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   التعليم-  أوالً
 التعليم بل إن. حق من حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف فيه وأكثر من جمرد سلعة أو خدمة تقدمالتعليم   - ١

حق من حقوق اإلنسان الالزمة إلعمال جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان األخرى، وهو وسيلة ال غىن عنـها                   
ويؤدي التعليم دوراً مؤثراً يف التنشئة االجتماعية الالزمة ملمارسة         . لتوسيع قدرات البشرية وتعزيز كرامة اإلنسان     
وميثل التعليم أيضاً وسيلة أساسية متكّن األفراد واجملتمعات        . ة اجملتمع املواطنة الدميقراطية، وميثل دعماً أساسياً هلوي     

  من النجاة من براثن الفقر ووسيلة ملساعدة األقليات على التغلّب على تركات ما تعرضت له من ظلم أو متييز على 
  .مر التاريخ

 يف مناطق شىت مـن      )١(ين األقليات إذ تعا . وال يتمتع اجلميع يف الواقع باحلق يف التعليم على قدم املساواة            - ٢
كما تعاين من اسـتراتيجيات     اجليد أو من تقييده،     العامل معاناة مفرطة من عدم املساواة يف احلصول على التعليم           

ويؤدي نقص التعليم إىل حرمان األقليات من احلقوق املدنية والسياسية، مبا فيها احلق يف حرية . التعليم غري املالئمة
 يف حرية التعبري، كما حيّد من املشاركة يف احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للدولة ويف الشؤون التنقل واحلق

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من التمتع بنقص التعليم أيضاً حيد و. العامة، مثل ممارسة حق التصويت   
ويؤدي نقص التعليم إىل العـزوف عـن   . عيشي الئق مبا يف ذلك احلق يف العمل والصحة والسكن ويف مستوى م          

  .االتصال بسلطات إنفاذ القانون، مما حيول دون الوصول إىل سبل االنتصاف عندما تنتهك حقوق اإلنسان

وتعاين النساء والفتيات يف جمتمعات األقليات معاناة مفرطة من عدم احلصول على التعليم ومن ارتفـاع                  - ٣
  .قص التعليم حاجزاً مطلقاً أمام تقّدمهن وتعزيز مكانتهنويشكل ن. مستويات األمّية

االسـتراتيجيات اجليـدة    تعزز  حقوق اإلنسان مثلما    استراتيجيات التعليم الرديئة أن تنتهك      ومن شأن     - ٤
ويؤثر االستيعاب غري املرغوب املفروض من خالل التعليم، أو الفصل االجتمـاعي القـسري      . احلقوق واحلريات 

لعمليات التعليمية، تأثرياً ضاراً على حقوق اإلنسان ومصاحل جمتمعات األقليـات وعلـى املـصلحة               املتولّد عن ا  
  .االجتماعية األمشل

ويف سياق احلقوق والواجبات املعترف هبا على صعيد األمم املتحدة وعلى الصعيد اإلقليمي، ينبغـي أن                  - ٥
تمعات احمللية من أجل حتقيق تنميتها الذاتية من النواحي         يؤدي التعليم الوظيفة املزدوجة املتمثلة يف دعم جهود اجمل        

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف اآلن ذاته، فتح سبل تتيح هلا أداء وظيفتها يف اجملتمـع األمشـل وتعزيـز                   
  .الوفاق االجتماعي

                                                      

كما استخدم يف هذه التوصية باملعىن الوارد يف اإلعالن املتعلق " األقليات"ينبغي أن يفهم مصطلح  )١(
، ويف تعليق )٤٧/١٣٥قرار اجلمعية العامة (ت دينية ولغوية حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليا

ويف التقرير السنوي األول للخبري املستقل ، (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2)الفريق العامل املعين باألقليات على اإلعالن 
ز على أساس العرق أو وهو يشمل فئات األفراد واجلماعات احملمية من التميي. E/CN.4/2006/74)(املعين بقضايا األقليات 

اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين أو املواطنة أو عدم املواطنة مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
 )).٢٠- د (٢١٠٦قرار اجلمعية العامة (التمييز العنصري 
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ئفة واسعة  ورغم أن هذه التوصيات تستهدف اختاذ إجراءات من جانب احلكومات، فهي موجهة إىل طا               - ٦
من اجلهات املعنية ال تقتصر على احلكومات فحسب وإمنا تشمل على حنو ما ورد يف اإلعالن العـاملي حلقـوق                    

