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   مقدمة- أوالً 
إعداد دراسة  آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية ، إىل٩/٧ جملس حقوق اإلنسان، يف قراره طلب  - ١

تعليم، على أن ختتتم الدراسة    الدروس املستخلصة والتحديات فيما يتعلق ببلوغ تنفيذ حق الشعوب األصلية يف ال           عن  
  .٢٠٠٩يف عام 

وطلب اجمللس أيضاً إىل آلية اخلرباء التماس مسامهة اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا فيها مفوضية األمم                  - ٢
بالدروس املستخلصة والتحديات اليت    وهذا التقرير هو مسامهة يف الدراسة املتعلقة        . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

األمثلة وهو يقدم استعراضاً للمسائل ذات الصلة، مبا فيها . ه بلوغ هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليمتواج
  ،                                                                           عمل اهليئات املنشأة مبعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، واالستعراض الدوري الشامل         عن   اجليدة والتحديات الناشئة  

  . املتعلقة حبقوق اإلنساناملؤشراتيف جمال ان حقوق اإلنسمفوضية عمل ، ومؤمتر استعراض نتائج ديربانو

استعراض املسائل ذات الصلة الناشئة عن عمل   -  ثانياً
  اهليئات املنشأة مبعاهدات 

  تعليقات عامة – ألف

. اعتمدت بعض اهليئات املنشأة مبعاهدات التعليقات العامة اليت تتناول حق الشعوب األصلية يف التعلـيم                - ٣
 بشأن خطط العمل ١١ت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليق العام رقم ، اعتمد١٩٩٩ففي عام 

). E/C.12/1999/10( بشأن احلق يف التعليم ١٣، والتعليق العام رقم )E/C.12/1999/4(املتعلقة بالتعليم االبتدائي 
التـوافر،  (لسمات املترابطـة واألساسـية    ، وخباصة ا  ١٣ للمادة   ينوتبني اللجنة يف التعليق األخري املضمون التقني      

واعتمدت جلنة حقوق الطفل تعليقني عـامني بـشأن         ). وإمكانية االلتحاق، وإمكانية القبول، وإمكانية التكّيف     
، )CRC/GC/2001/1( بشأن أهـداف التعلـيم       ١أطفال الشعوب األصلية وحقهم يف التعليم، مها التعليق رقم          

، وهو يتضمن فرعاً )CRC/C/GC/11( شعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية بشأن أطفال ال١١والتعليق رقم 
 ٢٣ التوصية العامة رقـم      ١٩٩٧وباملثل، اعتمدت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام          . خاصاً عن التعليم  

 حقـوق    بشأن ١٧، اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان التعليق العام رقم         ١٩٨٩ ويف عام  .)١(بشأن الشعوب األصلية  
  ).   HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)(الطفل 

  مثلة اجليدة األ– باء

يف السنوات األخرية، الحظت اهليئات املنشأة مبعاهدات يف استعراضها لتقارير الدول األطراف عدداً من                - ٤
  .األمثلة اجليدة والتحديات املتصلة حبق الشعوب األصلية يف التعليم

                                                      

  .، املرفق اخلامس)A/52/18( ١٨الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  العامة، الوثائق الرمسية للجمعية )١(
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   إمكانية احلصول على التعليم- ١

رحبت اهليئات املنشأة مبعاهدات يف العديد من احلاالت بربامج التعليم اليت تليب على وجه التحديد احتياجـات                   -٥
فعلى سبيل املثال، أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري مع االستحـسان إىل التـدابري املتخـذة              . الشعوب األصلية 

 جلنـة   نوهت،  ٢٠٠٧ويف عام   ). CERD/C/GUY/CO/14(غيانا  لتحسني وضع الشعوب األصلية يف جمال التعليم يف         
اجلهود اليت بذلت لتلبية االحتياجات اخلاصة ألطفال الشعوب األصلية يف ماليزيا، وال سـيما              بحقوق الطفل مع التقدير     

، رحبت اللجنة بالتدابري الـيت اختـذهتا املكـسيك       ٢٠٠٦؛ ويف عام    )CRC/C/MYS/CO/1 (ألطفال األورانغ أسلي  
، أثنت اللجنة املعنية ٢٠٠٦ويف عام ). CRC/C/MEX/CO/3(شجيع أطفال الشعوب األصلية على االلتحاق باملدارس     لت

 التعليم وحمو   يللتنفيذها على نطاق البلد برامج يف جما      بالقضاء على التمييز ضد املرأة على مجهورية فرتويال البوليفارية          
 نـساء الـشعوب األصـلية      ال سـيما  وضـع املـرأة،     ومـا هلـذه الـربامج مـن أثـر إجيـايب يف              واألمية  

)CEDAW/C/VEN/CO/6 .(   علـى  ناميبيا  لعن تقديرها   ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠٠٨ويف عام
درسـية  املوحدات  جملتمعات الشعوب األصلية من خالل ال     سني احلالة االقتصادية واالجتماعية     حتإعالهنا اعتزامها   

    ).CERD/C/NAM/CO/12(سان الشعب ألطفال دراسية نح تنقلة، وتقدمي مامل

   الثقافاتشترك بنيالثنائي اللغة وامل التعليم - ٢

الثقافـات   التعليم املشترك بني     علّقت اهليئات املنشأة مبعاهدات يف عدد من احلاالت على عملية إدخال            - ٦
بدء نفاذ القانون العام بز العنصري مع االرتياح جلنة القضاء على التمييمثالً، نوهت  ٢٠٠٨ففي عام . والثنائي اللغة

 بنيكاراغوا؛ وأعربت عن أملها يف      ٢٠٠٦الذي يرسي نظام تعليم إقليمي يف املناطق املتمتعة باحلكم الذايت يف عام              ،للتعليم
يف التعلـيم  من حقـوق     يف منطقة ساحل الكارييب      والطوائف العرقية لشعوب األصلية   مبا ل أن يتيح هذا القانون االعتراف      

، رحبت اللجنـة أيـضاً باالتفـاق        ٢٠٠٦ويف عام   ). CERD/C/NIC/CO/14 (الثقافات بلغاهتا األم  املشترك بني   
الثقافات باللغتني كجزء من نظـام التعلـيم        املشترك بني   ، الذي نّص على توفري التعليم       ٠٤- ٢٢احلكومي رقم   

  ).CERD/C/GTM/CO/11(عيد العملي الوطين، باإلضافة إىل التدابري املتخذة لتطبيقه على الص

وجود نظام بديل للتعليم املخصص لألطفال الذين ينتمون        بجلنة حقوق الطفل    نوهت  ،  ٢٠٠٥ويف عام     - ٧
اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لزيادة عدد ب، و)CRC/C/15/Add.259(إىل ثقافات اجملتمعات األصلية يف الفلبني 

   ).CRC/C/15/Add.266(تني جملتمعات الشعوب األصلية يف كوستاريكا املدارس اليت توفر التعليم بلُغ

  استخدام لغات الشعوب األصلية يف برامج التعليم - ٣

 أيضاً مسألة األمهية اليت تكتـسيها بـرامج         جلنة القضاء على التمييز العنصري    أثارت جلنة حقوق الطفل و      - ٨
ة األخرية باستعداد بوتسوانا لتوفري التعليم االبتدائي باللغات ورحبت اللجن. لغات الشعوب األصليةبالتعليم املتاحة 

مبختلف التدابري  ، بينما رحبت جلنة حقوق الطفل       )CERD/C/BWA/CO/16(األم الرئيسية للقبائل غري التسوانية      
ة وتوفري التعليم باللغات احمللية     التشريعية واإلدارية والسياساتية والتدابري املتعلقة بامليزانية اليت اختذت لتحسني املرافق التعليمي          

  ). CRC/C/THA/CO/2( يف تايلند أو لغات األقليات
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  التحديات – جيم

  احلصول على التعليمإمكانية أمام تحديات ال - ١

: الحظت اهليئات املنشأة مبعاهدات يف استعراضاهتا املتعلقة بالدول األطراف وجود عدد من التحديات هي  - ٩
 واالنتظام  املدارسبالتعليم؛ واخنفاض معدالت االلتحاق     إمكانية احلصول على    األصلية يف   حمدودية فرص الشعوب    

 وترجع هذه التحديات يف معظم األحيان إىل عوامل الفقر؛ واتـساع            .؛ وارتفاع معدالت التسرب املدرسي    فيها
   .نطاق أوجه الالمساواة، ومعدالت األمية العالية، والتمييز املنهجي، وعمل األطفال

اهليئات املنشأة مبعاهدات أن ما تواجهه الشعوب األصلية من ارتفاع يف معدالت  بشكل منتظم   والحظت    - ١٠
الفقر والالمساواة حيول يف معظم األحيان دون التمتع متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق بفـرص                  

على التمييز العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة فعلى سبيل املثال، أعربت جلنة القضاء . لى التعليمعصول احل
وتدين معدل االنتظام يف   بشأن ناميبيا عن قلقها إزاء الفقر املدقع الذي تعاين منه اجملتمعات األصلية٢٠٠٨يف عام 

وفيما يتعلق بإكوادور، الحظـت اللجنـة أيـضاً يف          ). CERD/C/NAM/CO/12(سان  الالدراسة لدى شعب    
 بـاحلقوق االقتـصادية    التمتع احملدود  أن) CERD/C/ECU/CO/19 (٢٠٠٨تامية الصادرة يف عام     مالحظاهتا اخل 

وباملثل، أكدت جلنة حقوق    . ناجم عن استمرار حالة الفقر    ،  فيما يتعلق بالتعليم  واالجتماعية والثقافية، ال سيما     
حيد من متتعهم حبقوق اإلنسان     وكينيا    والفلبنيليز وتايلند   بِ الطفل أن انتشار الفقر يف صفوف الشعوب األصلية يف        

 ،CRC/C/15/Add.252(ومن إمكانيـة حـصوهلم علـى اخلـدمات االجتماعيـة كـالتعليم والرعايـة الـصحية                 
   ).CRC/C/THA/CO/2، وCRC/C/15/Add.259، وCRC/C/KEN/CO/2و

