيحسب    لهياكل األساسية   ل متويل   ختصيص باجملتمعات اليت تعيش يف مناطق معزولة وقليلة السكان أن        

  .على أساس نسبة املدارس إىل عدد السكان

 الـتعلم يف    مايل من أجل أسـاليب    ما تقدمه املنظمات غري احلكومية واجلهات املاحنة الدولية من دعم           و  - ٦١
 اليدويـة وصـنع   واحلرف الزراعة بشأن عرب األجيالأوساط الشعوب األصلية، ال سيما نقل املعارف واملهارات         

 املهـن يف احلفاظ على    هو أمر يسهم    األدوات والرعاية الصحية وإنشاء مراكز التدريب املهين للشعوب األصلية،          
 امن شأن اعتراف الدولة ودعمها أن يسهمفوبالتايل،  . اقتصادياًقاء اليت هلا مقومات الباجملتمعات احملليةوالتقليدية 

 كلّيـة ومن األمثلة على مؤسسات الشعوب األصلية املدعومة حكومياً  .يف حتسني وتعزيز حيوية هذه اجملتمعات
  .)١٧( اجلامعيةةصاميال

   املساعدة اإلمنائية الدولية- جيم 

 العاملي  التعليمويف منتدى .)١٨(لفية املتعلقة بتحقيق التعليم للجميعتؤيد معظم الدول األهداف اإلمنائية لأل  - ٦٢
  ، قدمت احلكومات التزامات إضافية لضمان أن تتـاح جلميـع األطفـال،             ٢٠٠٠قد يف داكار يف عام      الذي عُ 

  .)١٩(٢٠١٥ال سيما الفتيات والشعوب األصلية، فرص احلصول على التعليم االبتدائي اجملاين حبلول عام و

ومن األمهية مبكان أن تشارك الشعوب األصلية مشاركة فعالة يف وضع ميزانيات التعليم مـع اإلدارات                  - ٦٣
  .شواغلها واحتياجاهتا من جانب اجلهات املاحنةوفهم احلكومية املعنية لضمان مراعاة 

   إنشاء ومراقبة التعليم التقليدي ومؤسساته- دال 

 لتعزيز منظورات هذه الشعوب وابتكاراهتا      يف املقام األول  صلية  نشئت املؤسسات التعليمية للشعوب األ    أُ  - ٦٤
ل هذه املؤسسات جهود اجملتمع، وخباصـة يف املنـاطق          وتكمِّ .وممارساهتا يف بيئة حتاكي الطرق التقليدية للتعلم      

  . املؤسسات التقليدية والعصرية، من أجل احلفاظ على التعليم التقليدي عرب األجيالعن طريقالريفية، 

ـ  للسماح ألفراد اجملتمع     ة التعلم التقليدي  طُرقويف بعض األمثلة، كّيفت اجملتمعات احمللية         - ٦٥ تعلـيم  وتعلم  ب
) Talaandig( مدرسة تاالنديغ وتقوم .مجيع الظروف اليوميةسياق  ويف منهجيةثقافاهتم وتقاليدهم األصلية بصورة 

 ميكن فيهـا ألفـراد اجملتمـع      ببناء أماكن اجتماع  ) ماليزيا(ي  ومراكز التعلم اجملتمع  ) الفلبني (احليةتقاليد  اللتعلم  
                                                      

 Gáldu Resource Centre for(املعين حبقوق الشعوب األصلية ‘ غالدو‘ مركز موارد ورقة مقدمة من )١٧(
(the Rights of Indigenous Peoples) النرويج .(  

  ". ائية لأللفيةحتقيق األهداف اإلمن :االلتزام بالعمل"مذكرة معلومات أساسية مقدمة من األمني العام معنونة  )١٨(
  ).٢٠٠٠(سكو يإطار عمل داكار، اليون )١٩(
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يف وجه األنشطة من أشخاص كبار ت يت الةتشكل املؤسستو .االضطالع بأنشطة أو مناقشة وحسم قضاياهم مجاعياً
وجيري تنفيذ مبـادرات مماثلـة يف منـاطق          . احمللي  يف اجملتمع  املعرفةحيظون بالتقدير وغريهم من أصحاب      السن  
  .عوب األصلية يف كولومبيا، ويف أوساط املاساي يف كينياالش

 طرقاً لوقف تعاطي املخدرات وإيذاء الذات واالنتحار  السنويف مثال آخر من غرب أستراليا، يطور كبار  - ٦٦
ولتعزيز مهارات احلياة وسبل العيش املستدامة يف جمتمعاهتم احمللية، وذلك عن طريق القيـادات الـشبابية وإدارة                 

عملية بناء الثقة، عن طريق الربامج الثقافية اليت تتضمن رحالت العـودة إىل             ف. راضي وتنمية اجملتمعات احمللية   األ
يف إبعاد الشباب عن تعاطي املخدرات ويف تشجيعهم على قد جنحت الوطن وتستهدف الشباب املعرضني للخطر، 

  .)٢٠(العودة إىل جمتمعاهتم احمللية

  العامةنظم ومؤسسات التعليم سات التعليم التقليدية و الربط بني نظم ومؤس- هاء 

 التعليميـة   املناهج قيمة ميكن استخالصها من مناذج إدماج منظورات الشعوب األصلية يف            دروسهنالك    - ٦٧
  .احلكوميةنظم التعليم تعزيز الربط بني نظم التعليم التقليدية وبغية العامة 

 من  بطريقة كلية  أن ُتقّدم    ينبغيت األخرى يف آسيا أن املساعدة       ورأت املنظمات غري احلكومية واملنظما      - ٦٨
وميكن تقدمي الدعم يف شكل مواد بناء       .  يف املناطق النائية   ني األصلي  للسكان أجل إجناح العمل مع اجملتمعات احمللية     

ب للمدرسني،   الدراسية، ومواد التدريس وأدواته، وتدري     املناهجلتجديد املدارس أو تشييدها، ومساعدة لتطوير       
 احلكومة قدمتهاستناد إىل دليل  ب و دراسية مالئمة ثقافياً   ُوضعت مناهج وقد  .  من الفقر  والتخفيفوبناء القدرات،   

 لغات ومنظورات الشعوب األصلية، ويقوم بتدريسها يف مدارس اجملتمعات احمللية مدرسون خمتـارون مـن                يضم
قبل املدرسـة إىل املـستوى        سية مبستويات تتراوح من مرحلة ما      الدرا املقرراتوتتعلق  . اجملتمعات احمللية نفسها  

   .)٢١(يف ذلك الدراسة املنتظمة لنيل الدرجات العلمية والدورات التدريبية القصرية األجل  اجلامعي، مبا

يف تطوير املهارات املهنية واحلياتيـة،      يساعد  إدماج منظورات الشعوب األصلية يف برامج التعليم العام         و  - ٦٩
ل الطالب املنتمني للشعوب األصلية فخورين بثقافتهم وطريقتهم يف احلياة، وميكّنهم من املـشاركة وهـم                وجيع

   .)٢٢( النجاح على الصعيد األكادمييمنواثقون يف أنفسهم و

                                                      

 .ورقة قدمتها اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان )٢٠(

ــن    )  ٢١ ( ــة مـ ــات مقدمـ ــشعبية     (GAPE  :                          ورقـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ   ،  )                                       مجهوريـ
  Pamulaan Center for Peoples’ Education   ؛ و )         ماليزيـا    (PACOS Trust   و؛www.geocities.com/gapelaos/pathoumphone و
ــبني (  TUGDAAN Mangyan Center for Indigenous People   ؛http://pamulaan.assisi-foundation.org و   ، )        الفل

Education)   و  ،  )      الفلبني http://tugdaan.assisi-foundation.org.  