مبا يف ذلك املنظمات والوكاالت الدولية واجملتمع املدين بأمشل معانيـه           " كل فرد وكل عضو يف اجملتمع     "اإلنسان  
  .ومجيع املعلمني واملتعلمني

فهي ال متثل سوى املتطلبات الدنيا الستراتيجية تعليم . توصيات طائفة القضايا بأكملهاوال تستويف هذه ال  - ٧
من أفـراد   فّعالة خاصة باألقليات، دون إنكار اجلهود األخرى اليت تبذهلا فرادى الدول لتلبية احتياجات املعنيني               

ملعنية، يف ضوء احلاجـة إىل تفـسري   وينبغي تفسري التوصيات بروح سخية بالتعاون مع اجملتمعات احمللية ا     . وفئات
قع العملي، مبا ميكن من إدخال تغيري حقيقي علـى          اصكوك حقوق اإلنسان وتطبيق املعايري على حنو فّعال يف الو         

ويف حال الشك أو الرتاع خبصوص إمكانات تطبيق هذه التوصيات، ينبغي تفسري املبادئ ملـصلحة               . حياة البشر 
  .حقوق لكن بوصفهم أيضاً ضحايا حمتملني للحرمان من التعليمأعضاء األقليات بوصفهم أصحاب 

وقد صيغت هذه التوصيات باستخدام عبارات عامة وميكن تنفيذها يف بلدان ذات خلفيـات تارخييـة                  - ٨
  .وثقافية ودينية متنوعة ويف ظل االحترام الكامل حلقوق اإلنسان العاملية

   املبادئ األساسية-  ثانياً
وينبغي أن تتخذ الـدول تـدابري       . حلصول على تعليم ابتدائي جماين ورفيع النوعية      من حق كل شخص ا      - ٩

تشريعية وغري ذلك من التدابري املعقولة إلعمال هذا احلق بصورة تدرجيية فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والتعليم العايل 
ية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك      وحق اجلميع يف التعليم حق متأصل يف الصكوك العاملية واإلقليم         . حسب القدرات 

وتنطبق املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان الدولية انطباقاً تاماً علـى احلـق يف            . الصكوك املتعلقة حبقوق األقليات   
وهي تشمل مبدأي املساواة وعدم التمييز فضالً عن مبـدأ تـساوي            . التعليم وينبغي أن تتفاىن الدول يف تنفيذها      

ويشمل مبدأ عدم التمييز مجيع األشخاص يف . تع جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةالنساء والرجال يف التم
  .سن الدراسة املقيمني يف إقليم دولة ما، مبن فيهم غري املواطنني، بصرف النظر عن وضعهم القانوين

ىل هم إ تقـسِّم  الطالب، حبكم القانون أو يف الواقع،     تفصل بني   والسياسات أو املمارسات املدرسية اليت        - ١٠
 وممارسات تنتهك حقوق األقليات، ال بل تسلب اجملتمـع          جمموعات خمتلفة على أساس وضعهم كأقلية سياساتٌ      

وحيقق الطـالب   . من فرص لتعزيز التماسك االجتماعي واحترام تنّوع اآلراء والتجارب        له  برمته أفضل ما أتيح     
  .ع الطالب من النواحي اإلثنية والثقافية واالقتصاديةواجملتمعات أكرب مكسب تعليمي عندما تتسم الفصول بتنّو

وال يعين مبدأ املساواة توحيد املعاملة يف جمال التعليم بصرف النظر عن الظروف، وإمنا وجوب معاملـة                   - ١١
األفراد واجلماعات معاملة تفضيلية إذا استدعت الظروف احملّددة ذلك، حبيث تكون الدول قد انتـهكت حـق                 

املعاملة أيضاً إن مل تعامل األفراد الذين ختتلف أوضاعهم اختالفاً كبرياً على أساس تفاضلي دون مربر                املساواة يف   
ويعين مبدأ عدم التمييز أن األشخاص املنتمني إىل أقليات ينبغي أن ال يعاملوا معاملة خمتلفة يف جمال التعليم . مقبول

مل توجد معايري مقبولة تربر هذا التمييز، مبا فيها املعايري الواردة يف جملرد خصائصهم اإلثنية أو الدينية أو الثقافية، ما 
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وتؤدي السياقات الوطنية واحمللية دوراً مهماً يف تطبيق املسؤوليات التعليميـة           . الصكوك اخلاصة حبقوق األقليات   
  .ّددةتطبيقاً مفصالً وتتمتع احلكومات هبامش من حرية التقدير يف تطبيق املبادئ على سياقات حم