صول مسألة إمكانية احل   عند نظرها يف     ،ويف الكثري من احلاالت، الحظت اهليئات املنشأة مبعاهدات أيضاً          - ١١
ولئن كانت جلنـة احلقـوق      .  أوجه التفاوت القائمة بني السكان األصليني والسكان غري األصليني         ،لى التعليم ع

 ٢٠٠٦مع التقدير، يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عـام           االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أحاطت علماً     
ني السكان األصليني والسكان غري األصليني فيما يتعلق مبعدل وفيـات           بشأن كندا، باخنفاض معدالت التفاوت ب     

الكبرية اليت ال تزال قائمة بني السكان  الرضع والتعليم الثانوي، فإهنا أعربت أيضاً عن قلقها إزاء معدالت التفاوت
تويات الفقـر   األصليني والسكان غري األصليني يف جماالت أخرى من قطاع التعليم يف سياق يسوده ارتفاع مـس               

، أشـارت  كـذلك و). E/C.12/CAN/CO/5، وE/C.12/CAN/CO/4(والتهميش يف صفوف السكان األصليني     
 ضعيفةالفئات ال الفرص املتاحة أمام      حمدودية  بشأن بوليفيا إىل   ٢٠٠٨اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام        

. البالغني من السكان  معدل األمية املرتفع يف أوساط      إىل   و ،مالتعليللحصول على   واملهمشة، وال سيما السكان األصليون،      
   ).E/C.12/BOL/CO/2(تؤثر بشكل رئيسي على الفتيات والنساء  األوضاعقلق أن هذه مع الللجنة الحظت او

فاع  يف العديد من مالحظاهتا اخلتامية عن قلقها إزاء ارتاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةوأعربت   - ١٢
مستويات الفقر والتمييز اللذين تتعرض هلما نساء الشعوب األصلية وإزاء ما ينجم عن ذلـك مـن ارتفـاع يف                    

  والحظت اللجنـة يف    . مستويات األمية، واخنفاض يف معدالت االلتحاق باملدارس، وعدم التمتع حبقوق اإلنسان          
يف أستراليا نساء الشعوب األصـلية       اين منها  على سبيل املثال استمرار حاالت عدم املساواة اليت تع         ٢٠٠٧عام  

ونساء جزر مضيق توريس الاليت ال يتمتعن حبقوق اإلنسان على حنو مرض يف جماالت كثرية، وال سيما فيما يتعلق 
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، خلصت اللجنة إىل أن نساء الشعوب األصلية والنـساء          ٢٠٠٦ويف عام   ). CEDAW/C/AUL/CO/5(بالتعليم  
متعددة من التمييز، باإلضافة إىل التفـاوت        الفقر واألمية وأشكاالً   معدالت   ني ارتفاعَ الريفيات يف املكسيك يعان   

 مبا يف ، اخلدمات االجتماعية األساسيةعلىصول  جمال احلنساء املناطق احلضرية يفالواسع الذي يفصل بينهن وبني 
 ونـساء   ساء الريفيـات  للناحلالة اهلشة   كذلك، نوهت اللجنة إىل     و). CEDAW/C/MEX/CO/6 (ذلك التعليم 

 ،CEDAW/C/PER/CO/6( ممن ليس بإمكاهنن احلصول على التعليم يف بريو والفلبني وسورينام            الشعوب األصلية 
 إىل  ٢٠٠٨وعلى سبيل املثال، خلصت اللجنة يف عام        ). CEDAW/C/SUR/CO/3، و CEDAW/C/PHI/CO/6و

 املتدهورة الصحة املرتفعة وفقرالمعدالت  تسودها ةأوضاعاً بائسيعشن  أن نساء الشعوب األصلية يف كندا ال يزلن
ـ رحلـة   إمتـام امل   املتدنية فيما يتعلق ب    عدالتاملو املياه النظيفة صول على    احل تعذر و والسكن غري الالئق   ية املدرس

وإضافة إىل ذلك، فعلى حنو مـا الحظـت اللجنـة يف            ). CEDAW/C/CAN/CO/7 ( املرتفعة ومعدالت العنف 
فإن االجتار بالبشر الذي  ،)CEDAW/C/ECU/CO/7( بشأن إكوادور ٢٠٠٨ة الصادرة يف عام مالحظاهتا اخلتامي

 أمام إمكانية حصول نساء وفتيات اجملتمعات األصلية أداءيرتبط بالفقر والتمييز واالستبعاد االجتماعي ميثل عقبة ك
  .على التعليم

 بشأن  ٢٠٠٦الحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام       يف م  ،جلنة القضاء على التمييز العنصري    مع القلق   والحظت    - ١٣
اخنفاض معدالت التحاق األطفال والطالب من أبناء الشعوب األصلية باملـدارس            ،)CERD/C/GUY/CO/14(غيانا  

 بـشأن كوسـتاريكا     ٢٠٠٥وأعربت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام           . الثانوية واجلامعات 
)CRC/C/15/Add.266 (               عن أسفها إزاء اخنفاض معدل األطفال الذين أمتوا تعليمهم يف املدارس الثانوية، وال سيما يف

   .ن وأطفال السكان األصلينيواملناطق الريفية، وعلى وجه التحديد األطفال احملروم

لتعليم  اهليئات املنشأة مبعاهدات، فإن حمدودية فرص حصول الشعوب األصلية على اهالحظتعلى حنو ما  و  - ١٤
  وأعربت جلنة حقـوق الطفـل عـن قلقهـا إزاء التمييـز             . تنجم كذلك عن التمييز الذي يطال هذه الشعوب       

  الذي يتعرض له أطفال الشعوب األصلية، وال سيما فيما يتعلق باخنفاض فـرص حـصوهلم علـى التعلـيم، يف                   
ــة  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــورينام )CRC/C/COG/CO/1(مجهوري ــيلي )CRC/C/SUR/CO/2(، وس ، وش

)CRC/C/CHL/CO/3 .(   أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء             ٢٠٠٨ويف عام ،
 مجلة مـن  صول علىيف جمال احلال سيما تعدد أشكال التمييز الذي تتعرض له نساء الشعوب األصلية يف كندا، و          

وأوصت جلنة القضاء على التمييز     ). CEDAW/C/CAN/CO/7 (التعليم  من بينها إمكانية احلصول على     ،فرصال
 بشأن إكوادور بأن تتخذ الدولة الطرف اخلطوات الالزمة ٢٠٠٩العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام 

  ).CERD/C/ECU/CO/19 (مثالً كالتعليم ،لضمان توفري محاية فعالة من التمييز العنصري يف خمتلف اجملاالت

. ئات املنشأة مبعاهدات عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات األمية يف أوساط الشعوب األصلية            وأعربت اهلي   - ١٥
 بشأن ٢٠٠٨فعلى سبيل املثال، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام               

طقة مشال احمليط األطلـسي املتمتعـة       يف من  صفوف الشعوب األصلية     يف ارتفاع معدل األمية     إزاءنيكاراغوا عن قلقها    
ارتفاع معدالت األمية بني السكان األصليني  ٢٠٠٦ولوحظ أيضاً يف عام ). CERD/C/NIC/CO/14(باحلكم الذايت   

من نساء الشعوب األصلية هن مـن األميـات           يف املائة  ٦٥ن  إيف غواتيماال، وخباصة يف املناطق الريفية، حيث        
)CERD/C/GTM/CO/11 .( خلصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل وجود         ٢٠٠٦م  ويف عا ،
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حمـدودة   حيث فرص احلصول علـى التعلـيم أمـام أطفـال الـشعوب األصـلية                 ،وضع مماثل يف املكسيك   
)E/C.12/MEX/CO/4 .( باجلهود اليت بذلتها ٢٠٠٨ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 

قلق ارتفاع مستوى األمية بني النساء مع ال التعليم والثقافة يف إكوادور للقضاء على األمية، غري أهنا الحظت وزارة
   ).CEDAW/C/ECU/CO/7(الريفيات الناطقات بلغات الشعوب األصلية 

َدّنيأيضاً عن قلقها إزاء      وأعربت اهليئات املنشأة مبعاهدات     - ١٦ ـ      َت ويف . دارس معدالت االنتظام والقيد يف امل
، خلصت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتـا اخلتاميـة املتعلقـة جبمهوريـة فرتويـال البوليفاريـة                  ٢٠٠٧عام  

)CRC/C/VEN/CO/2 (      أطفال السكان األصليني؛ وخلصت إىل أن سـورينام         إىل أن هناك اخنفاضاً يف معدالت قيد
تدائية يف صفوف أطفال الشعوب األصلية يف املناطق معدالت االلتحاق باملدارس االبتشهد على حنو كبري اخنفاضاً يف 

    ).CRC/C/SUR/CO/2 (مرحلة الطفولة املبكرةالداخلية للبلد، وكذلك انعدام التعليم يف 

  أمام التوافرتحديات ال - ٢

ـ                 - ١٧ ة، فيما يتعلق مبدى توافر التعليم للشعوب األصلية، فإن انعدام البىن األساسية املدرسية يف املناطق النائي
والعدد غري الكايف من املعلمني املنتمني إىل الشعوب األصلية، وعدم توفري التدريب املناسب للمعلمني، مبا يف ذلك                 

 هي مسائل من بني قضايا أخرى تناولتها اهليئـات          ،الثقافات والثنائي اللغة  املشترك بني   املهارات املتعلقة بالتعليم    
  . لدول األعضاءاملنشأة مبعاهدات يف استعراضها تقارير ا

 ٢٠٠٦ جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عـام              نوهتو  - ١٨
)E/C.12/MEX/CO/4 (  انعدام البىن األساسية املدرسية، مبا يف ذلك عدم وجود املعلمـني           من بني التحديات    أن

وباملثل، أوصت جلنة   .  املكسيك ، كما هي احلال يف     النائية م املناطقَ تغطية برامج التعلي  وعدم  املدربني تدريباً جيداً    
 بشأن غواتيماال بزيادة عدد املدارس الثنائيـة        ٢٠٠٦القضاء على التمييز العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام           