 (A Case Study: From )٢٠٠٨(، أوكـسفام الدوليـة   من الفقر إىل السلطة: دراسة حالة إفرادية )٢٢(

(Poverty to Power, Oxfam International (2008). 
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 أشكال تقليدية من أساليب التدريس استخدام ميكن ،وحسب مستوى تعاون مسؤويل املدارس وانفتاحهم  - ٧٠
ويشمل اإلدراج الفعال ألشكال    .  الشعوب األصلية على تقدير التعلّم بشكل أفضل       ملنتمني إىل املساعدة الطالب   

، والتدريس يف املدارس والبيوت والغابات      املسنني للقصص  التقاليد الشفوية، ورواية     التدريس التقليدية استخدامَ  
ل املعارف والثقافات التقليدية تسهم يف  أن األحباث اليت جيريها علماء الشعوب األصلية يف جماوُوجد. )٢٣(واحلقول

هـو  وأصبح تعليم الكبار كذلك شائعاً يف كثري من البلدان، و          .)٢٤(احملافظة على أساليب حياة الشعوب األصلية     
 كذلك أن احترام اخلربة الفنية لكبار الـسن مـن           وُوجد. يتراوح من التعلم الرمسي يف الفصول إىل التعلم الذايت        

من الطرق الفعالة لبث الروح من جديد       هو  عطائهم دوراً هاماً يف نظام متكامل للتعليم العام         الشعوب األصلية وإ  
  .يف جمتمعات الشعوب األصلية وحتسني مستوى تعلم طالب هذه الشعوب

 للعلماء من الشعوب األصلية طريقـة       مناسبة التعليم العايل يف تقدمي دورات دراسية        معاهدوُيعد إشراك     - ٧١
   .)٢٥( التكامل بني التعليمني التقليدي والعام، مثلما يتضح يف جتارب كندا ونيوزيلنداأخرى لتحقيق

وُوجد أن ُنهج التعليم الثنائية اللغة واملشتركة بني الثقافات، ل ُيروَّج على نطاق واسعويف أمريكا الالتينية،   - ٧٢
 يف التصدي ملسألة التمييز ضد الـشعوب        وأهنا حيوية  يف احملافظة على اهلوية والثقافة       هلا درجة معينة من النجاح    

   .)٢٦(واستبعادهااألصلية 

 هائل لـيس مـن   هو أمر له تأثري   وزارات التعليم و الشعوب األصلية    بني  مشتركة  دراسية ووضع مناهج   - ٧٣
 ومثة حاجـة إىل   . حيث حتقيق نتائج فحسب، بل كذلك من حيث إقامة العالقات وااللتزام بالشراكة والشمول            

. )٢٧(التعاون الوثيق مع سلطات التعليم العام من أجل إحداث تغيري يف مواقف مسؤويل التعليم ومؤسسات الدولة               
تقدم يف إعمال حق الشعوب ال سيحددان مدىهذا التغيري، باإلضافة إىل مدى جدية الدول يف حتمل مسؤولياهتا، و

  .األصلية يف التعليم

                                                      

 .Indigenous Knowledge and People Networkورقة قدمتها  )٢٣(

 .Sámi University College  اجلامعيةورقة مقدمة من كلّية صامي )٢٤(

 .وجلنة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا) كندا(ورقة مقدمة من اللجنة التوجيهية املعنية بتعليم األمم األوىل  )٢٥(

، وكولومبيا، واملكسيك   ) املتعددة القوميات  - دولة  (قدمت كل من األرجنتني، وإكوادور، وبوليفيا        )٢٦(
 .افاتونيكاراغوا ورقات عن التعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثق

 .ورقة مقدمة من وزارة التعليم يف بريتيش كولومبيا واللجنة التوجيهية املعنية بتعليم األمم األوىل )٢٧(
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   تدريس لغات الشعوب األصلية- واو 

وتسلّم . )٢٨( القائم على لغة أم نتائج إجيابية يف كثري من البلدان           واملتعدد اللغات  حقق التعليم الثنائي اللغة     - ٧٤
 استراتيجيات فعالة إلدماج تعليم أطفـال        هي احلكومات واملاحنون اآلن بأن مبادرات منظمات الشعوب األصلية       

  .ملبادرات الدعم املايل من الدولة يف كثري من البلدانالشعوب األصلية يف مؤسسات التعليم العام؛ وتتلقى هذه ا

 القائم على لغة أم هو أنه مبجرد أن جييد الطفل لغته  واملتعدد اللغاتواملفهوم الرئيسي للتعليم الثنائي اللغة  - ٧٥
 األسـاس    القائم على لغة أم تكـوين      املتعدد اللغات ومن منافع التعليم    . األصلية، فإن تعلم لغة ثانية يكون أيسر      

؛ واحلصول على معلومـات     )قمع األصلية جيداً ومل يُ     الشعوب إذا كان تعلم لغات   (الشخصي واملفاهيمي للتعلم    
تفكري أكثر مرونة بفضل القدرة على معاجلـة        عمليات  ؛ واكتساب   ) وثقافات أخرى  اتمعرفة لغ (وفرص أكثر   

  .املعلومات بلغتني

يـستطيعون    عندما يلتحقون باملدارس االبتدائية وهم ال      ع جمحف يف وض ويكون معظم أطفال الشعوب األصلية        -٧٦
 اتباع هنج اإلجحاف القيمة املستخلصة للحد من هذا       الدروسوتشمل  . التحدث باللغة الوطنية اليت هي لغة التدريس عادة       

 وتنظـيم   ،دريس وتأليف الكتب ومواد الت    ، عمليات صنع القرار   يف للشعوب األصلية    ني ممثل  إشراك  مبوجبه جيريتشاركي  
  .)٢٩( واختيار أفراد من اجملتمعات احمللية من أجل تدريبهم ليصبحوا مدرسني للغات،الدروس

ألطفال بلغتهم األصلية يف مرحلة لتدريس ال أن )٣٠( ماليزيا وناميبيا والنرويج  املكتسبة يف ُوتظهر التجارب     - ٧٧
. الحقـة اً ويسهل عليهم تعلم لغات أخرى يف سن         يكسبهم أساساً متين  ) تعليم ما قبل املدرسة   (الطفولة املبكرة   

اللتقـاء  با لألطفال   السماحيف ذلك     وتشمل األساليب الفعالة التركيز على اجملتمع احمللي يف سياق تعلم اللغة، مبا           
   .)٣١(يف البيئة الطبيعية للمجتمعات احملليةوناقلي الثقافة  اللغة األصلية بأبناء

 يف مستويات التعليم العليا بوصفها لغة أم أو   السكان األصليني عات لتدريس لغات     جيدة يف اجلام   أمثلةوتوجد    - ٧٨
 التعليم والبحث ضمن جمموعة من الربامج، تقدم يف النرويج، اليت     صامي اجلامعية لغة اختيارية، مثلما هو احلال يف كلّية        

وتوضح التجارب  .)٣٢(واحدولغة اإلدارة يف آن وسيلة التدريس هي اللغة الصامية يف الكلّية و. يف ذلك اللغة الصامية  مبا
اإلذاعية والـربامج    االتصاالت واملعلومات، مثل القواميس املتاحة على شبكة اإلنترنت والربامج           تأن تكنولوجيا 

                                                      

 القائم على لغة أم قدمتها األرجنـتني،        أو التعليم املتعدد اللغات    ورقات تشري إىل التعليم الثنائي اللغة      )٢٨(
، وتايلند، وجنوب أفريقيا، والفلبني، وفنلندا،      ) القوميات  املتعددة - دولة  (وأستراليا، وإكوادور، وبنغالديش، وبوليفيا     