وتكون تلك التدابري إلزامية عندما تـستوىف  .  وجييز مبدآ املساواة وعدم التمييز اختاذ تدابري مؤقتة خاصة    - ١٢
وينبغي تطبيق التدابري اخلاصة أو التمييز اإلجيايب، على سبيل املثال، كوسيلة تقّر مـن خالهلـا                . شروط تطبيقها 

وينبغي عدم اخللط بني التدابري اخلاصة أو التمييز اإلجيـايب      . احلكومات بوجود متييز هيكلي وتعمل على مكافحته      
وحقوق األقليات أو الشعوب األصلية يف الوجود واهلوية اليت تستمر طاملا رغب األفراد املعنيون واجملتمعات املعنية     

  .ب قسري أو مصطنعوينبغي أال تشكل التدابري املتخذة يف جمال تعليم األقليات برنامج استيعا. يف استمرار تطبيقها

وينبغي تنميـة   . وينبغي أن يتبع تعليم مجيع الطالب هنجاً متعدد الثقافات يعترف بالتنوع الثقايف ويقّدره              - ١٣
القدرات املتعلقة بالتعدد الثقايف ومناهضة العنصرية على كل املستويات داخل املؤسسات التعليمية كما جيب أن               

  .تسترشد مجيع السياسات بذلك

ويعين ذلك، يف . حق األقليات أن تشارك يف حياة الدولة ويف القرارات اليت تؤثر على مستقبل أبنائهاومن   - ١٤
جمال التعليم، مسامهة األقليات يف تصميم الربامج التعليمية وتنفيذها ورصدها وتقييمهـا ويف إدارة املؤسـسات                

 املوحَّدة بغيـة االسـتجابة إىل احتياجـات    إمكانية النظر يف مقررات بديلة للمقرراتذلك  كما يعين   . التعليمية
  .األقليات وتطلعاهتا وأولوياهتا

وال جيوز ختفيف مسؤوليات الدولة عن إعمال احلق يف التعليم واحلق يف عدم التمييز حبجـة تعقيـدات                    - ١٥
جهوداً حازمة وجيب أن تبذل احلكومات . ومتتد هذه املسؤوليات مبدئياً على كامل إقليم الدولة: اهلياكل السياسية

من ِقَبل السلطات احمللية يف الدول اليت تعتمد ترتيبات دستورية حتدِّيها للتأكد من عدم إفساد السياسات الوطنية أو 
  .السلطاتحملية من قبيل السلطة الالمركزية أو تفويض 

، عند اإلمكان، فرص    وينبغي أن تتخذ الدول التدابري املناسبة حبيث ُتتاح لألشخاص املنتمني إىل األقليات             - ١٦
وتكتسي هذه التدابري أمهية خاصة يف املدارس التحـضريية         . ساحنة لتعلُّم لغتهم األم أو تلقي تعليمهم بتلك اللغة        

وجيب أن تشجع املقررات الدراسية معرفة . واالبتدائية لكن الكثري منها ميكن أن ينطبق على مراحل تعليمية الحقة
املوجودة داخل إقليمهم وتقاليدها ولغاهتا وثقافاهتا وأن تكفل لألقليات أيضاً فرصاً مجيع الطالب لتاريخ األقليات     

  .ساحنة ملعرفة اجملتمع برمته

وتوجد، يف جمال التعليم واألقليات، حاجة ملحة إىل توافر بيانات نوعية وكمية دقيقة تكـون مفـصلة                   - ١٧
بات الالزمة لوضـع الـسياسات التعليميـة املنـشودة     حبسب اجلنس والعرق واإلثنية واإلعاقة، بغية تقييم املتطل  

بيانات عن حالة األطفال غري الناطقني باللغة الرئيسية من حيث الوينبغي أيضاً مجع . واعتمادها وتنفيذها ورصدها
 مبا  واملؤشرات واملعايري ضرورية لتقيم السياسات التعليمية تقييماً دقيقاً،       . الفقر واحلصول على التعليم والتقدم فيه     