إىل  ٢٠٠٦ اللجنة يف عام     تنوهوبالنسبة إىل كولومبيا،    ). CERD/C/GTM/CO/11(اللغة، وخباصة يف املناطق الريفية      
وأشارت جلنة القضاء ). CRC/C/COL/CO/3( لربنامج التعليم الثنائي اللغة وارتفاع معدالت األمية التغطية احملدودة

املعلمني املؤهلني يف أقاليم غيانا اليت تنتمي غالبية سكاهنا إىل الشعوب ذاهتا إىل قلة على التمييز العنصري يف السنة     
 ٢٠٠٦نة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام          كذلك نوهت جل  و). CERD/C/GUY/CO/14 (األصلية

 الثقافات والثنـائي  املشترك بنيالتعليم ، مبا يف ذلك مهارات  توفري التدريب املناسب للمعلمني   عدم  إىل   بشأن بريو 
   ).CRC/C/PER/CO/3 (لفائدة اجملتمعات األصليةاللغة 

  التكّيف إمكانية القبول وإمكانية أمامتحديات ال - ٣

التكيف مسألتان ما فتئت تطرحهما بانتظام اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات            إن إمكانية القبول وإمكانية       - ١٩
لتعليم احتياجات ا خبصوص مدى تلبية مناهج التعليم الدراسية املالئمة ثقافياً احتياجات أطفال الشعوب األصلية و            

  . الثقافاتني املشترك بالثنائي اللغة و

وقد سلطت خمتلف اهليئات املنشأة مبعاهدات يف العديد من مالحظاهتا اخلتامية الضوء على عدم وجـود                  - ٢٠
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف . مناهج دراسية ومواد مالئمة ثقافياً
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وضع منـاهج    بطرق منها م غواتيماال بإصالح تعليمي،     بضرورة أن تقو  ) CERD/C/GTM/CO/11 (٢٠٠٦عام  
 عن قلقها إزاء عدم إدراج تـدريس        ٢٠٠٦وبالنسبة إىل بوتسوانا، أعربت اللجنة يف عام        . دراسية مالئمة ثقافياً  

وطلبت اللجنة يف مالحظاهتا    ). CERD/C/BWA/CO/16( العرقية غري التسوانية وثقافتها وتقاليدها       الفئاتتاريخ  
إىل الدولة الطرف أن ) CERD/C/USA/CO/6( بشأن الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٨ الصادرة يف عام اخلتامية

تقدم معلومات عن مدى تعبري املناهج والكتب املدرسية اخلاصة باملرحلتني االبتدائية والثانوية عن الطابع املتعـدد   
 بشأن  ٢٠٠٨حظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام      وباملثل، رحبت جلنة حقوق الطفل يف مال      .  للدولة الطرف  األعراق
 السكان األصليني ضمن    إدراج ثقافة  احلاجة إىل     مدى بنظر الدولة الطرف يف    )CRC/C/TLS/CO/1 ( ليشيت - تيمور  

، باإلضافة إىل تـراثهم     طبيعة ثقافة ولغات السكان األصليني    عن  هذا اإلدراج   نّم  ، وأوصت بأن ي   تعليميةاملناهج ال 
بأن ) CRC/C/15/Add.268 (٢٠٠٥وأوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف .  التقليديةمفنوهنوأشكال 

على  أطفال السكان األصليني حصول هتدف إىل ضمان برامج ذ، بالتشاور مع الشعوب األصلية، وتنفتضع أستراليا
 .لى قدم املساواة مع غريهم من األطفـال        ع ات االجتماعية والصحية والتعليم   ، مبا يف ذلك اخلدم    مالئمة ثقافياً خدمات  

حصول على نوعية جيـدة مـن       للألطفال السكان األصليني    الفرص  إتاحة  تواصل  بأن  تايلند  وباملثل، أوصت اللجنة    
 اللغات احمللية للسكان األصليني     أمناطهم الثقافية املميزة وتستخدم    وأن حتترم على قدم املساواة مع سواهم،      ،  التعليم

  ).CRC/C/THA/CO/2(يات لغات األقلو

أيـضاً  افات، بينما حددت    قومشترك بني الث  ورحبت اهليئات املنشأة مبعاهدات بإنشاء تعليم ثنائي اللغة           - ٢١
وفيما يتعلق باستخدام لغات الـشعوب      . التحديات اليت تعترض اإلعمال الفعلي حلق الشعوب األصلية يف التعليم         

زيـادة    بغية ،توفري التعليم الثنائي اللغة     بأن تواصل  ٢٠٠٧ يف عام    هندوراس األصلية، أوصت جلنة حقوق الطفل    
وباملثل، رحبت جلنة القضاء على التمييـز       ). CRC/C/HND/CO/3(الفرص التعليمية ألطفال السكان األصليني      

باسـتعداد  ) CERD/C/BWA/CO/16( بشأن بوتسوانا    ٢٠٠٨العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام        
منوهةً إىل ما يواجهه أطفـال      الطرف لتوفري التعليم االبتدائي باللغات األم الرئيسية للقبائل غري التسوانية،            الدولة

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء    . يف االستفادة من املناهج الدراسية بسبب العوائق اللغوية       هذه القبائل من صعوبات     
 بغية ختفيض معدل األمية والتـسرب       ختاذ تدابري خاصة مؤقتة    على ا  ٢٠٠٨على التمييز ضد املرأة بوليفيا يف عام        

إتاحة التعليم بـشقّيه  على سيما يف املناطق الريفية ومناطق الشعوب األصلية، و    املدرسي يف صفوف الفتيات، وال    
وباملثل، الحظت جلنـة    ). CEDAW/C/BOL/CO/4 ( ذات الصلة  باللغات هلؤالء الفتيات    النظامي وغري النظامي  

 بـشأن إكـوادور     ٢٠٠٨ علـى التمييـز العنـصري يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـصادرة يف عـام                  القضاء
)CERD/C/ECU/CO/19 (  اسـتخدام  سوء   فإن هناك  ،يف إكوادور  نظام تعليم ثنائي اللغة   بالرغم من وجود    أنه 

بغواتيمـاال   املتعلـق    ٢٠٠٨وأعربت اللجنة يف اسـتعراض عـام        . الثقافاتواملشترك بني    الثنائي اللغة للنظام  
)CERD/C/NIC/CO/14 (   أن يتيح هذا وعن أملها يف ، ٢٠٠٦ء نفاذ القانون العام للتعليم يف عام      بدإزاء  عن ارتياحها

 الثقافـات   املشترك بـني   يف منطقة ساحل الكارييب يف التعليم        العرقيةفئات  قوق الشعوب األصلية وال   القانون االعتراف حب  
 بـشأن بـريو   ٢٠٠٦لطفـل يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـصادرة يف عـام      وأوصـت جلنـة حقـوق ا   . األمبلغاهتا  

)CRC/C/PER/CO/3 (الثقافات والثنائي اللغةاملشترك بني  تحسني التعليمب.  
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  تدابري فعالةأمام اختاذ تحديات ال - ٤

يف عمال حق الشعوب األصـلية  إلاعتمدت اهليئات املنشأة مبعاهدات توصيات تقضي باختاذ تدابري فعالة            - ٢٢
التعليم، من قبيل سياسات احلد من الفقر اليت تركز بوجه خاص على التعليم؛ واملساعدة التقنيـة؛ واإلجـراءات       
احملددة اليت ترمي إىل احلد من األمية وزيادة معدل االلتحاق باملدارس؛ واإلجراءات والتدابري اإلجيابيـة؛ وسـن                 

  ؤسسات الـشعوب األصـلية؛ والتـدابري اخلاصـة املؤقتـة           التشريعات ذات الصلة، مبا فيها التعزيز القانوين مل       
   .وعمليات التشاور

 املنشأة مبعاهدات على التشاور مع الشعوب األصـلية يف جمـال            حثت اهليئاتُ يف العديد من احلاالت،     و  - ٢٣
   فعلى سبيل املثال، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنـصري يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـصادرة يف                 . التعليم

مشاورات مع القبائل املعنية يف جمال السياسات املتعلقة        بإجراء  بوتسوانا  ) CERD/C/BWA/CO/16 (٢٠٠٦عام  
 ٢٠٠٦جلنة حقوق الطفـل يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـصادرة يف عـام               كذلك، ارتأت   و. بالتعليم االبتدائي 

)CRC/C/15/Add.268 (   مان حصول أطفـال الـسكان      هتدف إىل ض  فذ سياسات وبرامج    أن تضع أستراليا وتن
   على خـدمات مالئمـة ثقافيـاً، وذلـك بالتـشاور مـع              سواهم من األطفال  األصليني على قدم املساواة مع      

  .اجملتمعات األصلية

ويف حاالت شىت، أكدت اهليئات املنشأة مبعاهدات ضرورة تعزيز برامج ومؤسسات التعليم الثنائي اللغة                - ٢٤
أن تقـوم   ، شددت جلنة القضاء على التمييز العنصري علـى ضـرورة            ٢٠٠٨ام  ويف ع .  الثقافات شترك بني وامل

 ة اخلاصــة بالــسكان األصــلينياتيإكــوادور بتعزيــز الترتيبــات القانونيــة الداعمــة للــهياكل املؤســس
)CERD/C/ECU/CO/19 .(    ،شترك بـني    تعزيز األساس القانوين للتعليم الثنائي اللغة وامل       يلزمويف بعض احلاالت

 ، أوصت جلنة حقوق الطفل مجهورية الكونغو الدميقراطية بتعديل مـشروع القـانون  ٢٠٠٦ت؛ ففي عام    الثقافا
 جماالت اتفاقية حقوق مجيَعصراحةً تغطيته اً للاملتعلق حبقوق الشعوب األصلية ومحايتها يف مجهورية الكونغو، ضمان

ع يف الدستور حق  أن تقّر وتشرِّ  إىل ٢٠٠٧، دعت اللجنة كينيا يف عام       كذلكو). CRC/C/COG/CO/1(الطفل  
    ).CRC/C/KEN/CO/2( من السكان األصليني يف أراضيهم ومواردهم الرعاة والصيادين

 يف مالحظاهتا اخلتامية ، األمية، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصريحملووفيما يتعلق بالتدابري املتخذة   - ٢٥
إجراءات فورية وأخـرى يف املـدى       باختاذ   ،)CERD/C/ECU/CO/19( بشأن إكوادور    ٢٠٠٨الصادرة يف عام    