 .وكمبوديا، وكندا، وكولومبيا، وماليزيا، واملكسيك، وناميبيا، والنرويج، ونيبال، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا

  ؛ )كمبوديـا " (كـري "؛ ومنظمـة  )بـنغالديش  (Zabarang Kalyan Samitiورقات مقدمـة مـن    )٢٩(
 ).عن تدريب املدرسني يف بريو(؛ ومنظمة العمل الدولية )نيبال (Sunuwar Welfare Societyو

 . مباليزياPACOS Trust والربملان الصامي يف النرويج، وصامي اجلامعيةورقات مقدمة من كلّية  )٣٠(

 .Gáldu Resource Centre for the Rights of Indigenous Peoplesورقة قدمها  )٣١(

 .صامي اجلامعيةورقة مقدمة من كلّية  )٣٢(
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 اجملتمعات احملليـة    أن يفيد ومن شأن تقدمي الدعم املايل هلذه اجلهود        . املرئية، تعزز إمكانية تعلم اللغة     - السمعية  
  .عزولة والرُّحلامل

 القائم على لغة أم وإنشاء املعاهد أن يضمنا إدراج لغات املتعدد اللغاتوميكن لسن قوانني متصلة بالتعليم   - ٧٩
الشعوب األصلية يف التعليم اإللزامي الذي توفره الدولة، مثلما هو احلال يف املكسيك، مبوجب القانون العام املتعلق 

  . األصلية الشعوبلغاتللية وبفضل إنشاء معهد وطين باحلقوق اللغوية للشعوب األص

 الشعوب األصلية القليلة العدد واحملرومة معرضة، على وجه التحديد، لفقـدان لغاهتـا              مجاعاتوبعض    - ٨٠
 للمساعدة يف احلفاظ واستهدافها عن طريق تدابري حامسة اجلماعاتوينبغي حتديد هذه . وللتهميش يف قطاع التعليم

  . )٣٣( قواعد موحدة للهجاء والنحو واملفردات ومواد التدريسإعداديف ذلك عن طريق   مباعلى لغاهتا، 

   برامج التدريب ونظام منح الشهادات للمدرسني واملؤسسات- زاي 

إن مبادرات تدريب املدرسني وبناء القدرات، اهلادفة إىل إتاحة الفرصة للمجتمعات احمللية إلدارة املـشاريع                 - ٨١
وتـشمل بـرامج    .  دراسي منهجبد منه لضمان التنفيذ الناجح والطويل األجل ألي            مستقل، أمر ال   التعليمية بشكل 

 الدراسية املالئمـة    املناهجتدريب املدرسني الناجحة استراتيجيات متكّن املدرسني من أن يصبحوا قادرين على تدريس             
وتؤكد جتـارب   . كادميياأل همإجنازوصلية   األصلية، وتعزز مشاركة املتعلمني من الشعوب األ        الشعوب ثقافياً ولغات 

 أكثر صرامة بشأن التمييز الذي ميارسه املدرسون ضد التالميذ املنتمني للـشعوب             قواعدكثري من املدارس احلاجة إىل      
وميكن تشجيع الوالدين،   . وتسهم مشاركة اجملتمع احمللي يف حتسني اإلشراف على املدرسني ورصد سلوكهم          . األصلية

  . على القيام هبذا الدورني األصلي للسكانهات، وأعضاء جلان أولياء األمور ومنظمات اجملتمعات احملليةخاصة األمو

وسيلة ناجحـة بعـض     هو  وقد تبني أن زيادة التمويل واحلوافز للمدرسني لكي يبقوا يف املناطق النائية               - ٨٢
 ني األصـلي   للسكان  من اجملتمعات احمللية   تزال هي توظيف مدرسني     غري أن االستراتيجية األكثر فعالية ال     . الشيء

  .، وهو أمر قد يتطلب مرونة يف تفسري معايري التوظيف الرمسية احملليةوتدريبهم تدريباً خاصاً للتدريس يف مناطقهم

 معترف هبا دولياً إحدى الوسائل للمحافظة       مؤسسةوُيعترب اعتماد منح الشهادات للمدرسني عن طريق          - ٨٣
اعتمـاد  وم االحتاد العاملي للتعليم العايل للشعوب األصلية بإصدار ورصد شهادات املدرسـني و            ويق. على املعايري 

 وضع معايري وتنفيذها بغية احلـصول علـى         يفمؤسسات الشعوب األصلية، كما ُتقدَّم املساعدة إىل املؤسسات         
  .االعتراف العاملي وتوجيه املدرسني

   إقامة الشبكات واملشاركة- حاء 

برامج  رر خاص سابق بإشراك الشعوب األصلية يف مجيع مراحل ختطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم            أوصى مق   - ٨٤
احلامسة  من األمور احمللي والوالدينوتعترب املشاركة يف صنع القرار وإشراك قادة اجملتمع  .)٣٤(إصالح النظم التعليمية

                                                      

 .قدمتها منظمة العمل الدوليةورقة  )٣٣(

 .E/CN.4/2005/88الوثيقة  )٣٤(
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نحو، فإن تدريب قادة اجملتمعات احمللية، وخباصـة       وعلى هذا ال   .)٣٥(األمهية لنجاح إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم       
  . لدعم مبادرات التعليم اجملتمعي يعتربان من األنشطة التكميلية احملليةالنساء، وتلبية احتياجات اجملتمعات

أن وميكن إلقامة شبكات تضم اجملتمعات واجملموعات واملنظمات احمللية على الصعيدين الوطين والـدويل                - ٨٥
ويف كثري من البلدان، يـسهم      . معات احمللية يف تقاسم املوارد والتصدي للمشاكل ودعم بعضها بعضاً         ساعد اجملت ت

املتطوعون من اجملتمعات احمللية يف املوارد البشرية واملالية لبناء املرافق املدرسية وبيوت الشباب، ويف توفري الطعام                
 شأنه تشجيع اجملتمعات احمللية فحـسب، بـل         وتقدير هذه اإلسهامات ليس من    . للطالب أو التطوع كمدرسني   

  .كذلك املساعدة يف تنفيذ برامج التعليم احلكومية

   التحديات والتدابري- خامساً 
ومنظمـات  ومنظماهتـا   حدد املقرر اخلاص عدداً من الشواغل البالغة األمهية اليت أثارهتا الشعوب األصلية               - ٨٦

انعدام السيطرة على املبادرات التعليمية ) أ: (يلي   هذه الشواغل ما  وتشمل .يتصل باحلق يف التعليم     اجملتمع املدين فيما  
عدم التشاور بشأن تطوير وتنفيذ اخلدمات التعليميـة املقدمـة للـشعوب            ) ب(املتعلقة بأطفال الشعوب األصلية؛     

صة بتعليم الشعوب   عدم التشاور مع قادة الشعوب األصلية بشأن املقترحات املتعلقة بالتشريعات اخلا          ) ج(األصلية؛  
لشعوب األصلية ومشاركتها يف تقدمي اخلـدمات       ل  الذايت ستقاللاالحمدودية االهتمام املمنوح ملسألة     ) د(األصلية؛  

حمدودية فرص احلصول ) ه(؛ ائي اللغة القائم على اللغة األمالثناملتعدد الثقافات والتعليم يف ذلك التعليم   التعليمية، مبا
عدم توفري فرص تعليمية للشعوب األصـلية حتتـرم تارخيهـا           ) و( اللغة قائم على اللغة األم؛       على تعليم جيد ثنائي   

