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  ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١١يوليه /متوز ٢٩-٤جنيف، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٢البند 
      االستعراض الوزاري السنوي: اجلزء الرفيع املستوى

بيــــــان مقدم من االحتاد األورويب ملراكـز البحـوث واملعلومـات بـشأن الطائفيـة،                   
 االقتـصادي   وميـة ذات مركــــــز استـشاري لـدى اجمللـس          وهو منظمــــة غـري حك    

  واالجتماعي 
  

 مـن قـرار   ٣١ و ٣٠تلقى األمني العام البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقـا للفقـرتني       
  .١٩٩٦/٣١ االقتصادي واالجتماعي اجمللس

 
  

  *  E/2011/100.  
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  *بيان    
 التعليم العايل تستمد جـذورها مـن احلريـة الفكريـة            إن اجلهود اليت تبذل يف مؤسسات       

وهناك منظمات تتسلل وحتطم هـذه املبـادئ عنـدما يفتقـر        . واألكادميية يف جمتمع حر دميقراطي    
الختـاذ  بالنـسبة   الطالب إىل الرضا عن علـم كامـل وال يـدركون األهـداف البعيـدة للمنظمـات                  

ئل اخلطرية اليت تتعلق بالطريقـة الـيت تقـوم هبـا            ومن املهم التصدي هلذه املسا    . القرارات املصريية 
  .هذه اجلماعات بالتسلل إىل املؤسسات التعليمية يف العامل وتدمريها

انـب الطـالب وأسـرهم يف العـامل         جوبعد التعـرض املباشـر للجماعـات والكليـات مـن              
كلــه ألكثــر مــن ثالثــة عقــود، فقــد أصــبح مــن الواضــح كــل الوضــوح أن مثــة أمناطــا مــستمرة    

ومـسألة الرضـا عـن بينـة        . متكررة من بعض التنظيمات شبه الدينية الـيت تـثري الـشواغل التاليـة             و
كاملة وبعد تصوير دقيق لألمور عند عرضها مسألة حيوية بالنـسبة الختـاذ القـرارات وللحكـم                 

ويكون هذا أهـم مـا يكـون عنـدما تـستخدم اجلماعـات الدينيـة أمسـاء تتخفـى وراءهـا                      . السليم
ــش  أو ــي أن ــا   ختف ــي النواي ــشطة متنكــرة ختف ــوم بأن ــا   طتها أو تق ــيت تظهره ــة لألهــداف ال  احلقيقي
  .اجلماعات ههذ

وكثري من طـالب اجلامعـات بـل والطـالب األجانـب هـم ضـعاف بـصفة خاصـة أمـام                      
عمليات التجنيد اليت تقوم هبا املنظمة شبه الدينية ألهنم كثريا ما حياولون أن يـصبحوا مـستقلني           

يات ويـــدخلوا يف عالقـــات جديـــدة وأن يتكيفـــوا مـــع بيئـــات جديـــدة  وأن يتحملـــوا مـــسؤول
نـسبة للطـالب الـذين يتعـاملون مـع          وقـد لـوحظ باسـتمرار بال      . ويكونون قلقني على مستقبلهم   

ــذ ــا،       ه ــا ومالي ــانون أكادميي ــيريات يف شخــصياهتم ويع ــم يتعرضــون لتغ ــة أهن ه اجلماعــات الديني
ــار    ــدقائهم أو معـ ــرهم وأصـ ــن أسـ ــربني عـ ــصبحون مغتـ ــاة ويـ ــدى احليـ ــسلبون  . فهم مـ ــم يـ فهـ

األشــياء الــيت يفتــرض أن مؤســسات التعلــيم العــايل تقــوم بتــشجيعها وهــي حريــة الــتفكري   ذات
  .والنمو العقلي والنمو الشخصي ومنو الشعور بالفردية

مــن أنــشطة علــى حنــو متزايــد حلظــر أو احلــد  خمتلــف أحنــاء العــامل وتقــوم اجلامعــات يف  
 تتسبب يف إحداث أضرار ثابتة سواء يف النواحي البدنية أو النفسية أو العاطفيـة               اجلماعات اليت 

 الـسياسات  كبالنسبة للطالب؛ مما يتعارض بشكل كبري مع الرسالة التعليميـة للمؤسـسة وينتـه    
وميكن أن يتراوح عـدد الطـالب املتـأثرين مـن جامعـة إىل              . املؤسسية وقوانني البالد املعمول هبا    

عامل املشترك بينها هو أن الضرر الذي يلحـق بـالطالب ميكـن أن يكـون ضـررا      أخرى، لكن ال 
والتعليم اجليد واملنشورات املناسبة مـن بـني األدوات الرئيـسية الـيت ميكـن اسـتخدامها يف           . بالغا

ه املـشاكل يـشريون    يف هـذا اجملـال ممـن يتعـاملون مـع هـذ            واخلـرباء   . منع إحلاق الضرر بالطالب   
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ــد الطــالب واالحتفــاظ هبــم       باإلمجــاع إىل أن ت ــى حــل مــشكلة جتني ــساعد عل ــيم الطــالب ي عل
وقد قام بعـض اخلـرباء يف هـذا امليـدان باسـتحداث منـاذج تتبعهـا املؤسـسات                   . بأساليب خادعة 

  .لكي تقوم بتوفري التعليم للطالب اجلدد حىت خترجهم
لـق بتجنيـد    وينبغي أن تكون السياسات اليت يتبعها األخصائيون يف اجلامعـات فيمـا يتع              

حتديــد وينبغــي . ه الــسياسات أمــورا واضــحة باآلثــار الــيت تترتــب علــى انتــهاك هــذ  الطــالب و
يف أمـاكن   واإلعـالن عنـها     اآلليات اليت ميكن للطالب استخدامها يف اإلبالغ عما يتعرضون له           

وينبغـــي يف الـــشكاوى الـــيت تتعلـــق بـــذلك أن حتـــدد . يـــسهل للطـــالب االطـــالع عليهـــا فيهـــا
وجيـب تقيـيم    . ديدا واضحا كما جيب االحتفـاظ بـسجالت عـن هـذه الـشكاوى             اجلماعات حت 

. هذا الربنامج كله لضمان مدى االمتثال جلميـع القـوانني ومجيـع الـسياسات املؤسـسية املطبقـة                 
  .وينبغي إعداد تقرير سنوي يوثق الشكاوى اليت مت تلقيها وما اختذ بشأهنا من إجراءات
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