ـ ويف السنة . املتوسط لضمان التنفيذ الفعال للتدابري الرامية إىل احلد من األمية يف أوساط السكان األصليني            ا، ذاهت
خص تعزيز جهودها للقضاء على األمية، وعلى األدعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إكوادور إىل 

ـ و). CEDAW/C/ECU/CO/7(بني النساء الريفيات الناطقات بلغات الشعوب األصـلية           يف  ،ت اللجنـة  نوه
 التدابري اليت ميكـن     ، إىل )CEDAW/C/NIC/CO/6( بشأن نيكاراغوا    ٢٠٠٧مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام      

توفري املوارد الكافية إلعداد برامج شاملة      مثل  لتحسني مستويات إملام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة،        اختاذها  
  .على املستويني الرمسي وغري الرمسي وتعليم الكبار وتدريبهم

أوصت اهليئات املنشأة مبعاهدات باختاذ تدابري خمتلفة ضد التمييز الذي تتعرض له الشعوب األصلية              كما    - ٢٦
) CERD/C/ECU/CO/19(التمييز يف جمال التعليم     منهذه التدابري ضمان توفري محاية فعالة       من  و. يف جمال التعليم  
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كما ). CEDAW/C/ECU/CO/7(والتدابري الكفيلة مبعاجلة األسباب اجلذرية للفقر، مبا فيها التمييز بني اجلنسني            
اختاذ  إىل   ،)CEDAW/C/CAN/CO/7 (، بشأن كندا  ٢٠٠٨ يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام        ،دعت اللجنة 

ال سيما فيما يتعلق باألحكام القانونية      ة، و شعوب األصلي نساء ال لقضاء على التمييز ضد     بغية ا  تةخاصة مؤق تدابري  
  .تعليم الاخلاصة هبنَّ يف جمالالتمييزية املتبقية واملساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان 

جلنة القضاء ، شجعت ٢٠٠٩ففي عام . التوعيةزيادة بالعمل على  أوصت اهليئات املنشأة مبعاهدات كما  - ٢٧
على التمييز العنصري السويد على رفع مستوى الوعي يف أوساط الصاميني فيما خيص إمكانية التدريس باللغة األم 

سلطت جلنة حقوق الطفل الضوء على  ،٢٠٠٧يف عام و). CERD/C/SWE/CO/18(ن بعد عوتنفيذ برامج التعلم 
 اليت يتعرض هلا أطفال     وأوجه التحامل لمواقف السلبية   أنشطة التوعية اليت نفذت يف سورينام من أجل التصدي ل         

  ). CRC/C/SUR/CO/2(الشعوب األصلية، وضمان حصوهلم على املساواة يف املعاملة وعلى فرص التعليم 

 يف مالحظاهتا   ،وخبصوص سياسات احلد من الفقر، أكدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة              - ٢٨
 أن تعاجل هذه السياسات      ضرورةَ ،)CEDAW/C/MEX/CO/6( بشأن املكسيك    ٢٠٠٦ عام   اخلتامية الصادرة يف  

بوضوح الطبيعة اهليكلية واألبعاد املختلفة للفقر والتمييز اللذين تتعرض هلما نساء الشعوب األصـلية والنـساء                
 نساء الشعوب األصلية  باختاذ تدابري خاصة مؤقتة للتصدي ألوجه التفاوت اليت تواجههاالريفيات، وأوصت اللجنةُ

وتـضمنت  . والنساء الريفيات فيما يتعلق بإمكانية حصوهلن على اخلدمات االجتماعية األساسية، مبا فيها التعليم            
 جبمع معلومـات تكـون      ٢٠٠٧ نيكاراغوا إىل أن تضطلع يف عام        التدابري األخرى اليت أوصت هبا اللجنة دعوةَ      

لـزمن االجتاهـات املتعلقـة بتعلـيم النـساء والفتيـات            مصنفة حسب نوع اجلنس وأن ترصد علـى مـر ا          
)CEDAW/C/NIC/CO/6(َجبمع معلومات تكون مصنفة حسب ٢٠٠٨ إكوادور إىل أن تضطلع يف عام ، ودعوة 

 العرقية وتتعلق بفرص االلتحاق باملدارس واملداومة علـى الدراسـة واملـستوى التعليمـي        الفئاتنوع اجلنس و  
)CEDAW/C/ECU/CO/7.(   

. وأوصت اهليئات املنشأة مبعاهدات أيضاً باختاذ إجراءات إجيابية إلعمال حق الشعوب األصلية يف التعلـيم                - ٢٩
 بشأن مجهورية الكونغو ٢٠٠٦ يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام ،فعلى سبيل املثال، أشارت جلنة حقوق الطفل

متتعـاً  يت من شأهنا ضمان متتع أطفال السكان األصليني          إىل التدابري اإلجيابية ال    ،)CRC/C/COG/CO/1(الدميقراطية  
 بشأن كينيا ٢٠٠٨ يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام ،وأوصت اللجنة.  حبقوقهم، وال سيما يف جمال التعليمفعلياً

)CRC/C/KEN/CO/2(،    وختصيص املوارد الالزمة لضمان تـوفري       تفضيلية ألطفال الشعوب األصلية   بوضع تدابري 
. ، وذلك بالتشاور مع اجملتمعات األصلية      هلم جلميع األطفال وخدمات الرعاية الصحية األساسية     عليم ابتدائي جماين    ت

  .  للمعلمنيوتتضمن هذه التدابري إنشاء مستوصفات ومدارس متنقلة وتقدمي احلوافز والتدريب

استعراض املسائل ذات الصلة الناشئة عن  - ثالثاً 
  عمل اإلجراءات اخلاصة

، ٢٠٠١ففي عام   . أنشأت جلنة حقوق اإلنسان واليتني مواضيعيتني متصلتني حبق الشعوب األصلية يف التعليم             - ٣٠
 والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـسكان            ،٢٠٠١/٥٧ يف مقررها    ،أنشأت اللجنة 

وقد وسع  . ١٩٩٨/٣٣ اليت أنشأهتا اللجنة يف مقررها       ، التعليم  إىل جانب والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف        ،األصليني
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.  وكلفهما بالواليتني اجلديدتني   ، وعّين شخصني  ٨/٤ و ٦/١٢جملس حقوق اإلنسان نطاق هاتني الواليتني يف قراريه         
  .ويركز هذا االستعراض على هاتني الواليتني وعلى تقاريرمها املوضوعية وتقارير زياراهتما القطرية

   التقارير املواضيعية- ألف 

، قدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني إىل             ٢٠٠٥يف عام     - ٣١
وخلص يف تقريره إىل أن مثة عقبات    ). E/CN.4/2005/88(اللجنة تقريراً مواضيعياً عن التعليم والسكان األصليني        

تع الكامل حبقهم يف التعليم، وخباصة يف مرحليت التعليم املتوسطة والعليا، وأن عديدة متنع السكان األصليني من التم
كما أن عدم . اخلصائص الدميغرافية للشعوب األصلية وعدم كفاية وسائط النقل عامالن حاال دون حضور املدارس

ونوه أن منوذج التعليم    . عليمكفاية املرافق وامليزانيات واملوارد الالزمة ملدارس الشعوب األصلية يؤثر يف نوعية الت           
ومـع أن التعلـيم     . االستيعايب قد بدأ يتغري، فما زال أطفال الشعوب األصلية يواجهون متييزاً يف النظام التعليمي             

الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات كثرياً ما يعترب وسيلة لتحسني الشعوب األصلية، فإن الدول تفتقر يف كثري من              
سني ثنائيي اللغة مؤهلني تأهيالً كافياً، كما تفتقر إىل املواد الالزمة لوضع الربامج التعليمية ذات               األحيان إىل مدر  

  .الصلة موضع التنفيذ

ولتخطي العقبات السالفة الذكر، أوصى املقرر اخلاص احلكومات بأن تويل األولوية لتعلـيم الـشعوب                 - ٣٢
ويشمل ذلك تدريب مدرسـني     . ا املوارد املؤسساتية والفكرية   األصلية بتوفريها التمويل من أجل املواد  وتوفريه       

. ثنائيي اللغة بالتالزم مع جمتمعات الشعوب األصلية وزيادةً مقابِلةً يف الربامج التحفيزية واملرافق من أجل املعلمني               
ن كما أوصى بزيادة اخنراط اجلامعات ومراكز البحوث يف وضع مناهج تعليمية متعددة االختـصاصات للـسكا               

وأوصى بإيالء اهتمام خاص لتدريب املرأة يف نظام العدالة اجلنائيـة،    . األصليني، مبا يف ذلك برامج للتربية البدنية      
وعلى الصعيد الوطين، أوصى بتوسيع نطاق الدورات التعليمية        . وللتعليم عن ُبعد وتعليم الكبار والتعليم املستمر      

وأخرياً . لثقافات واحترام ثقافات الشعوب األصلية وعالقتها بالبيئة      عن الشعوب األصلية وبتضمينها ُبعداً متعدد ا      
أوصى املقرر اخلاص وسائط اإلعالم الوطنية بتضمني براجمها مواد تتناول ثقافات الشعوب األصلية، مع إتاحة اجملال 

  . هلذه الشعوب لالستفادة من املوارد اإلعالمية ألغراضها هي

باحلق يف التعليم األضواء على مسألة التمييز املتعدد يف إمكانية احلصول على            وسلط املقرر اخلاص املعين       - ٣٣
وساق مثاالً على ذلك حالة الشعوب األصـلية يف تقريـره املتعلـق حبـق ذوي اإلعاقـة يف التعلـيم                     . التعليم

)A/HRC/4/29(            معينة، مبا فيهـا     ، الذي أشار فيه إىل ما يعانيه املعوقون املنحدرون من هويات وفئات اجتماعية 
  .الشعوب األصلية، من متييز متعدد