النقص العام يف التركيز على تعليم      ) ح( املدارس؛    نوعية نقص اإلمدادات والتمويل واملدرسني ورداءة    ) ز(وثقافتها؛  
 وإعـداد  عدم كفاية متويل     )ي(الرئيسية؛   أن املواد التعليمية ال تعكس إال ثقافة اجلماعات          )ط(الشعوب األصلية؛   

 ؛عدم كفاية تدريب املدرسني واالفتقار إىل منح دراسية لطالب الشعوب األصلية) ك(برامج التعليم املتعددة اللغات؛ 
   .)٣٦( دراسية مالئمة ثقافياًمناهجوضع عدم كفاية عملية ) ل(

،  الدويل  قانون حقوق اإلنسان   كما يعترف به  ليم،  ويستنتج املقرر اخلاص أن التمتع الكامل باحلق يف التع          - ٨٧
التمييز وعدم املساواة   بالنسبة إىل معظم الشعوب األصلية، وأن املعوِّقَْين الرئيسيني هلذا التمتع مهاقائماً ليس واقعاً 

  .يف نيل التعليم

                                                      

  ؛ )كمبوديـا " (كـري "؛ ومنظمـة  )بـنغالديش  (Zabarang Kalyan Samitiورقات مقدمـة مـن    )٣٥(
  ؛ )كندا(؛ واللجنة التوجيهية املعنية بتعليم األمم األوىل )ماليزيا (PACOS Trust؛ و)نيبال (Sunuwar Welfare Societyو
؛ واللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان، والفريق العامل Gáldu Resource Centre for the Rights of Indigenous Peoplesو

 ).ناميبيا(املعين باألقليات من الشعوب األصلية يف اجلنوب األفريقي 

 ".تعليقات على التحديات اليت تواجه مسألة التمتع باحلق يف التعليم"ورقة قدمها املقرر اخلاص بعنوان  )٣٦(
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   عدم االعتراف بالتعليم التقليدي ومؤسساته- ألف 

 الدول تشكلك الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة من جانب كثري من إن حمدودية التصديق على الصكو  - ٨٨
وجه بونتيجة لذلك، ال حيصل التعليم التقليدي ومؤسساته، . عائقاً رئيسياً أمام االعتراف حبقوق الشعوب األصلية

  .لمعايري الدوليةل الضروريتشريعي الدعم ال، على خاص

شعوب األصلية دائماً االعتراف واحلماية مبوجـب القـانون،         جتد حقوق ال    ويف آسيا وأفريقيا، حيث ال      - ٨٩
مارست منظمات الشعوب األصلية ضغوطاً على احلكومات من أجل احلصول على االعتراف بالتعليم التقليـدي               

 األحكام الدستورية الوطنية اليت حتظر      باالستفادة من ومؤسساته واحترام قيم الشعوب األصلية ونظمها املعرفية،        
وقد سّرع منوذج التعليم اإلدماجي مـن       .  على أساس األصل العرقي أو الديين أو على أساس نوع اجلنس           التمييز

  .)٣٤(حتويل ثقافات ولغات الشعوب األصلية على حنو يقود إىل اختفائها يف آخر األمر

وجيب . لشابة األجيال الدىسيما   الو لبث الروح من جديد يف التعليم التقليدي،  عاجلةوينبغي بذل جهود  - ٩٠
 حتقيق، أن تعلق أمهية أكرب على مسألة        فهم واحترام مفاهيم ومبادئ التعليم التقليدي     على احلكومات، مراعاة منها النعدام      

  .لتعليم التقليديسات لالتفاهم وتوفري التمويل الكايف ملبادرات منظمات الشعوب األصلية الرامية إىل إنشاء مؤس

  التعليم التمييز وضعف فرص نيل - باء 

،  التقليدية أساليب عيشها ولغاهتااضمحاللخضعت الشعوب األصلية لنظم تعليم عامة موحدة أدت إىل أُ  - ٩١
ـ           ضة للـشعوب  وفُرضت عليها نظم أيديولوجيات ومعتقدات أجنبية ومواقف متييزية ذات طابع مؤسـسي مناِه

وقد فُرضت نظم التعليم . فيها الرتاعات املسلحة   أدى إىل مزيد من التهميش وإىل تفاقم الرتاعات، مبا          امماألصلية،  
 واجلماعات الدينية واملنظمات غري احلكومية وأصحاب األيديولوجيات السياسيةالعامة عن طريق مؤسسات الدولة 

  . العامإصالح نظم التعليم بغية أخطاء املاضي وإزالة وتتحمل الدول مسؤولية تصحيح  .)٣٧(واملصاحل التجارية

 اكتساب املعرفـة    علىلدول كذلك القضاء على التمييز والتهميش مبساعدهتا الشعوب األصلية          وميكن ل   - ٩٢
 النمطيـة  القوالب التدابري اليت ميكن اختاذها إزالة    بنيومن  . الضرورية للمشاركة التامة والعادلة يف اجملتمع الوطين      

 صارمة ضد قواعد واملواد املدرسية، ووضع واملصطلحات غري الالئقة والعناصر السلبية األخرى اليت ترد يف الكتب
  .املواقف التمييزية، والقضاء على الفقر، وتعزيز التعليم املتعدد الثقافات

يف ذلك    التعليم حتدياً بالنسبة إىل الشعوب األصلية ألنه يشتمل على كثري من القضايا، مبا            نيل  وقد ُيمثل     - ٩٣
وعالوة . ابري اهلادفة إىل مواجهة هذه التحديات على معايري حقوق اإلنسان         وجيب أن تقوم التد   . الفقر والقضايا اجلنسانية  

  . من أهم املواد اليت ُتدرَّس يف املدارسوالتعليم املراعي لنوع اجلنسعلى ذلك، ينبغي أن تكون حقوق اإلنسان 

 الوصـول إىل    أو جمتمعات الرُّحل مـصاعب عديـدة يف       الصغرية  اجملتمعات احمللية الريفية    أيضاً  وتواجه    - ٩٤
 التمويل الكـايف    تقدميوهلذا السبب، ينبغي    . مؤسسات التعليم احلكومية، والسبب الرئيسي هو عزلتها اجلغرافية       

                                                      

 من جدول األعمال املؤقت يف الدورة األوىل آللية         ٣يان جتمع الشعوب األصلية يف آسيا بشأن البند         ب )٣٧(
 .اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية
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ومن التدابري الضرورية األخرى برامج التوعية، . )٣٨(لضمان توفري التعليم املناسب على مجيع املستويات وفقاً للحالة
صاالت واإلذاعة، واملدارس املتنقلة، وحتسني اهلياكل األساسية، والنقـل         واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالت   

  .اآلمن، والعمل مع اجملتمعات احمللية إلنشاء املدارس اجملتمعية

لضمان حق نيل التعليم لألشخاص املشردين داخلياً والعمـال         خاصة  وينبغي كذلك اختاذ تدابري مؤقتة        - ٩٥
  . حمللية للشعوب األصليةاملهاجرين والالجئني من اجملتمعات ا

   القضايا اليت تتأثر هبا املرأة- جيم 

متنع األعراف االجتماعية، يف جمتمعات حملية بعينها، الفتيات املنتميات للشعوب األصلية من االلتحـاق                - ٩٦
طفـال  وتفضل األسر يف كثري من األحيان أن تبقى الفتيات باملرتل ألداء األعمال املرتلية ورعايـة األ               . باملدارس