وينبغـي أن   . يف ذلك تقييم مدى التمييز املمارس ضد األقليات ومدى جناح أو فشل السياسات يف القضاء عليه               
. تشمل تلك البيانات البحث يف أسباب ضعف التحاق األطفال باملدارس ويف معدالت التسرب حيثما كان مناسباً
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عوق وصول الفتيـات والنـساء إىل التعلـيم    وسيمكِّن تصنيف البيانات حبسب اجلنس من كشف احلواجز اليت ت 
  .وينبغي أن تتاح مجيع البيانات بانتظام لعموم الناس. والتعلُّم

وينبغي أن جتري عمليات مجع البيانات املتعلقة باألقليات على أساس طـوعي، وعلـى حنـو يراعـي                    - ١٨
سرية بيانـاهتم، وباالسـتناد إىل      ل و اخلصوصيات الثقافية، ويف كََنف االحترام الكامل خلصوصية األفراد املعنيني        

  .حتديدهم هلويتهم كأعضاء ينتمون إىل اجلماعات املعنية

   املتطلبات األساسية الستراتيجية تعليمية فعالة- ثالثاً 
إذ ينبغي أن تتخذ تـدابري إلعمـال احلقـوق          . ينبغي للدول أن تتعامل مع تعليم األقليات بروح إجيابية          - ١٩

  . وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدولينيالتعليمية بصورة فعالة

وينبغي للدول أن تعيد النظر يف تشريعاهتا وأن تسنَّ تشريعات جديدة وتعدِّل تشريعاهتا القائمـة عنـد                   - ٢٠
  .يم جلميع أفراد األقلياتاللزوم، هبدف تأكيد حق اجلميع يف التعليم والقضاء على التمييز وضمان نوعية التعل

وينبغي للدول أن هتيئ الظروف املناسبة اليت متكِّن املؤسسات املمثِّلة لألقليات من املشاركة علـى حنـو                   - ٢١
  .هادف يف وضع وتنفيذ السياسات والربامج املتعلقة بتعليم األقليات

باحترام احلقوق التعليمية لألقليات ومحايتها وتؤدي سياسات امليزانية دوراً حامساً يف وفاء الدولة بالتزاماهتا   - ٢٢
ولدى إعداد ميزانيات التعليم يف حالة األقليات، ال بد من توافر معايري واضحة تكون مصمَّمة على حنو          . وإعماهلا

وينبغي أن يستند حتديد تكاليف السياسات التعليمية ومتويلـها إىل تقيـيم           . يراعي االحتياجات اخلاصة لألقليات   
حتياجات األقليات وإىل مسؤولية الدولة املباشرة وغري القابلة للتقييد عن ضمان ممارسة احلق يف التعلـيم      مشويل ال 

ويقضي مبدأ املساواة يف املعاملة بتخصيص موارد وجهود إضـافية          . دون متييز وباحترام مبدأ املساواة يف املعاملة      
  .انت ضحية ظلم أو متييز يف إعمال حقها يف التعليمللنهوض باحلق يف التعليم يف صفوف األقليات اليت طاملا ك

وينبغـي أن تقـدَّم     . وينبغي أن تتسم خمصصات امليزانية للتعليم بالشفافية وأن ختضع لتدقيق خـارجي             - ٢٣
امليزانيات يف صيغة تتيح تقييم املخصصات املفصَّلة حبسب اجلنس والوضع كأقلية، مما ُيضفي شفافية على توجيه                

  .حنو فتيات األقليات وصبياهناتدابري خاصة 

وينبغي أن ُيتاح تعليم األقليات، ومدرسون ومواد التعليم والقراءة املناسبة، مبا يف ذلك الكتب، باللغات                 - ٢٤
  .اُألم لتلك األقليات

وينبغي ترتيب اخلدمات التعليمية حبيث تصل إىل مجاعات األقليات على كامل األراضي الوطنية، وينبغي                - ٢٥
وجيب أن تكفَل الدول تقدمي خدمات تعليمية لألقليات توافق         . ن مناسبة لتلبية احتياجات تلك اجلماعات     أن تكو 

  .نوعيتها املعايري الوطنية
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قّر الدول بأن توظيف املدرسني وتدريبهم وحتفيزهم مبا يكفي للعمل يف املناطق اليت تقطنها                  - ٢٦ وينبغي أن ُت
ة األمهية يف تقدمي خدمات تعليمية مناسبة، كما ينبغي أن ترتِّب الدول برامج أغلبية من أفراد األقليات عوامل بالغ    