   األمثلة اجليدة والتحديات- باء 

تتضمن التقارير عن الزيارات اليت قام هبا املقرران اخلاصان إىل بلدان معينة معلومات هامة بشأن حـق                   - ٣٤
  . وفيما يلي أمثلة جيدة وحتديات مستمدة من تقاريرمها. الشعوب األصلية يف التعليم
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  إمكانية احلصول على التعليم وأوجه التباين يف ذلك - ١

، كانت إمكانية حصول ٢٠٠٨ و٢٠٠٣يف العديد من البلدان اليت زارها املقرران اخلاصان يف الفترة بني   - ٣٥
فأفاد كال املقررين عن وجود أوجه اختالف ال ُيستهان هبا بني           . الشعوب األصلية على التعليم تشكل حتدياً ملحاً      

ففي . كان األصليني من حيث إمكانية احلصول  على التعليم، وخباصة بالنسبة لنساء الشعوب األصلية وأطفاهلمالس
كولومبيا مثالً، أفاد املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف احلريات األساسية للشعوب األصلية أن حالة نساء 

يمية والتغذوية والصحية هي أدىن منها لدى رجال السكان هذه الشعوب تدعو إىل القلق، حيث إن مستوياهتن التعل
ونوه املقرر اخلاص مع القلق أن معدالت حضور        ). E/CN.4/2003/88/Add.2(األصليني والسكان غري األصليني     

هذه . املدارس يف غواتيماال متدنية مقارنة بأطفال السكان غري األصليني، وخباصة بالنسبة لبنات السكان األصليني             
وأوصى املقرر اخلاص بوضع برامج مناسبة لتقدمي اخلدمات التعليميـة ألطفـال   . الة تكرس االستبعاد والتمييز   احل

ويف حالة كندا، أوصى املقرر اخلاص بإيالء اهتمام ألوجه التباين ). E/CN.4/2003/90/Add.2(السكان األصليني 
فقر واخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعيـة      القائمة بني سكان كندا األصليني وسائر سكاهنا يف جماالت كال         

E/CN.4/2006/88/Add.3) .(             وكذلك يف جنوب أفريقيا، أفاد املقرر اخلاص أنه، بينما تتاح للسكان األصـليني
إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية من حيث املبدأ، فكثرياً ما يكونون مهمشني ويف الدرجة األدىن مـن                 

ونوه املقرر اخلاص أن حكومة نيوزيلندا هي بصدد ). E/CN.4/2006/78/Add.2( االجتماعي - السلم االقتصادي 
تنفيذ استراتيجيات للتقليل من مظاهر عدم املساواة بني سكان البلد األصليني وسـواهم يف جمـاالت كـالتعليم              

)E/CN.4/2005/78/Add.3(          ٢٠٠٣، ويف شيلي، أفاد املقرر اخلاص يف عـام) E/CN.4/2004/80/Add.3 ( أن
معدالت حضور املدارس لدى أطفال السكان األصليني كانت أدىن منها لدى أطفال السكان غري األصليني مبقدار         

 عامـاً  ١٥ يف املائة فقط من سكان املناطق الريفية من قبيلة املابوتشِ ممن تتجاوز أعمارهم    ٣ يف املائة، وأن     ٢,٢
 عـن زيارتـه إىل كينيـا        ٢٠٠٧، يف التقريـر الـذي أعـده عـام           ونوه املقرر اخلـاص   . تلقوا تعليماً ثانوياً  

)A/HRC/4/32/Add.3(        َة عن املتوسط الـوطين وأن      لِّف، أن مؤشرات التنمية البشرية لدى السكان األصليني ُمتخ
را مستوى معرفة القراءة والكتابة لدى أهايل قبيلة املآساي يف منطقة كاجيادو وأهايل قبيلة الصومايل يف منطقة مندي

  . يف املائة٧٩,٣ يف املائة مقارنة باملتوسط الوطين، وهو ٣ال يتجاوز 

وحمدودية إمكانية احلصول على التعليم هي سبب رئيسي من أسباب أوجه التباين اليت كـشف عنـها                   - ٣٦
مـل  فعلى سبيل املثال، أوصى املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية بأن يطبق يف كينيـا الع              . املقرران اخلاصان 

اإلجيايب يف سبيل النهوض بتعليم أطفال الشعوب األصلية على مجيع األصعدة، وخباصة تعليم بنات هذه الشعوب                
)A/HRC/4/32/Add.3.(  

وإن إمكانية تلقي التعليم العايل، بوجه خاص، تشكل حتدياً جدياً أمام الشعوب األصلية، فاملقرر اخلاص                 - ٣٧
وضع تدابري حمددة لتقدمي املساعدة لطلبة هذه الشعوب يف مرحليت التعليم           املعين بالشعوب األصلية أوصى شيلي ب     

؛ كما أوصى نيوزيلندا بتخفيض الرسوم املدرسية وزيادة العالوات         )E/CN.4/2004/80/Add.3(الثانوي والعايل   
). E/CN.4/2006/78/Add.3(املقدمة لطلبة الشعوب األصلية بغية حتفيزهم على االستفادة من برامج التعليم العايل 

ويف كينيا، أفاد املقرر اخلاص أن إمكانيـة احلـصول علـى التعلـيم الثـانوي واجلـامعي حمـدودة للغايـة                      
)A/HRC/4/32/Add.3.(  
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وأخرياً، أفاد املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني أن الرتاع املسلح والعنف يشكالن عقبة خطرية أمام                 - ٣٨
ستخراج املعادن على أراضي السكان األصليني يف الفلبني قد أفضى إىل تـسليح  ونوه أن تواجد شركة ال    . التعليم

) E/CN.4/2003/90/Add.3(املنطقة وأعمال عنف أضرت هبؤالء السكان وأدت، بوجه خاص، إىل تعطيل التعليم 
راً باملدارس  ويف كولومبيا، أفاد املقرر اخلاص أن الرتاع املسلح كان له أثره لدى شعوب الويوا، حيث أحلق أضرا                

وأوصى بتوسيع نطاق الربامج االجتماعية القائمة، وخباصة التعليم، بغية حتسني          . وأفضى إىل سرقة املواد التعليمية    
  ).E/CN.4/2005/88/Add.2(حالة نساء الشعوب األصلية وأطفاهلا، وخباصة من ُهجروا داخلياً منهم 

   تركة النماذج التعليمية السابقة واجلارية- ٢

فاد املقرران اخلاصان، املعين بالشعوب األصلية واملعين باحلق يف التعليم، أن حمدودية إمكانية احلصول على أ  - ٣٩
التعليم تعزى يف كثري من األحيان إىل سياسات تسعى إىل إشراك الشعوب األصلية يف اجملتمع السائد وإدمـاجهم                  

ففي غواتيماال مثالً، الحظ املقرر اخلاص املعـين        . ثقايففيه، ما يفضي يف كثري من البلدان إىل عمليات التطَبُّع ال          
بالشعوب األصلية أن النموذج التعليمي السائد إسباين التوجه، وأنه ال يوجد نظام شامل قوامه التعليم املشترك بني 

ويف املكسيك، أفاد املقرر اخلاص كذلك أن التعلـيم قـد           ). E/CN.4/2003/90/Add.2(الثقافات وثنائي اللغة    
كما ). E/CN.4/2004/80/Add.2(استخدم سياسةً للتطبُّع الثقايف بغية إدماج الشعوب األصلية يف اهلوية الوطنية            

الحظ اخنراط كندا يف تقومي أخطاء النظام التعليمي املقيم، الذي أحدث اضطراباً شديداً لدى أجيال عديدة مـن           
ج إدارة مــدارس املقــيمني اهلنــود أســر الــشعوب األصــلية وثقافاهتــا وهوياهتــا، مــن خــالل برنــام

)E/CN.4/2005/88/Add.3 .(              ونّوه أن النظام التعليمي يف نيوزيلندا قد طُبِّق باتباع هنج استيعايب إزاء شـعوب
أما يف كينيا، فأفاد املقرر اخلاص أن اإلطار السياسايت احلكـومي           ). E/CN.4/2006/78/Add.3(املاوري األصلية   

لتعليم والتدريب والبحوث قد دعا إىل اتباع استراتيجيات العمل اإلجيايب دون مراعـاة           فيما يتعلق با   ٢٠٠٥لعام  
  ).A/HRC/4/32/Add.3(ثقافة الشعوب األصلية، موصياً بوضع مناهج تعليمية أنسب 

   احلفاظ على لغات الشعوب األصلية وثقافتها- ٣

كثري من البلدان هو أمر يزيد من ضـرورة         إن ما يترتب على اتباع هنوج تعليمية استيعابية من نتائج يف              - ٤٠
هذه املسألة . التشديد على الثقافة وإحيائها من خالل القيام جبملة إجراءات، من بينها وضع برامج تعليمية مناسبة

ففي شيلي، الحظ املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية أن النظام التعليمي مل يلبِّ بعد              . ما زالت تشكل حتدياً   
، نوه  ٢٠٠٨؛ ويف عام    )E/CN.4/2004/80/Add.3(وب األصلية يف محاية ثقافتها وحفظها وتعزيزها        مطلب الشع 

  ).A/HRC/6/15/Add.2(أن النظام التعليمي غري متالئم مع ثقافات الشعوب األصلية يف بوليفيا 

 ويسري هذا   .ويرى املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية أن لغات الشعوب األصلية مهددة باالنقراض             - ٤١
لذلك فهو يرحب بإنـشاء     ). E/CN.4/2006/78/Add.2(على لغات السكان األصليني مجيعها يف جنوب أفريقيا         

من بني هذه املؤسـسات  . مؤسسات متخصصة مكرسة للحفاظ على لغات السكان األصليني وثقافاهتم وتعزيزها 
وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق . ناما جبنوب أفريقياجملس اللغات الوطنية لقبيليت اخلويه وسان ومعهد تنمية قبيلة ال

يف التعليم إىل ما يتصف به االعتراف بلغة األمازيغ يف امليثاق الوطين للتعليم املعتمد يف املغرب من أمهية بالغـة،                    
فاظ ويف بعض احلاالت، ما زالت مسألة احل). A/HRC/8/10/Add.2(ورحب بإنشاء املعهد امللكي لثقافة األمازيغ 



A/HRC/EMRIP/2009/4 
Page 14 

  