، مضافاً إليه االستبعاد والتمييز ذلكوقد أسفر  .)٣٩(واألشقاء؛ وتفضل أسر أخرى أن تتزوج الفتيات يف سن مبكرة
لشعوب األصلية، عن نتائج خطرية تطال اجملتمعات احمللية واجملتمـع          ااملستمران اللذان تتعرض هلما فتيات ونساء       

  . )٤٠(ككل

لـشعوب  ارية لضمان توفري التعليم على مجيع املستويات لفتيات ونـساء           وينبغي النظر إىل التدابري الضرو      - ٩٧
 املتضاربة إجياد حل بشأن القضايا واألعراف        أن تساعد يف   ومن شأن أدوات احلوار   . األصلية على أنه مسألة عاجلة    

  .ةلشعوب األصلياداخل جمتمعات الشعوب األصلية وضمان حتقيق املساواة يف نيل التعليم لفتيات ونساء 

   فعالية املعونة- دال 

الثنائيـة دوراً بـارزاً يف   املساعدة وفقاً لتقرير قدمه األمني العام، ميكن أن تؤدي املساعدة املتعددة األطراف و          - ٩٨
وعلى الرغم من أن املساعدة املوجهة للتعليم األساسي يف البلـدان ذات الـدخل              . توفري ميزانية للتعليم ميكن التنبؤ هبا     

أدىن بكثري تزال  ، فإهنا ال٢٠٠٦ مليارات دوالر يف عام ٥ إىل ١٩٩٩ مليار دوالر يف عام ١,٦ادت من املنخفض قد ز
 مليـار   ١١ وقـدره  ٢٠١٥ مبلغ املساعدة املطلوبة سنوياً لبلوغ هدف توفري التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام              من

على مساعدات ثنائية   بانتظام  حتصل     اليت ال   النامية البلدانوالصناديق االستئمانية، اليت أُنشئت لتسريع التقدم يف        . دوالر
متكنها من تقدمي دعم   من املاحنني، وبالتايل تظل مواردها حمدودة لدرجة الجداً أو متعددة األطراف، يدعمها عدد قليل  

 ة النظم التعليميـة   تعزيز قدر عن طريق   وجيب بذل جهود إضافية لتحسني فعالية املعونة        . للميزانيات ميكن التعويل عليه   
وحتث آلية اخلرباء على زيادة خمصصات متويل االحتياجات التعليمية للشعوب األصلية عن طريق الـربامج               . )٤١(الوطنية

  . واملبادرات اإلمنائية الدولية

                                                      

 .ورقة مقدمة من منظمة العمل الدولية )٣٨(

  ، )الكـامريون  (Mbororo Social and Cultural Development Associationورقات مقدمـة مـن    )٣٩(
  Association pour la redynamisation، و)تـشاد  (Association des femmes peuls autochtones du Tchad و

d’elevage au Niger) النيجر.( 

 .ورقة مقدمة من منظمة العمل الدولية )٤٠(

 ).النرويج(املعين حبقوق الشعوب األصلية ‘ غالدو‘ورقة مقدمة من مركز موارد  )٤١(



A/HRC/12/33 
Page 22 

 

ئي خيص املبادئ اخلمسة الرئيسية للتعاون اإلمنا  غري أن إعالن باريس بشأن فعالية املعونة يشكل حتدياً فيما  - ٩٩
حىت وميكن  ).  واملساءلة املتبادلة  ، نتائج  من أجل حتقيق   دارةاإل و ، واملواءمة ، والتنسيق ،متلك زمام األمور  (الدويل  
ة ويف عملية صنع    يياكل احلكوم اهل الدعم املقدم من أجل الشعوب األصلية إذا كانت مشاركتهم ضعيفة يف             إغفال

وجيب .  يف االستراتيجية العامة للحكومةغائبة، أو كانت ئيلضالقرار، أو إذا كان للشعوب األصلية نفوذ سياسي 
 الـسليمة اختاذ تدابري ملعاجلة أوجه القصور هذه باتباع النهج القائم على احلقوق وإدراج متطلبات مثـل اإلدارة          

  .خيص التعليم  والشمول والشفافية واجلودة فيما

ق الشعوب األصلية يف التعليم يف إطار الربامج اليت حل يةاألولو وينبغي أن يعطي املاحنون والوكاالت الدولية  - ١٠٠
أيضاً وحيث اخلرباء   . يديروهنا، وأن يعززوا قدرة البلدان النامية على تلبية االحتياجات التعليمية للشعوب األصلية           

 استعراضات  تدرج يف كي  جلنة املساعدة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على اختاذ خطوات ل            
  .)٤٢(الشعوب األصلية، وعلى نشر نتائج ذلكب فيما يتعلق واملساءلة بشأن فعالية التنمية املراقبةاألقران عملييت 

   املخصصات املالية- هاء 

 قطاعـات  على تعليم الشعوب األصلية عموماً بأنه غري كاف وأقل من اإلنفاق على              العاميتسم اإلنفاق     - ١٠١
املدرسون يف املدارس اليت يرتادها أطفال الشعوب األصلية على أجور وحـوافز أقـل              السكان األخرى، وحيصل    
تزال املناطق النائية، حيث يسكن كثري من جمتمعـات الـشعوب األصـلية،               وال. )٤٣(مقارنة باملدرسني اآلخرين  

 املناهجر املواد واختبار  لتطوي املطلوبويظل الدعم املايل. يف ذلك املدارس والطرق  إىل اهلياكل األساسية، مبا  تفتقر
  . غري متاح يف بعض البلدانبل إنهالدراسية وتقدمي احلوافز للمدرسني العاملني يف املدارس الريفية حمدوداً، 

أن البيانات املصنفة عن اإلنفاق احلكومي على تعليم الشعوب األصلية حمدودة ويـصعب احلـصول       ومبا  - ١٠٢
ويتعني على الدول   .  الدول بزيادة االستثمار يف هذا القطاع قد ميثل حتدياً         ، فإن إقناع  يف كثري من األحيان    عليها

  . اإلنفاق احلكومي، مثل عدد املدرسني واهلياكل األساسية واملعداتحيققهاإجراء دراسة لقياس النتائج اليت 

   إضفاء الطابع املؤسسي على اخلدمات التعليمية- واو 

 فـرض   كما أن . دمات التعليمية يؤدي على حنو ثابت إىل توحيدها       إن إضفاء الطابع املؤسسي على اخل       - ١٠٣
النمطيـة   اخلـدمات  وتقـدمي يناسبان ثقافات الشعوب األصلية وإطارها املفاهيمي      مفهومٍ وتعريٍف للمدارس ال   

 بصفة خاصة يف املناطق النائية حيث تـسعى         تنشأ إىل إشكالية     تؤدي مجيعاً   ومواصفات املباين املدرسية   القياسية
  . الشعوب األصلية إىل احلصول على االعتراف إلنشاء مراكز تعلم يف غياب اخلدمات التعليمية اليت توفرها الدولة

ينبغي إذ  .  منوذجاً واحداً  يحتتذميكن أن     ويعين تنوع الشعوب األصلية أن خدمات التعليم املتاحة هلا ال           - ١٠٤
 الدراسـية   واملنـاهج  ، وتعليم الكبار  ، والتعلم عن بعد   ،ية التعلم والتدريس التقليد   طرقلتعليم مثل   لقبول مناذج   

  .املكيفة وفقاً الحتياجات اجملتمع احمللي

                                                      

 .و الدوليةورقة قدمها فرع أستراليا ملنظمة العف )٤٢(

 .ورقة مقدمة من منظمة العمل الدولية )٤٣(
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 الدراسية املتعلقة بالشعوب املقرراتوتوافق آلية اخلرباء على توصية املقرر اخلاص بأن جيري توسيع نطاق   - ١٠٥
حة العنصرية وتشجيع التعددية الثقافية على حنو التركيز على مكافمع  مجيع مستويات التعليم الوطين، علىاألصلية 
  .)٣٤( احترام التنوع الثقايف والعرقي، وخباصة املساواة بني اجلنسنييعكس