  .تدريب املدرسني بناًء على ذلك

السياسات أو املمارسات احلكومية أو احمللية اليت ُتفضي حبكم القانون أو يف الواقع إىل وجـود                ر  ظوُتح  - ٢٧
كبرية من تالميذ   فصول يهيمن عليها إمجاالً أعدادفصول أو مدارس منفصلة خاصة بتالميذ األقليات أو مدارس أو

وينبغي بصفة خاصة أن ختـضع إسـاءة        . إال يف ظروف حمدودة واستثنائية    األقليات، وذلك على أساس متييزي،      
استخدام االختبارات النفسية أو اختبارات القدرة على التعلُّم املتصلة بتسجيل األطفال يف املدارس االبتدائية لرقابة 

واملدارس الـيت تقـدم     وينبغي أال يعترب إنشاء وتطوير الفصول       . كثيفة بسبب ما قد ينَجم عنها من نتائج متييزية        
ومع ذلك، فحيث ما أنـشئت      . التعليم بلغات األقليات متييزاً غري جائز إذا كان االنضمام إليها انضماماً طوعياً           

مؤسسات تعليمية منفصلة خاصة باألقليات ألسباب لغوية أو دينية أو ثقافية، ينبغي أال حتول أية عقبـات دون                  
  .عليمية العامة إذا كانت تلك رغبتهم أو رغبة أسرهمالتحاق أفراد األقليات باملؤسسات الت

وينبغي إتاحة التعليم جبميع مستوياته ألفراد األقليات على قدم املساواة مع غريهم من املـتعلمني، مـن                   - ٢٨
  .التعليم االبتدائي إىل التعليم العايل، وكذلك التعليم التقين واملهين

  يم جيد تكافؤ فرص حصول األقليات على تعل- رابعاً 
إن مبدأ عدم التمييز مبدأ رئيسي لضمان تكافؤ فرص احلصول على التعليم واستمرار املـشاركة فيـه                   - ٢٩

  .وإكمال التعليم اجليد بالنسبة إىل أفراد الفئات احملرومة واألقليات

ل علـى   وجيب أن ُتتاح ألفراد األقليات، يف نطاق والية الدولة ودون متييز، فرص واقعية وفعالة للحصو                - ٣٠
عدم التمييـز علـى أسـس       : ويتسم تيسُّر الوصول إىل التعليم بثالثة أبعاد متداخلة هي        . خدمات تعليمية جيدة  

  .حمظورة، وتيسُّر الوصول املادي، وتيسُّر الوصول االقتصادي

م وقد تكون العوائق أمام نيل التعليم ناجتة عن عامل واحد أو عن عوامل متعددة، سواء أ كانت مادية أ                    - ٣١
وينبغي أن تتصدى الدول جلميع تلك العوامل بغية تعزيز فرص الوصول الفعال إىل             . اجتماعية أم مالية أم تربوية    

ُمفرغة التعليم، ال سيما حيثما كانت هذه العوامل متشعبة، كما يف حالة الفتيات من التالميذ، مما يتسبَّب يف حلقة 
حملية تقّيد حرية تنقُّل الفتيات والنساء أمر ال ُيعفي الدولة مـن            ووجود تقاليد   . ُتفضي إىل استبعاد تعليمي خطري    

  .مسؤوليتها عن ضمان حصول فتيات األقليات على التعليم

  وينبغي إيالء عناية خاصة للتعليم يف سياق الطوارئ والرتاعات املسلحة والكـوارث الطبيعيـة حيـث                 - ٣٢
على احلماية االجتماعية واخلدمات األساسية، مبا فيها       ن  من السكا الضعيفة  الفئات  ال حيصل أطفال األقليات، أو      

  .وينبغي اختاذ تدابري لتفادي التمييز واحملاباة خالل تلك الفترات وخالل فترات التعايف وإعادة التأهيل. التعليم

دى وينبغي أن ُتزيل السلطات العقبات املؤسسية املباشرة وغري املباشرة أمام تعليم األقليات، وأن تتـص                - ٣٣
  .للحواجز الثقافية واجلنسانية واللغوية اليت ميكن أن تكون هلا تأثريات مماثلة من حيث إعاقة الوصول إىل التعليم
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وبغية ضمان حصول أفراد األقليات بصورة فعالة على التعليم، ينبغي أن تتخذ السلطات خطوات فورية                 - ٣٤
ل والتشرد واخنفاض مستويات التغذية وترّدي احلالة الصحية وإجيابية إلزالة العوائق النامجة عن الفقر وعمل األطفا