ويف هذا الصدد، ففي حالة كينيا، أوصى املقرر اخلاص املعين . على لغة ما من لغات السكان األصليني تشكل حتدياً
بالسكان األصليني ببذل جهوٍد يف سبيل محاية لغات جمتمعات السكان األصليني الصغرية مـن خـالل انتـهاج                  

  ).A/HRC/4/32/Add.3(سياسات تعليمية ولغوية وثقافية مناسبة 

فعلـى  . ويرى املقرر اخلاص أن التعليم املُراعي لالعتبارات الثقافية هو جزء ضروري من احلق يف التعليم                - ٤٢
سبيل املثال، أوصى املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية كندا بأن تعمل على تعزيز التعليم املراعي لالعتبارات                

ن أهداف السياسات التعليمية الوطنية، ونوه بقرار احلكومة        الثقافية بلغات سكاهنا األصليني بوصف ذلك هدفاً م       
إنشاء مركز لغات وثقافة الشعوب األصلية من أجل احلفاظ على ثقافات هذه الشعوب ولغاهتا وإعادة تنـشيطها       

كما أفاد عن االعتراف بلغة املاوري يف نيوزيلندا، أوالً من قبل حمكمـة       ). E/CN.4/2005/88/Add.3(وتعزيزها  
، الذي يعترف باملاوري لغةً وطنيةً، والـذي قـضى          ١٩٨٧ مث بقانون لغة املاوري لعام       ١٩٨٥انغي يف عام    وايت

غري أنه نوه أن . بإنشاء مفوضية لغة املاوري تروجياً هلا بوصفها لغة حية، مبا يف ذلك استخدامها يف النظام القضائي
  ).E/CN.4/2006/78/Add.3(ما زالت دون حل مشكلة وضع منهجيات تعليمية مناسبة ثقافياً يف نيوزيلندا 

   التعليم ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات- ٤

أفاد املقرران كالمها عن مبادرات اختذهتا حكومات وشعوب أصلية ملعاجلة مسألة إمكانية احلصول على                - ٤٣
  .التعليم من خالل ترويج التعليم ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات

قرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية بأمهية إرساء أساس قانوين، يف الدستور أو مبقتضى أحكـام               ونوه امل   - ٤٤
فعلى سبيل املثال، الحظ أثناء زيارته إىل غواتيماال يف عام . القانون، يقر بالتعليم ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات

وينص على أن املدارس يف األقاليم اليت يقطنها  يعترف بقيمة لغات الشعوب األصلية ١٩٨٥ أن دستور عام ٢٠٠٣
كما سلط الضوء على االتفاق اخلاص باهلوية واحلقوق        . بصفة رئيسية سكان أصليون جيب أن تكون ثنائية اللغة        

، الذي ينص على إصالح النظام التعليمي ليشمل التعليم ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافـات وليكفـل          )١٩٩٥(
ويف املكسيك، نوه املقرر اخلاص إىل ). E/CN.4/2003/90/Add.2(مكانية حصوهلم على التعليم للشعوب األصلية إ

ويف الفلبني، يـشمل    . (E/CN.4/2004/80/Add.2) بشأن احلقوق اللغوية للشعوب األصلية       ١٩٩٣تشريع عام   
ال تدريب الـشعوب     من قانون إعادة تأهيل الشعوب األصلية احلق يف تدابري خاصة، كالتدابري يف جم             ٢٥الفرع  

ويف كولومبيا، ينص الدستور على خمطط عام لتقدمي    . (E/CN.4/2003/90/Add.3)األصلية وإعادة تدريبهم مهنياً     
اإلعانات حملميات الشعوب األصلية، على أن تكون هذه اإلعانات موجهه بصفة رئيسية لتلبية احتياجات أساسية               

بدأ تعليم الشعوب األصلية تعليماً ثنائي اللغة ومشتركاً بني الثقافات          وإضافة إىل ذلك، يرسي القانون م     . كالتعليم
(E/CN.4/2005/88/Add.2) .         أن التعلـيم ثنـائي اللغـة        ٢٠٠٦ويف حالة إكوادور، أفاد املقرر اخلاص يف عام 

. (A/HRC/4/32/Add.2) بوصفه حقاً مجاعيـاً      ١٩٩٨واملشترك بني الثقافات قد بات معترفاً به يف دستور عام           
 عن زيارته إىل بوليفيا أن قانون إصالح التعليم، الذي يرسي ٢٠٠٨ونوه املقرر اخلاص يف التقرير الذي أعده عام 

  .(A/HRC/6/15/Add.2) ١٩٩٤التعليم ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات، قد اعتمد عام 

أت مؤسسات وبرامج عامة من أجل ووجد املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية أن بلداناً عديدة قد أنش  - ٤٥
وتعزيز الدعم املؤسسايت من أجل التعليم ثنائي اللغة هو أمر ضروري،           . التعليم ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات     
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ومن األمثلة على هذه املؤسسات املفوضية الوطنية لتنمية الشعوب األصلية يف . إضافة إىل إرساء أساس قانوين متني
. (A/HRC/4/32/Add.2) وإدارة التعليم ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات (E/CN.4/2004/80/Add.2)املكسيك 

، أوصى كونغرس إكوادور الوطين بسن تشريع بشأن التعليم         ٢٠٠٦ويف التقرير الذي أعده املقرر اخلاص يف عام         
عن برامج أخرى، كربنـامج يف     وأفاد املقرر اخلاص    . (A/HRC/4/32/Add.2)ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات      

. (E/CN.4/2004/80/Add.3)شيلي مثالً، حيث تقوم الربامج من هذا القبيل على مبادئ نظرية وتربوية سـليمة               
وعلى هذا النسق، وضعت املكسيك منهاجاً تعليمياً ذا أساليب تدريس متالئمة مع ثقافات شـعوهبا األصـلية                  

(E/CN.4/2004/80/Add.2).  

ات املتكررة اليت الحظها املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية عدم كفاية التمويل املخصص ومن التحدي  - ٤٦
فالتمويل ضروري من أجل تدريب مدرسني ثنائيي اللغة تدريباً جيداً،          . للتعليم ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات     

وسـاق  . ثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات    ومن أجل إقامة مراكز لتدريب املعلمني وشراء املواد الالزمة للتعليم           
 واملكسيك (E/CN.4/2004/80/Add.3)املقرر اخلاص أمثلة على قلة املدرسني وشح املوارد أثناء زيارتيه إىل شيلي 

(E/CN.4/2004/80/Add.2) .               وعلى غرار ذلك، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم يف تقريره عن عـام
. (A/HRC/8/10/Add.2) إضايف لضمان التنفيذ التدرجيي للميثاق الوطين للتعليم يف املغرب            برصد متويل  ٢٠٠٨

ونوه املقرر اخلاص إىل ضرورة تأمني مواد مناسبة، إضافة إىل معلمني ودور للمعلمني، يف تقريره عن غواتيمـاال                  
(E/CN.4/2003/90/Add.2) .         ئيي اللغـة يف املكـسيك      كما أشار إىل عدم كفاية برامج تدريب املدرسني ثنـا
(E/CN.4/2004/80/Add.2).  

كما أشري إىل عدم اتساع نطاق الربامج التعليمية ثنائية اللغة واملشتركة بني الثقافات وإىل قلة هذه الربامج   - ٤٧
بني يف مناطق السكان األصليني النائية، وإىل ما يشكله ذلك من حتد ملح أمام فعالية التعليم ثنائي اللغة واملشترك                   

ويف هذا الشأن، أوصى املقرر اخلاص املعين بالـشعوب         . الثقافات، وخباصة تعليم الشعوب شبه الرحَّل والرعوية      
، وبتعزيز برنامج التعليم ثنائي     (E/CN.4/2003/90/Add.2)األصلية بتوسيع نطاق التعليم ثنائي اللغة يف غواتيماال         

ويف . (E/CN.4/2004/80/Add.2)اليت يقطنها السكان األصليون اللغة واملشترك بني الثقافات يف مناطق كولومبيا       
حالة كينيا، حيث كثري من الشعوب األصلية هي أسر شبه ُرحَّل ورعوية، أوصى املقرر اخلاص بأن تشكِّل املدارس 

ي اجملاين للجميع   اليت تقدم فيها الوجبات الغذائية جماناً واملدارس املتنقلة جزءاً ال يتجزأ من برنامج التعليم االبتدائ              
(A/HRC/4/32/Add.3).  

   تعليم الشعوب األصلية- ٥

سلط املقرر اخلاص املعين الشعوب األصلية األضواء على ما تقوم به الشعوب األصلية يف بلدان عديدة من   - ٤٨
وأفـاد املقـرر اخلـاص يف تقريـره عـن غوتيمـاال             . عمل يف سبيل النهوض بتعليم أفرادها يف بلداٍن عديدة        

(E/CN.4/2003/90/Add.2)              أن منظمات عديدة للمايا قد باشرت برامج ومشاريع يف جمال التعليم املشترك بني ،
ويف جنوب أفريقيا، أفاد املقرر اخلاص عن املبادرة اليت اختذها الفريق العامل املعين بالشعوب األصلية يف   . الثقافات

ويف نيوزيلندا،  . (E/CN.4/2006/78/Add.2)معات احمللية   اجلنوب األفريقي بإتاحته فرصاً تعليمية وتدريبية للمجت      
أفاد املقرر اخلاص عن املبادرة اليت اختذهتا نساء املاوري بتنظيمها برامج لتعليم أطفال ما قبل املرحلة االبتدائيـة                  

  .(E/CN.4/2006/78/Add.3)تعليماً مكثفاً للغة املاوري 
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فأفاد املقرر اخلاص املعـين  .  وضع مبادراهتم التعليمية بأنفسهم  ويف بلدان معينة، يتسىن للسكان األصليني       - ٤٩
، أنه ميكن يف مقاطعة كيبك (E/CN.4/2005/88/Add.3) ٢٠٠٤بالشعوب األصلية، أثناء زيارته إىل كندا يف عام 

كما نوه أن العديد من شعوب كندا األصلية        . تدريس تسعٍ من لغات الشعوب األصلية يف مدارس هذه الشعوب         
والتحدي الذي كثرياً ما يواجهه تعليم الشعوب       . رس والية قضائية على مدارسها ودور معلميها وتتوىل إدارهتا        متا