 أن نقص املدرسني املدربني وذوي الكفاءة مـن الناحيـة           الواردةوقد حدد عدد من التقارير والورقات         - ١٠٦
 اختيار وتدريب عدد ميكنتوظيف املدرسني وتوزيعهم حبيث وجيب إصالح عملية  .)٤٤(الثقافية ميثل مشكلة خطرية

  .ويف هذا الصدد، ينبغي طلب املساعدة من نقابات املدرسني وقادة اجملتمع احمللي. كاف من املدرسني من اجملتمع احمللي

سـيا،   أيضاً مسألة ندرة اخلرباء والوثائق يف جمال لغات الشعوب األصلية، وخباصة يف أفريقيا وآ              وتوجد  - ١٠٧
تزال تنتقل بدرجة كبرية عـن        والنقص يف األساليب الفعالة لتدريس معارف الشعوب األصلية ومهاراهتا اليت ال          

الستفادة من خربات ومهارات التعليم التقليدي أن تكون خطوة         ل بذل جهود  شأن   منو. طريق التقاليد الشفوية  
  .تعليمهامة حنو تعزيز وحتقيق هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف ال

   ووضع مقررات دراسية مالئمةالسليمة اإلدارة - زاي 

 الدراسية املوجودة وبرجمتها وتنفيذها يشكل      املناهج مشاركة الشعوب األصلية يف ختطيط       االفتقار إىل إن    - ١٠٨
ألصلية  من الشعوب اومعلمني ضد الشعوب األصلية بإشراك ممثلني والتحيزوميكن حماربة التمييز . )٣٤(حتدياً رئيسياً

وميكـن  .  منظورات الشعوب األصلية بطريقة مالئمة ومراعية      التعبري عن  الدراسية هبدف    املناهجيف عملية تطوير    
  . دراسية متعددة التخصصاتمناهجللجامعات ومراكز األحباث زيادة مشاركتها يف إعداد 

 األنـشطة   متحيصدان جيري   وعادة ما تتحكم احلكومات مركزياً يف خدمات التعليم، ويف كثري من البل             - ١٠٩
يتوخى كثري من السياسات التعليمية يف آسيا وأفريقيـا           وال.  الدراسية احلكومية  املناهجتستخدم    التعليمية اليت ال  

وينبغي مراجعة هذه املعوقات بغية إصالح القوانني .  الدراسية الوطنيةاملناهجإدراج منظورات الشعوب األصلية يف 
وينبغـي أن تـشمل     . علها أكثر مشوالً ومراعاة لقيم الشعوب األصـلية ومنظوراهتـا         والسياسات التعليمية، جب  

  . القرارلصنعاإلصالحات كذلك إعطاء الشعوب األصلية سلطة 

 القائم على اللغة ات اللغاملتعددومثة عدم وضوح وتغّير مستمر يف السياسة العامة والنهج املتعلقني بالتعليم   - ١١٠
 واملدرسون من الشعوب األصلية التوصل إىل اتفاق بشأن تدريس لغات           املعلمونيستطيع    ونتيجة لذلك، ال  . األم

مـن  فولذلك  . يؤدي إىل حدوث منازعات      بصورة منهجية، وهو ما     بشأن ذلك  وضع خطة أو   الشعوب األصلية 
وفري التمويـل   ويلزم ت . الضروري انتهاج سياسة تدرجيية لتعزيز مجيع الثقافات واللغات، وخباصة اللغات املهددة          

وينبغي كذلك القضاء على    . الكايف لدعم تطوير أساليب تدريس لغة التلميذ األصلية ومواد ونصوص حمو األمية           
  .التمييز يف األجور ضد مدرسي لغات الشعوب األصلية

                                                      

االجتماعان الثامن والتاسع لفريق اخلرباء املشترك بني منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة                )٤٤(
) ةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي(اجمللس االقتصادي واالجتماعي  و)احلقوق الثقافية) (اليونيسكو(

 .E/CN.4/2005/88، والوثيقة )٢٠٠٨ (لحق يف التعليم، اليونيسكولاملتعلقان برصد احلق يف التعليم وباألبعاد الشاملة 
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التعليم  الدراسية يف املناهجولذلك ينبغي أن تشمل . كلياًوينبغي أن يكون التعليم املتاح للشعوب األصلية   - ١١١
  .العام حقوق اإلنسان ومحاية البيئة وأمهية األراضي واملوارد للشعوب األصلية والتربية البدنية

   الثغرات يف نوعية التعليم وقياس اإلجنازات- حاء 

ينقصها التمويل الكـايف وتكـون     إن خدمات التعليم يف املناطق اليت تسكنها الشعوب األصلية كثرياً ما      - ١١٢
يذهب أطفال الشعوب األصلية إىل أسوأ املدارس اليت يدّرس فيها أقل         وكثرياً ما . ة وسيئة التجهيز  وعيمنخفضة الن 

، من األمهية التشاور مع اجملتمعـات احملليـة         ولتوفري جيد . املدرسني تأهيالً واليت ُيخصص هلا أقل قدر من املوارد        
 نظراً إىل أن معايري اجلودة قـد        املهتمةطراف   األ بنياملستهدفة وضمان مشاركتها وموافقتها، وإقامة اتصال جيد        

  .تتفاوت من دولة ألخرى وبني أطفال الشعوب األصلية واألطفال اآلخرين

وبالرغم . معظم البلدان بيانات مصنفة تقّدم وصفاً دقيقاً حلالة التعليم لدى الشعوب األصلية           لدى  وليس    - ١١٣
 على حنو ثابت متخلفة عن عامـة الـسكان         تكونب األصلية   ، فإهنا تشري إىل أن الشعو     افرمن ذلك، وحيثما تتو   

تزال معدالت االلتحاق باملدارس وإكمال التعليم منخفضة يف          وال. خيص نوعية التعليم واإلجنازات التعليمية      فيما
   .)٤٥(أوساط أطفال الشعوب األصلية، وخباصة الفتيات

التعلـيم  "وميكن إلطـار اسـتراتيجية      . مرارباست ولذلك، هنالك حاجة جلمع البيانات ورصد النتائج        - ١١٤
 األطفال والشباب والكبار حبلـول       مجيع ، الذي حيدد ستة أهداف تعليمية لتلبية احتياجات التعلم لدى         "للجميع

بيد أنه أمر يف غاية األمهية أن تعمل احلكومات والـشعوب    . ، أن يشكل أساساً مفيداً جلمع البيانات      ٢٠١٥  عام
منظمات اجملتمع املدين معاً لضمان وضع ُنُهج خاصة تتوافق مع تطلعات الشعوب األصلية، يف              األصلية واملاحنون و  

   .)٤٦("التعليم للجميع"ب املتعلقة سياق االستراتيجيات الوطنية 

وقد أعدت مفوضية األمم املتحدة الـسامية       . كأداةمؤشرات حقوق اإلنسان    ستخدم أيضاً   أن تُ وميكن    - ١١٥
ويقّيم اإلطار . املتحققة من هذه العمليةنتائج البني يملؤشرات حقوق اإلنسان هيكلياً  منهجياً حلقوق اإلنسان إطاراً