واإلصحاح داخل اجملتمعات احمللية، فضالً عن العوائق النامجة عن سياسات التمييز أو الظلم التارخييني يف إعمـال             
  .احلق يف التعليم

دين أو أفـراد    بناءة للصعوبات اليت تعوق التحاق األشخاص املـشر       استباقية و وينبغي التصدي بصورة      - ٣٥
وينبغي أال  . ، باملدارس وبقائهم فيها   اًمجاعات الرحَّل أو شبه الرحَّل والعمال املهاجرين وأبنائهم، فتيات وصبيان         

  .حيول عدم توافر الوثائق دون التحاق التالميذ باملدارس

 تيسري قبول تالميذ    وينبغي ختفيف اإلجراءات والتكاليف املتصلة بااللتحاق باملدارس والتسجيل فيها بغية           - ٣٦
  .األقليات؛ وقد تكون هذه العوامل املثبِّطة مصدر قلق أكرب فيما يتعلق بقبول الفتيات يف املدارس

  .ألسرهمخياراً جمدياً من الناحية املالية أن تكون كافية مبا جيعل تعليم أطفال األقليات لموارد لوينبغي   - ٣٧

ى االلتحاق باملدارس والتصدي له على حنو دقيق لتجنب التباينات          وينبغي تقييم تأثري األمناط السكنية عل       - ٣٨
وينبغي أن هتتم السلطات مبوقع املدارس حبيث ال ُيحرم تالميذ األقليات من الوصـول إىل               . االجتماعية والتعليمية 

  .املباين املدرسية أو احلصول على تعليم جيد

ء يف صفوف طالب األقليات وأن تتخذ خطـوات         وينبغي أن ترصد الدول بدقة ارتفاع معدالت اإلقصا         - ٣٩
 مع معدالت أغلبية السكان، وذلك بالتعاون مـع         على األقل إجيابية وفعالة لتخفيض تلك املعدالت حبيث تتوافق        

وينبغي أن تتخذ الدول خطوات فعالة إلزالة أية عوائق ثقافية أو اجتماعية أو .  واجلمعيات واجملتمعات احملليةاآلباء
  . أو غري ذلك من العوائق اليت حتول دون نيل التعليم وتؤدي إىل ارتفاع معدالت التسرباقتصادية 

وينبغي أن تكفل الدول تكافؤ فرص التعليم املتاحة لنساء األقليات وفتياهتا، الاليت قد يؤثر عليهن الفقر                  - ٤٠
قد يصل يف حاالت قصوى إىل العنف       واملسؤوليات األسرية تأثرياً مفرطاً، والاليت قد يتعرضن أيضاً لتمييز شديد           

  .الطبقيبسبب الثقافة أو اجلنس أو االنتماء 

وممارسة التمييز اإلجيايب يف التعليم لصاحل أفراد األقليات اليت لطاملا تعرضت للتمييز أو الظلم يف إعمـال                   - ٤١
ر التمييز على مستويات تعليمية     حقها يف التعليم ينبغي أن متتد إىل التعليم العايل، حيث غالباً ما يؤدي تراكم آثا              

  .أدىن إىل اخنفاض مستويات متثيل أفراد األقليات، كتالميذ أو كمهنيني، يف مراحل التعليم الالحقة

وزيادة عددها لصاحل أفراد األقليات الذين " الفرصة الثانية"وينبغي تشجيع برامج تعليم الكبار أو مدارس   - ٤٢
  .مل يكملوا تعليمهم االبتدائي
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   بيئة التعلم-  مساًخا
ينبغي أن يستهدف التعليم على حنو نشط القضاء على أوجه التحيز يف صفوف اجلماعـات الـسكانية                   - ٤٣

بني مجيع األشخاص املقيمني يف الدولة، أياً كان جنسهم أو خلفيتهم           املتبادل والتفاهم والتسامح    وتعزيز االحترام   
  . اإلثنية أو الدينية أو الثقافية

  .ي أن تكون التوعية حبقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من التجربة التعليمية الوطنيةوينبغ  - ٤٤

  وينبغي تزويد هيئة التدريس بتـدريب أويل ومـستمر يؤهلـها لتلبيـة احتياجـات التالميـذ ذوي                    - ٤٥
  .اخللفيات املتنوعة