وشرح املقرر اخلـاص، يف     . األصلية وهو احلصول على متويل من الدولة، كما هو حال شعب النونافوت األصلي            
لس املاوري االستئماين، وهو هيئة متثيليـة       ، دور اجمل  (E/CN.4/2006/78/Add.3)تقريره عن زيارته إىل نيوزيلندا      

وبوجه عام، أوصى املقرر اخلاص بتوفري املزيد من املوارد         . لشعب اهلاوراكي ماوري تتوىل إدارة خدماته التعليمية      
  .من أجل تعليم املاوري يف مجيع املراحل، مبا يف ذلك برامج تدريب املعلمني ووضع مواد تدريسية مناسبة ثقافياً

يف جمال تعليم الشعوب األصلية، كثرياً ما تشكل الربامج اإلذاعية وسيلة هامة لنشر ثقافة هذه الشعوب                و  - ٥٠
فعلى سبيل املثال، نوه املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية مبا تؤديه احملطـات اإلذاعيـة اجملتمعيـة يف             . ولغتها

 وتعزيزهـا وضـمان حقوقهـا الثقافيـة         املكسيك من دور يف املساعدة على صون ثقافة الـشعوب األصـلية           
(E/CN.4/2004/80/Add.2) .            ويف غواتيماال، نوه املقرر اخلاص إىل الصعوبات يف استخدام احملطات اإلذاعية من

. (E/CN.4/2003/90/Add.2)أجل وضع مشاريع تواصل فيما يتعلق بالتعليم الشعيب يف جمتمعات الشعوب األصلية 
 إىل شح التمويـل املخـصص   (E/CN.4/2006/78/Add.3) تقريره عن نيوزيلندا وكذلك، أشار املقرر اخلاص يف  

  . حمطة إذاعية وإخباريه بلغة املاوري٢١لشبكة من 

وتعليم الشعوب األصلية يشمل أيضاً تطوير التعليم العايل املخصص هلم، وذلك، بصفة رئيسية من خالل                 - ٥١
 اخلاص املعين بالشعوب األصلية، يف تقريره عن زيارته إىل كندا           فعلى سبيل املثال، قام املقرر    . إنشاء جامعات هلم  

(E/CN.4/2005/88/Add.3)              بتسليط الضوء على اجلهود الرامية إىل تطوير التعليم اجلامعي املخـصص لطلبـة ،
الشعوب األصلية، من قبيل جامعة كندا لألمم األوىل، وكلية نونافوت القطبية يف إيكالويت، ودار احلكمـة يف                 

جامعـة  ) دولة بوليفيا املتعددة القوميات   ( بإنشاء بوليفيا    ٢٠٠٨وكذلك، رحب املقرر اخلاص يف عام       . سغاءاني
  .(A/HRC/6/15/Add.2)كاوساي للشعوب األصلية واملشتركة بني الثقافات، وجامعة آلتوا العامة 

عمـل   الناشئة عن    ذات الصلة استعراض القضايا     - رابعاً 
  تعراض الدوري الشاملجملس حقوق اإلنسان واالس

  يف التقارير الوطنيةسيقت  أمثلة - ألف 

يف إطار االستعراض الدوري الشامل التزامها بتعلـيم         العديد من الدول األعضاء موضع االستعراض        بني  - ٥٢
  .السكان األصليني يف تقاريرها الوطنية

   الثقافاتواملشترك بني التعليم الثنائي اللغة - ١

أفـادت  ف. واملشترك بـني الثقافـات     إىل محايتها القانونية للتعليم ثنائي اللغة        نتباهاالوجهت عدة دول      - ٥٣
الثقافات ومشترك بني األرجنتني بأن دستورها دعا الربملان إىل االعتراف حبق الشعوب األصلية يف تعليم ثنائي اللغة 
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(A/HRC/WG.6/1/ARG/1) .حلقوق اللغويـة للـشعوب      يعترف القانون العام املتعلق با     ،كذلك يف املكسيك  و
األصـلية  الـشعوب   األصلية بتساوي اللغات األصلية مع اإلسبانية، وقد أنشأ هذا القانون املعهد الوطين للغات              

(A/HRC/WG.6/4/MEX/1) . يؤكد قانون الشعوب األصلية القيم الثقافية والتعليمية لتلك الشعوب،         ،ويف شيلي 
. (A/HRC/WG.6/5/CHL/1) األصليني، اليت تضم وحدة التعليم والثقافة وقد أنشأ املؤسسة الوطنية لتنمية السكان

الثقافـات  واملـشترك بـني     حيظى حبماية قانونية مبوجب قانون التعليم ثنائي اللغة       أن تعدد اللغات    وأفادت بريو   
(A/HRC/WG.6/2/PER/1).  

. الثقافـات واملشترك بـني     ملؤسسات الوطنية للتعليم ثنائي اللغة    شرحاً عن ا  وقدمت دول أعضاء شىت       - ٥٤
دور حـضانة  الثقافات وإىل إنـشاء  املشترك بني إىل برناجمها املتعلق بالتعليم ثنائي اللغة و   االنتباه  ووجهت شيلي   

ويف إكوادور كذلك، حتتوي وزارة التعليم إدارة وطنية لتعليم . (A/HRC/WG.6/5/CHL/1) الثقافات مشتركة بني
ويف املغرب،  . (A/HRC/WG.6/1/ECU/1)وثنائي اللغة   واملشترك بني الثقافات    ليم  السكان األصليني ونظاماً للتع   

أنشئ املعهد امللكي للثقافة األمازيغية هبدف محاية الثقافة واللغة األمازيغيتني وتروجيهما ودمج األمازيغية يف النظام 
لكي أيضاً على نشر كتب القراءة وأدلة       ويساعد املعهد امل  . تيفيناغ مع اللغة األمازيغية   الالتعليمي وتكييف كتابة    

  .(A/HRC/WG.6/1/MAR/1)التدريس 

وتوفر املكـسيك التعلـيم باللغـات    .  الثقافات وثنائية اللغةمشتركة بني وأشارت عدة دول إىل برامج        - ٥٥
وأفادت نيوزيلندا أهنا   . (A/HRC/WG.6/4/MEX/1)األصلية، بطرق منها وضع أدلة التدريس وتدريب املدرسني         

فتـهم  ، وتتسم هذه املدارس هبيمنة لغة املاوري وثقا        لتقدمي دورات مكثفة لتعليم لغة املاوري       مدرسة ٧٣فتحت  
مساعدة ملؤسسات التعليم العايل املاورية ولدروس اللغة املقدمة إىل املدرسني وملراكز كما قدمت احلكومة . وقيمهم

وتعكف إدارة التعلـيم يف منطقـة       . (A/HRC/WG.6/5/NZL/1)يف دورات مكثفة    تعليم األطفال لغة املاوري     
كتابة لغة السان هبدف وضع أدوات لدعم التعلم ل موحدة  طريقةيب جبنوب أفريقيا على حبث استعمالنورذرن كَ

، وهي الكسون واخلويدام السان، يتحمدودة بلهجعت معاجم وإضافة إىل ذلك، وِض. والتعليم يف املدارس االبتدائية
ليز بِوأدخلت  . (A/HRC/WG.6/1/ZAF/1)يب   يف مدرسة واحدة مبقاطعة نورثن كَ      بيل التجربة ُتستخَدم على س  

 متارس اثنتان منها تقاليد الغاريفونا ولغتهم ومتـارس         ،الثقافات يف ثالث مدارس   واملشترك بني   التعليم ثنائي اللغة    
  .(A/HRC/WG.6/5/BLZ/1)األخرى تقاليد املايا 

  عليمالتإمكانية احلصول على  - ٢

سيما    طالب الشعوب األصلية إىل التعليم، الإمكانية حصولأشارت عدة دول إىل أهنا تعمل على حتسني   - ٥٦
الذي يرصـد للـسكان     ،  اجلامعة للجميع ونفذت الربازيل برنامج    . التعليم العايل، من خالل تقدمي منح دراسية      

. (A/HRC/WG.6/1/BRA/1)تعليم العايل اخلاصة    األصليني نسبة مئوية من املنح الدراسية املقدمة يف مؤسسات ال         
وتقدم شيلي أيضاً منحاً لطالب الشعوب األصلية يف التعليم األساسي والثانوي والعايل عن طريق برنامج املـنح                 

 تقدم ماليزيا متويالً لطالب الشعوب األصـلية        وكذلك. (A/HRC/WG.6/5/CHL/1)اخلاصة بالسكان األصليني    
  .(A/HRC/WG.6/4/MYS/Rev.1)ملدرسة والنقل هبدف تغطية تكاليف ا



A/HRC/EMRIP/2009/4 
Page 18 

  

معاملةً تفضيلية لزيادة إمكانية حـصوهلم علـى         السكان األصليني    ملعاملةواختذت دول شىت إجراءات       - ٥٧
السكان األصليني يف مؤسـسات     من أجل   مشلت حجز شواغر    مماثلة  ونفذت حكومة الربازيل سياسات     . التعليم

أن السكان األصليني يستفيدون من التمييز      كذلك أفادت كولومبيا    . (A/HRC/WG.6/1/BRA/1)التعليم العايل   
  .(A/HRC/WG.6/3/COL/1)االجيايب يف التعليم 

. وأشارت عدة دول إىل سياسات ترمي إىل حتسني أداء أطفال الشعوب األصلية يف نظـم التعلـيم الوطنيـة                 - ٥٨
 كامالً بضمان إمكانية حصول الفئات املعتاد استبعادها علـى          وأعلنت الربازيل أهنا تزمع إعمال احلق يف التعليم إعماالً        

ويف مقاطعـة   . (A/HRC/WG.6/1/BRA/1)التعليم وتعزيز نظم التعليم احلكومي اخلاصة مبجتمعات الشعوب األصلية          
ب كولومبيا الربيطانية بكندا، تعمل جمالس التعليم مع جمتمعات الشعوب األصلية من أجل حتسني معدالت جناح طـال                