اآلليات املؤسسية إلعمال حقوق اإلنسان، مثل التصديق على الصكوك القانونيـة واعتمادهـا، وتقيـيم أدوات     
إلنسان، ووضع اإلجنازات الفردية    السياسة العامة للدولة واليت ميكن أن تقود مباشرة إىل إعمال حق من حقوق ا             

  .واجلماعية يف جمال حقوق اإلنسان يف سياقها الصحيح

                                                      

 ).٢٠٠٦(، منظمة العمل الدولية الدليل اخلاص مبحاربة عمل األطفال يف أوساط الشعوب األصلية والقبلية )٤٥(

 الرعاية  توسيع نطاق ) ١: (منائية لأللفية هي  األهداف الستة، اليت تشكل كذلك جزءاً من األهداف اإل         )٤٦(
تعزيز التعلم ومهارات احلياة لـدى  ) ٣( للجميع؛  واإللزاميتوفري التعليم االبتدائي اجملاين) ٢(والتعليم املبكرين للطفل؛   

كافؤ بني اجلنسني حتقيق الت) ٥( يف املائة؛ ٥٠زيادة معرفة القراءة والكتابة يف أوساط الكبار بنسبة ) ٤(الشباب والكبار؛ 
 .اإلجراءات املتخذةحتسني نوعية ) ٦(؛ ٢٠١٥ واملساواة بني اجلنسني حبلول عام ٢٠٠٥  حبلول عام
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  املرفق
  اليت قدمتها آلية اخلرباء ) ٢٠٠٩(١املشورة رقم 

  بشأن حق الشعوب األصلية يف التعليم
  يف قاحل لكل شخص وإن التعليم حق من حقوق اإلنسان العاملية األساسية ملمارسة حقوق اإلنسان األخرى؛               - ١

وهو كذلك حق متكيين يستطيع عن طريقه األفراد املهمشون اقتـصادياً           .  الدويل  مبوجب قانون حقوق اإلنسان    التعليم
  .واجتماعياً احلصول على وسائل املشاركة التامة يف جمتمعاهتم احمللية واقتصادات بلداهنم ويف اجملتمع ككل

ة الفردية واجلماعية للشعوب األصلية؛ وهو شرط مسبق حيدد         والتعليم هو الوسيلة الرئيسية لضمان التنمي       - ٢
يف ذلك احلق يف السعي من أجل حتقيق تنميتها           مقدرة الشعوب األصلية على إعمال حقها يف تقرير مصريها، مبا         

  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لقيها عـن طريـق أسـاليبها       احلق يف توفري خدمات التعليم وت     يشمل  حق الشعوب األصلية يف التعليم      و  - ٣
التقليدية يف التدريس والتعلم، واحلق يف إدماج منظوراهتا وثقافاهتا ومعتقداهتا وقيمها ولغاهتا يف نظم ومؤسسات               

  . له أبعاد عقلية وبدنية وروحية وثقافية وبيئيةكليوحق الشعوب األصلية يف التعليم مفهوم . التعليم العامة

 بعيد عن الواقع الـذي       الدويل  قانون حقوق اإلنسان   يعترف به    التعليم حسبما  والتمتع الكامل باحلق يف     - ٤
فاحلرمان من نيل تعليم يتسم باجلودة من العوامل الرئيسية اليت تسهم يف التهميش           . تعيشه معظم الشعوب األصلية   

 ىلإ املقـدم    يسهم حمتوى وهدف التعلـيم    احلاالت  يف بعض   و. االجتماعي والفقر ونزع ملكية الشعوب األصلية     
  . يف تذويبها يف اجملتمع الرئيسي والقضاء على ثقافاهتا ولغاهتا وأساليبها يف العيشلشعوب األصلية،ا

يف ذلـك اإلعـالن       وحق كل شخص يف التعليم مكرس يف العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا               - ٥
ادية واالجتماعية والثقافية، والعهـد الـدويل اخلـاص         العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتص       

باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية               
سة االجتماعيـة،    املتعلقـة بالـسيا    ١١٧القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             

  .وقد أعادت تأكيد هذا احلق الصكوك اإلقليمية املختلفة حلقوق اإلنسان. واتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم

الشعوب ب املتعلقة ١٦٩قوق الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         حب املتعلقوإعالن األمم املتحدة      -٦
ويعترف العديد مـن    .  حق الشعوب األصلية يف التعليم     بشأنبلدان املستقلة يتضمنان أحكاماً حمددة      األصلية والقبلية يف ال   

  .املعاهدات املربمة بني الشعوب األصلية والدول حبق الشعوب األصلية يف التعليم واخلدمات التعليمية بوصفه حقاً تعاهدياً

 واالجتهادات القانونية الدولية اليت وضعتها هيئات ويتسق اإلعالن مع صكوك حقوق اإلنسان امللزمة قانوناً  - ٧
ويشكل اإلعالن، عند تفسريه مقترناً بالصكوك الدولية األخرى، إطاراً         . وآليات اإلشراف الدولية، ويتناوهلا بتوسع    

إلعالن جمدداً ويف سياق التعليم، يؤكد ا. معيارياً رمسياً للحماية واإلعمال الكاملَني والفّعالَني حلقوق الشعوب األصلية
  . احملددةحق الشعوب األصلية يف التعليم ويطبقه على ظروفها التارخيية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية

ق الشعوب األصلية يف إنشاء ومراقبة نظمها ومؤسساهتا التعليمية الـيت           حب من اإلعالن    ١٤ املادة   وتسلِّم  - ٨
 وحقها يف السيطرة على هـذه الـنظم          الثقافية يف التدريس والتعلم    تقدم التعليم بلغاهتا على حنو يناسب أساليبها      

اتفاقية من  ) ٢(٢٩يف ذلك املادة      ، مبا  الدويل ينص عليه قانون حقوق اإلنسان       وهذا يؤكد جمدداً ما    .واملؤسسات
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ظمهـا  وحق الشعوب األصـلية يف إنـشاء ن       . ١٦٩من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ) ٣(٢٧حقوق الطفل واملادة    
  .  التقليدية والرمسية على حد سواء التعليميةينطبق على النظم واملؤسساتوالسيطرة عليها ومؤسساهتا التعليمية 

، ١٣و،  ١٢و،  )٢(٨و) ١(٨و،  ٤و،  ٣و،  ٢و،  ١املـواد   (وهنالك أحكام أخرى عديدة من اإلعـالن          - ٩
 مبوجب معاهدات  القائمة فعالًامات االلتزجوهر وتطبق تعيد تأكيدإما ) ٤٤و، ٣١و، )٢(١٧و،  )٣(و) ٢(١٤و

خيـص احلـق يف        وإما ترتبط ارتباطاً وثيقاً باحلكم الوارد يف اإلعالن فيما         بشأن احلق يف التعليم   حقوق اإلنسان   
  .التعليم، وهي أحكام تنطبق على التعليم التقليدي والرمسي على حد سواء

 اخلرباء احلكومـات  حتث آلية التعليم التقليدي،  عدم فهم وعدم احترام مفاهيم ومبادئ شيوعونظراً إىل     - ١٠
يف ذلك عن طريق توفري التمويل    فهم أساليب التدريس والتعلم التقليدية واحترامها، مباحتقيقعلى االهتمام مبسألة 

  .تعزيز أو إنشاء مؤسسات التعليم التقليديبغية الكايف ملبادرات الشعوب واجملتمعات احمللية األصلية 

كون حق الشعوب األصلية يف التعليم التقليدي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً، ويف بعض احلاالت ارتباطـاً               وقد ي   - ١١
وجيب أن تكفل الدول وحتمي قانوناً . يقبل االنفصال، باستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية التقليدية  ال