 تدريباً يف جمال مكافحـة      وينبغي أن يشمل تدريب املدرسني، مبن فيهم املنتمون إىل جمتمعات األقليات،            - ٤٦
  .التمييز يتسم مبراعاة األبعاد اجلنسانية وتعدد الثقافات

  وينبغي أن تسعى الدول جاهدة إىل ضمان متتع أفـراد األقليـات ببيئـة تعلّـم منفتحـة ومـستجيبة                      - ٤٧
  .حتياجاهتم واهتماماهتمال

رية أو احلوادث املماثلة اليت تستهدف وينبغي أن تشتمل النظم املدرسية على نظم لتسجيل احلوادث العنص  - ٤٨
  . األقليات وعلى سياسات للقضاء على تلك احلوادث

وينبغي أن تكون اإلجراءات التأديبية املتخذة يف حق الطالب متناسبة مع املخالفات املرتكبـة وعادلـة                  - ٤٩
ال تتعارض مـع اهلـدفني      وينبغي تطبيق إجراءات تأديبية إجيابية      . وخالية من أوجه التحيز ضد طالب األقليات      

وجيب أن حتترم اإلجراءات التأديبية حقوق      . الرئيسيني املتمثلني يف إبقاء الطالب يف املدارس وحتقيق نتائج تعليمية         
  .يف اإلملام الكامل بأمور أبنائهم واملشاركة يف عملية اختاذ القرار والتماس وساطة خارجيةاآلباء 

  . ة حاالت نقص املدرسني املدربني الناطقني بلغات األقلياتوينبغي أن تعمل الدول على معاجل  - ٥٠

مدرسني ومدرسات من مجاعات األقليات على مجيع وتدريب وينبغي أن تسعى الدول جاهدة إىل توظيف   - ٥١
مستويات التعليم، باعتبار ذلك جانباً رئيسياً من استراتيجية ترمي إىل ترسيخ منظومة من القـيم اجلماعيـة يف                  

  . أساسها تعدد الثقافاتاملدارس 

  .وينبغي أن يشارك ممثلون من مجاعات األقليات مشاركة نشطة يف تدبري شؤون املدرسة وإدارهتا  - ٥٢

أطفال األقليات وسلطات املدرسة، مبا آباء وينبغي للدول أن تعزز ومتنهج التشاور والتعاون النشطني بني      - ٥٣
واملدرسة ومترمجني شفويني إن كان     باء  اء لتحسني االتصال بني اآل    يف ذلك القيام حيثما كان مناسباً بتعيني وسط       

  . ال يتحدثون لغة إدارة املدرسةباءاآل
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  مون املقررات التعليمية وتطبيقها مض- سادساً 
اآلباء بالنسبة إىل   جيب أن يكون شكل التعليم ومضمونه، مبا يف ذلك املقررات ومناهج التعليم، مقبوال ً               - ٥٤

  . من الناحية الثقافية وذا نوعية تتساوى مع املعايري الوطنيةاحلاالت، ومناسباًواألطفال حبسب 

أو األولياء الشرعيني يف أن خيتاروا ألبنائهم مؤسسات تعليمية عدا املؤسسات باء وجيب االعتراف حبرية اآل  - ٥٥
 أن مؤسسات التعليم البديلة تلك      غري. احلكومية ويف أن يكفلوا التعليم الديين واألخالقي ألطفاهلم وفقاً ملعتقداهتم         

وأي متويل حكومي يقدم إىل املدارس غري        .)٢("مبعايري التعليم الدنيا اليت تفرضها أو تقرها الدولة       "جيب أن تتقيد    
باحلق يف باء وينبغي أن تضمن الدول وعي مجيع اآل. احلكومية جيب أن يشمل مجيع تلك املدارس على قدم املساواة

  . عليمية بديلةاختيار مؤسسات ت

وخبصوص احلق يف التعبري عن الدين يف املدارس أو املؤسسات التعليمية، ينبغي عند اللزوم فتح منتديات                  - ٥٦
حوار متواصل بني أفراد األقليات الدينية واملؤسسات التعليمية املعنية بغية حتسني فهم احتياجاهتم الدينية والتكيف          

  .معها داخل املدارس

إنشاء أفراد األقليات مؤسساهتم التعليمية اخلاصة، ينبغي أال ميارس حقهم هذا على حنو حيول ويف حاالت   - ٥٧
  .دون فهمهم لثقافة ولغة اجملتمع الوطين برمته ودون مشاركتهم يف أنشطته