وأشارت ماليزيا إىل إعادة تصميم     . (A/HRC/WG.6/4/CAN/1)تلك اجملتمعات ودمج الثقافة األصلية احمللية يف التعليم         
املقررات التعليمية وفقاً الحتياجات السكان األصليني وخلفياهتم، باالستناد إىل برامج تدارك خاصة لفائدة الـسكان               

مت نيوزيلندا استراتيجيتها اخلاصة بتعليم املـاوري والراميـة إىل          وقد. (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1)األصليني  
كما ذكرت برناجمهـا املتعلـق      . االرتقاء بأداء الطالب املاوري بالتركيز على ممارسات احلكومة واملدارس واملدرسني         

  . (A/HRC/WG.6/5/NZL/1)بالتطوير املهين، الذي يساعد املدرسني على التصدي الحتياجات الطالب املاوري 

   التحديات- باء 

خالل املناقشات التفاعلية اليت دارت يف اجتماعات الفر يق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل                 - ٥٩
الستعراض فيما يتعلـق    موضع ا ، قدمت عدة دول أعضاء توصيات إىل الدول         ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨املعقودة يف عامي    

 عن تأييدها هلذه التوصيات     أعربت طوعاً الستعراض  موضع ا ل  دووالعديد من ال  . حبق الشعوب األصلية يف التعليم    
  .ورّدت دول أخرى على التوصيات بتقدمي معلومات إضافية. أو التزامها بتنفيذها

وعلى وجه التحديد، . الستعراض عن تأييدها للتوصيات بصفة مباشرةموضع ادول العديد من الوأعربت   - ٦٠
. (A/HRC/10/69/Add.1)لة التعليم بلغة األم إىل جانب اللغات الوطنيـة          قبلت بوتسوانا التوصية املتعلقة مبواص    

وقبلت أيضاً التماس مساعدة مفوضية حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل يف إعمال حقوق الشعوب األصلية، وخباصة 
ويف بعض احلاالت، أيدت دول أعضاء التوصيات املتـصلة بأخـذ           . (A/HRC/10/69/Add.1)شعب الباساروا   

وعلى . وك األمم املتحدة املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية بعني االعتبار، مبا يف ذلك األحكام اخلاصة بالتعليم              صك
سبيل املثال، وافقت كولومبيا على أن تأخذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بعني االعتبار يف                 

ندا على متابعة التوصية املتعلقة بالتصديق على اتفاقية        ووافقت فنل . (A/HRC/WG.6/L.14)تنفيذ سياساهتا العامة    
  .(A/HRC/8/24)) ١٦٩االتفاقية رقم (منظمة العمل الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة 

وُدعيت غابون إىل وضع حد للتمييز ضـد        . وعلقت دول أخرى خاضعة لالستعراض على التوصيات املقدمة         - ٦١
 من العهد   ١٣كان البيغمي، ال سيما يف التعليم، ومنحهم حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها تلك الواردة يف املادة                 الس

ورداً على هذه التوصية، وجهت غـابون       . (A/HRC/8/35)الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
اجملتمع الدويل من أجل محاية السكان البيغمي وحقوقهم مبزيد من          االنتباه إىل خطة عمل وضعتها احلكومة بالتعاون مع         

وأشارت غابون أيضاً إىل مشروعها اإلمنائي املتكامل اخلاص بالسكان البيغمي الذي ينفذ بالتعاون مع صندوق      . الفعالية
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 الشعوب األصلية، ال    وُدعيت غواتيماال إىل النهوض حبالة أطفال     . (A/HRC/8/52)) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
سيما فيما خيص إمكانية حصوهلم على اخلدمات املدرسية، وإىل ضمان كامل إمكانية حصول نساء الشعوب األصلية                

وأشارت غواتيماال إىل الصعوبة اليت تواجهها يف تنفيذ هذه التوصية وإىل أهنا            . (A/HRC/8/38)على التعليم ثنائي اللغة     
وأوصت دول أعـضاء    . (A/HRC/8/52)ا يف جمال مكافحة التمييز ضد الشعوب األصلية         يف حاجة إىل تعزيز إجراءاهت    

اليابان بأن تعيد النظر يف حقوق شعب األينو وأن توائم تلك احلقوق مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب                    
 ردها أن الربملان الياباين     وذكرت اليابان يف  . (A/HRC/8/44)األصلية، ال سيما من خالل إقامة حوار مع شعب األينو           

  .(A/HRC/8/44/Add.1) قراراً بشأن شعب األينو ٢٠٠٨يونيه / حزيران٦اعتمد باإلمجاع يف 

 الناشـئة عـن     ذات الصلة استعراض القضايا     - خامساً 
  إعالن وبرنامج عمل ديربان

ل ديربان، يف سياق أعماله     نظر الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عم            - ٦٢
وأقر مندوبون بأن الشعوب األصلية تواجه صعوبات مجة يف . (E/CN.4/2004/20) يف موضوع التعليم ،التحضريية

تعدد الثقافات يف   يتجلى فيه    التعليم االبتدائي، وشددوا على ضرورة أن يراعي التعليم الثقافة، وأن            حصوهلا على 
وسلموا أيضاً بأن تعليم القراءة والكتابة ضـروري لنقـل   . معتقداهتا الروحية إىل جانب هوية الشعوب و   ،الدول

ومتخـض مـؤمتر    . ، وأن األطفال جيب أن ينالوا إذن حقهم يف التعليم         شاملة للجميع املعارف وإنشاء جمتمعات    
 إىل إحداث ، عن اتفاق عاملي يرمي٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠استعراض نتائج ديربان، املعقود يف الفترة من 

وحثت الوثيقة اخلتامية الدول على إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم           . تغيريات حقيقية يف مناهضة العنصرية    
 الدول على أن توجه تدابريها اخلاصة، مبـا فيهـا   ٧٢وعلى وجه التحديد، حثت املادة  . يف العديد من أحكامها   

ا أو إجراءاهتا، فضالً عن استثماراهتا اجلديدة يف جمال الرعاية الصحية           التدابري التأكيدية أو اإلجيابية، واستراتيجياهت    
والصحة العامة والتعليم والعمالة وخدمات الكهرباء ومياه الشرب ومراقبة البيئة، إىل جمتمعات املنحدرين مـن               

  .أصول أفريقية وجمتمعات الشعوب األصلية

  احلق يف التعليمخبصوص  مؤشرات - سادساً 
مفوضية حقـوق  قامت لى طلب االجتماع املشترك بني اللجان هليئات معاهدات حقوق اإلنسان،    بناء ع   - ٦٣

اإلنسان، بالتعاون مع خرباء من هيئات املعاهدات ومنظمات غري حكومية واجلامعات واملؤسسات الوطنية حلقوق     
التوضيحية والعمليـة    جمموعة من املؤشرات      بوضع سياسات وجهات معنية وطنية،   ال واضعياإلنسان، إىل جانب    

وتستند املؤشرات الرامية إىل تعزيز ورصد إعمال حقوق اإلنسان . (HRI/MC/2008/3)فيما يتعلق حبقوق اإلنسان 
، ويقيم التزام دولة ما وجهودها ونتائجهـا يف         "التنظيم اهليكلي وعملية التنفيذ والنتائج    "إىل إطار منهجي يشمل     

 اخلاصة بإعمال حق من حقوق اإلنسان، مثل        ات املؤسساتية ت اهليكلية اآللي  وتقّيم املؤشرا . جمال حقوق اإلنسان  
أما مؤشرات التنفيذ فتقّيم الصكوك السياساتية اليت ميكن أن تؤدي          . التصديق على الصكوك القانونية واعتمادها    

ية واجلماعية يف   وتتناول مؤشرات النتائج اإلجنازات الفرد    . مباشرة إىل إعمال حق من حقوق اإلنسان يف دولة ما         
ويتيح اإلطار حتديد مؤشرات حلقوق اإلنسان املقبولة عاملياً، وٌتستخدم تلك          . جمال حقوق اإلنسان يف سياق معني     

  .املؤشرات فيما بعد لوضع معايري حلقوق اإلنسان تستمد مغزاها من سياقها احملدد
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ويف حني تنطبق مجيع مؤشرات     . تعليموُوضعت مؤشرات توضيحية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف ال            - ٦٤
ويعتمد املؤشر اهليكلـي    . حقوق اإلنسان على الشعوب األصلية، أُشري على وجه التحديد إىل أطفال تلك الشعوب            

اخلاص باحلق يف التعليم على نطاق تغطية وتاريخ بدء نفاذ القوانني احمللية الرامية إىل إعمال احلق يف التعليم، مبا يشمل 
ب البدين والتمييز يف احلصول على التعليم وإزالة احلواجز يف الوصول إىل املؤسسات التعليمية، وتعمـيم                حظر العقا 

  ).كتعليم األطفال املعوقني أو احملتجزين أو املهاجرين أو أطفال الشعوب األصلية مثالً(التعليم الشامل للجميع 

ـ    -٦٥  Que está pasando con los derechos de los"اويرد املزيد من التفاصيل عن املؤشرات يف دراسـة عنواهن

"pueblos indígenas?) وتتناول هذه الدراسة املمارسات احلسنة والعوائق والتحـديات  ). حالة حقوق الشعوب األصلية
 فيما املتصلة بتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية وجلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

مفوضـية  وقد أجرت الدراسة    . وبريو) املتعددة القوميات بوليفيا  دولة  (خيص حالة الشعوب األصلية يف إكوادور وبوليفيا        
حق الشعوب األصـلية يف     ويراعى فيها    ،حقوق اإلنسان بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة         

وتستند املؤشرات . ات قائمة على تشكيلة تضم التنظيم اهليكلي وعملية التنفيذ والنتائج مؤشراًحتديدفيها قترح  التعليم، إذ تُ  
هل توجد أية مبـادئ     "و" هل توجد أية سياسات وطنية بشأن تعليم الشعوب األصلية؟        "اهليكلية مثالً إىل أسئلة من قبيل       

لشعوب األصلية بالتركيز على مناهضة العنـصرية       احملتوى األكادميي املتعلق با   تضمني التعليم الوطين    توجيهية وطنية بشأن    
  "وتعزيز احترام التنوع الثقايف واملساواة بني اجلنسني؟

 -  -  -  -  -  

  