  .داهتا وقانوهنا العريف وتقاليدها على النحو الواجبحق هذه الشعوب يف األراضي واألقاليم واملوارد، مع احترام عا
والدول ملزمة، جمتمعة ومنفردة، بأن توفر جلميع الشعوب األصلية خدمات تعليمية جيدة ميكن احلصول                - ١٢

مقبولة يف ضوء املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وقابلة        تكون  عليها بدون أي شكل من أشكال التمييز احملظور، و        
يف   وينبغي للدول تصحيح أخطاء املاضي، مبا     . مع ظروف الشعوب األصلية ومبا خيدم مصلحتها الفضلى       للتكييف  

 النمطية واملصطلحات غري الالئقة وغريها من العناصر السلبية اليت تشري إىل الشعوب القوالبذلك عن طريق إزالة 
زز التعليم املتعدد الثقافات، وأن تضع وتطبـق        وينبغي للدول أن تع   . األصلية يف الكتب املدرسية واملواد التعليمية     

  .بصرامة أحكاماً هتدف إىل القضاء على التمييز ضد الشعوب األصلية يف النظام التعليمي
نفذ بالتشاور والتعاون مع الشعوب  وُترُتطوَّالربامج واخلدمات التعليمية اخلاصة بالشعوب األصلية جيب أن و  - ١٣

احتياجاهتا اخلاصة وتارخيها وهويتها وسالمتها وقيمهـا ومعتقـداهتا         ودمج  ل مراعاة   األصلية املعنية، وذلك من أج    
وينبغي أن تكون الربامج    . وثقافاهتا ولغاهتا ومعارفها فضالً عن أولوياهتا وتطلعاهتا االجتماعية واالقتصادية والثقافية         

هتدف إىل تذويب الشعوب   ، وجيب أالفياًثقاواخلدمات التعليمية للشعوب األصلية ذات جودة عالية، وآمنة ومالئمة 
  .أن تسفر عن ذلك  األصلية يف اجملتمع الرئيسي تذويباً غري مرغوب فيه، وال

خيـص     ممارسة حقها يف تقرير مصريها، احلق يف أن تكون مستقلة ذاتياً فيمـا             عندوللشعوب األصلية،     - ١٤
الـذايت  شعوب املعنية، إعمال احلق يف االستقالل       وجيب على الدول أن تضمن، بالتشاور والتعاون مع ال        . التعليم

وينبغي اعتبار أن الشعوب األصلية قد سـددت        . يف ذلك عن طريق متويل ترتيبات هذا االستقالل         ، مبا التعليمي
يف ذلـك خمصـصات        املخصصات املالية احلالية واملستقبلية اليت تتلقاها أو ستتلقاها من الدولة، مبا            مقابل مسبقاً

  .وذلك بتقاسم أراضيها وأقاليمها ومواردها مع اآلخرينالتعليم، 
 أولوياهتا التعليمية، وأن    تبت يف  يشمل احلق يف أن      يالتعليماالستقالل الذايت   حق الشعوب األصلية يف     و  - ١٥

، ويف تنفيذها وتقييمها؛    تؤثر عليها تشارك مشاركة فعالة يف صياغة اخلطط والربامج واخلدمات التعليمية، اليت قد            
  .اختارت ذلك  ، إذا ما والسيطرة عليهاويشمل كذلك احلق يف إنشاء نظم ومؤسسات التعليم اخلاصة هبا



A/HRC/12/33 
Page 27 

وينبغي أن تدعم الدول جهود الشعوب األصلية الرامية إىل احلفاظ على النظم واملؤسـسات الـسياسية                  - ١٦
نبغي وضع القوانني وأطر السياسة العامة وي. تطويرهاإىل واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية اخلاصة هبا و

 وتنفيـذ   وضعالالزمة أو إصالحها وختصيص ميزانيات لدعم مؤسسات التعليم التقليدي والرمسي املنشأة هبدف             
  .برامج وأنشطة مالئمة تتوالها الشعوب األصلية أو تنجز لفائدهتا

 حق الشعوب األصلية يف     تناول حتديداً تعتماد تشريعات وسياسات وطنية     الينبغي للدول منح األولوية     و  - ١٧
 بوجود الـشعوب األصـلية      يعتراف الدستور االو.  وتعترف به  التعليم مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان     

يف ذلك حقها   وحبقوقها يرسي أساساً قانونياً متيناً العتماد وتطبيق التشريعات املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، مبا
  .يف التعليم

. وصي آلية اخلرباء الدول بانتهاج سياسة تدرجيية ميكن أن تساعد يف تعزيز مجيع لغات الشعوب األصـلية                وت  - ١٨
  .وجيب توفري التمويل الكايف لدعم تطوير وسائل التدريس ومواد تعليم القراءة والكتابة واهلجاء بلغة الطفل األصلية

توصي الدول بأن تضع أساليب ونظمـاً       هي  ليم، و وتؤكد آلية اخلرباء احلاجة إىل بيانات مصنفة عن التع          - ١٩
جلمع البيانات املصنفة، وأن تطور مؤشرات مطابقة للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف جمال التعليم، وذلك لغرض 
حتديد العقبات اليت حتول دون متتع الشعوب األصلية متتعاً كامالً باحلق يف التعليم، وإصـالح قـوانني التعلـيم                   

  . لتكون أكثر مشوالً ومراعاة لقيم الشعوب األصلية ومنظوراهتاوسياساته
وينبغي النظر إىل تدابري ضمان توفري التعليم يف مجيع املستويات للنساء والفتيات املنتميـات للـشعوب                  - ٢٠

ـ  يفوترى آلية اخلرباء أن أدوات احلوار من شأهنا املساعدة يف التوفيـق             . األصلية على أهنا مسألة عاجلة     ضايا  الق
 داخل جمتمعات الشعوب األصلية، وضمان املساواة للنساء والفتيات املنتميـات للـشعوب             املتضاربةواألعراف  
  .خيص نيل التعليم  األصلية فيما

 الدراسية يف التعليم العام املناهج؛ وينبغي أن تتناول كلياًوينبغي أن يكون التعليم املتاح للشعوب األصلية   - ٢١
  .ة البيئة وأمهية األراضي واملوارد للشعوب األصلية والتربية البدنيةحقوق اإلنسان ومحاي

بـني     فيما ومتناسقةيتجزأ من عملية تشجيع وإقامة عالقات مستقرة          والتثقيف حبقوق اإلنسان جزء ال      - ٢٢
حنو احتـرام    حقوق اإلنسان خطوة أوىل      تعلّموميثل  . والسالماملتبادل  اجملتمعات احمللية، وتعزيز التفاهم والتسامح      

  .حقوق مجيع األفراد والشعوب وتعزيزها ومحايتها
وتوصي آلية اخلرباء الدول بأن تعّين بالتحديد التحديات والتدابري املمكنة إلعمال حق الشعوب األصلية                - ٢٣

  . بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية،يف التعليم يف بلداهنا
يف  عضاء يف األمم املتحدة اهتماماً خاصاً حلق الشعوب األصلية يف التعليم          وتوصي آلية اخلرباء بأن تويل الدول األ        -٢٤

وباملثل، .  اإلجراءات اخلاصة  يف إطار سياق عملية االستعراض الدوري الشامل اليت جيريها جملس حقوق اإلنسان، وكذلك            
تماماً حلق الشعوب األصـلية يف      باألمم املتحدة اه  املختصة  توصي اآللية بأن تويل مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان          

  . مع الدول األطراف، وخباصة يف سياق النظر بصفة دورية يف تقارير الدول األطرافاتصاالهتا يف  وذلكالتعليم

 -  -  -  -  -  