عترب وينبغي أن تتيح الدول ألفراد األقليات فرصاً ساحنة لتعلم لغتهم األم أو التعلم بلغتهم األم، على أال يُ                  - ٥٨
وينبغي اختيار األشكال احملددة لتلك الترتيبات بالتشاور مع أفـراد          . هذان اخلياران بديلني يستبعد أحدمها اآلخر     

  .األقليات ومبراعاة رغباهتم الصرحية

وينبغي أن تستخدم النظم اللغوية يف مراحل التعليم األولية اللغة اليت يتحدثها الطفل باعتبارها وسـيلة                  - ٥٩
لرئيسية، وأن يقوم مدرسون ناطقون باللغتني وعلى دراية باخللفيات الثقافية ألطفال األقليات، يف مرحلة              التعليم ا 

  .الحقة، بدمج لغة الدولة أو اللغة احمللية الرئيسية بصورة تدرجيية إن اختلفت عن لغة الطفل

 املتغرية وأن يليب احتياجات     وينبغي أن يكون التعليم قادراً على التكيف مع حالة اجملتمعات واجلماعات            - ٦٠
وينبغي النظر يف تنويع نظم التعلم حبيث يتسىن توفري تعليم رمسي           . الطالب يف شىت األوضاع االجتماعية والثقافية     

  . يراعي السياق والثقافة ويتالءم مع نظام تعليم متكاملجيدوغري رمسي 

  .ع وتعدديته وإسهام األقليات فيهوينبغي أن تعكس املقررات على النحو املناسب تنوع اجملتم  - ٦١

وينبغي أن تعزز املقررات التعليمية احملافظة على لغات األقليات وهويتها والدفاع عنها وأن تزود أفـراد                  - ٦٢
  .األقليات بالوسائل التعليمية الالزمة ملشاركتهم مشاركة كاملة يف جمتمعهم

                                                      

 .١٣ من املادة ٣ة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقر  )٢(
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اون مع اهليئات اليت متثلهم، كما ينبغي أن يتبوأ أعضاء          وينبغي أن توضع املقررات املتعلقة باألقليات بالتع        - ٦٣
  .األقليات، يف أمثل األحوال، مواقع التأثري يف وزارات التعليم أو غري ذلك من السلطات املعنية باملقررات

لة وينبغي أن تكفل السلطات التعليمية احلكومية احتواء املقررات التعليمية العامة اإللزامية للجميع يف الدو  - ٦٤
وينبغي أن تتخذ الدول تدابري لتدريس . لتدريس تاريخ األقليات وثقافتهم وتقاليدهم من وجهة نظر األقليات ذاهتا

  .اجلماعات األخرى األقاصيص الشعبية لألقليات

وتشمل هذه احلقوق حصول    . وتعزيز احلقوق الثقافية لألقليات ضروري لزيادة إعمال حقوقهم التعليمية          - ٦٥
كما جيب أن يتاح ألفراد . غتها على املواد اإلعالمية املكتوبة واملسموعة واملرئية بغية إثراء حياهتا الثقافيةاألقليات بل

األقليات جماناً تبادل الكتب وغريها من املواد التعليمية واالتصال باجلامعات اليت يديرها أفراد مجاعتهم الوطنية يف               
  .)٣(دول أخرى

ات التعليمية على مواد تقوم على تنميط األقليات أو حتط من قدرها، مبا يف ذلك وينبغي أال تشتمل املقرر  - ٦٦
وينبغي أن يتجنب . تنميط فتيات األقليات ونسائها تنميطاً مزدوجاً على أساس جنسهن وانتمائهن الوطين أو اإلثين

د أو جمتمـع مـا، أو أمسـاء       املدرسون وغريهم من العاملني يف جمال التعليم استخدام أمساء مهينة لإلشارة إىل فر            
وينبغي أن تتضمن املقررات التعليمية املوجهة إىل غري األقليات داخل الدولة . خيترها الفرد أو اجملتمع املعين لنفسه  مل

  .مواد ترمي إىل احلد من التنميط واملواقف العنصرية إزاء األقليات

ألقليات واإلسهام من مث يف تعزيز التسامح والتبادل وينبغي أن تتاح ألفراد اجملتمع برمته فرصة تعلم لغات ا  - ٦٧
  .الثقايف داخل الدولة

_ _ _ _ _  

                                                      

 من إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات ٢ من املادة ٥يتوافق هذا احلكم مع ما جاء يف الفقرة   )٣(
 .قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية


