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 خالصة

اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني منذ إعداده للتقرير            قـام املقرر     
) ٢٠٠٤مارس / آذار١٧-٨(السنوي الثالث املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان ببعثتني رمسيتني إىل كل من كولومبيا 

ويرد التقريران اللذان   . صليةملعاينة حالة الشعوب األ   ) ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   / أيار ٢١مـن   (وكـندا   
وواظب املقرر اخلاص   .  على التوايل  Add.3 و E/CN.4/2005/88/Add.2أعدمهـا عن هاتني البعثتني يف الوثيقتني        

وهو . عـلى إجـراء االتصاالت مع ممثلي السكان األصليني يف خمتلف أحناء العامل ويف إطار االجتماعات الدولية                
 .ئات والوكاالت التابعة لألمم املتحدة بشأن القضايا املتعلقة بالشعوب األصليةعاكف أيضاً على التعاون مع اهلي

وهم بصورة عامة يعانون    . وميثل السكان األصليون يف مجيع أحناء العامل أكثر شرائح اجملتمع فقراً وضعفاً            
أراضيهم ومواردهم  وتارخيياً، اغتصبت منهم    . من خمتلف أشكال التمييز، وحيرمون من ممارسة حقوقهم األساسية        

التعليم والصحة  (وحـرموا مـن لغتهم وثقافتهم ومنط حكمهم، واستبعدوا من اخلدمات االجتماعية األساسية              
ونظراً ألن التعليم حاسم ملمارسة هذه الشعوب حلقوقها        ). والـتغذية واملـاء واإلصحاح والسكن إىل غري ذلك        
ويسلط هذا التقرير الضوء . تقريره السنوي الرابع هلذه املسألةاألساسية ممارسة كاملة، قرر املقرر اخلاص أن يكرس 

عـلى العقبات والصعوبات وأوجه عدم املساواة اليت يصطدم هبا السكان األصليون يف جمال الوصول إىل التعليم                 
املمارسات اجليدة ويقدم التقرير أيضاً أمثلة على . ونوعية التعليم املتاح ومالءمة املناهج التربوية من الناحية الثقافية

واملـبادرات اإلجيابية اليت ترمي إىل االستجابة للمشكالت التربوية اليت يالقيها السكان األصليون يف العديد من                
 . البلدان

ويوصـي املقرر اخلاص بأن تعطي احلكومات أولوية عليا ألهداف ومبادئ تعليم السكان األصليني، وأن    
اصة اليت تعىن بترويج تعليم السكان األصليني بالوسائل املادية واملؤسسية جتهـز اهليـئات واملؤسسات العامة واخل    

ويدعوها إىل إعداد برامج تسمح بتدريب عدد كاف من املدرسني يف التعليم الثنائي اللغة              . والفكـرية الكافـية   
ع جمتمعات السكان   واملشترك بني الثقافات خالل العقد الدويل الثاين للسكان األصليني، وذلك بالتعاون الوثيق م            

وإىل اجملتمع الدويل أن يشاركا يف      ) اليونسكو(األصليني، ويطلب إىل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          
ويوصي أيضاً بتطوير وتعزيز جامعات السكان األصليني وإيالء االعتبار الواجب للشعوب األصلية            . هـذا اجلهد  

يف املواد الدراسية اليت تدرس يف إطار التعليم        ) ا وأمناط عيشها إىل غري ذلك     تارخيهـا وفلسفتها وثقافتها وفنوهن    (
الوطين جبميع مستوياته، بروح ختلو من العنصرية وُتؤمن بتعدد الثقافات ِقواُمها احترام التعدد الثقايف واإلثين، مع                

 . احلرص بوجه خاص على حتقيق املساواة بني الرجال والنساء
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 إىل إيالء اهتمام خاص بالعالقة اليت تربط الشعوب األصلية ببيئتها وإىل تشجيع البحث ودعا املقرر اخلاص 
مع إيالء عناية خاصة لألوساط املعرضة للخطر مثل منطقة القطب          (العـلمي القائم على املشاركة يف هذا امليدان         

ويف إطار تدعيم األساليب املختلفة . )الشمايل والغابات الشمالية والغابات املدارية ومناطق اجلبال العالية إىل ذلك  
لتعلـيم السـكان األصليني، يوصي املقرر اخلاص بإيالء مزيد من االهتمام للتربية البدنية، وإلتاحة تعليم خاص                 
بالسكان األصليني يف ميدان القضاء اجلنائي، ولتثقيف الفتيات والنساء يف مجيع امليادين، وللتعليم من ُبعد، وتعليم   

وتوصى املؤسسات اجلامعية ومراكز البحث بأن تشارك أكثر يف إعداد برامج متعددة            . دريب املستمر الكبار والت 
 . االختصاصات تكون مصممة خصيصاً لتعليم السكان األصليني

ويف اخلتام، يوصي املقرر اخلاص أجهزة اإلعالم بأن تعد بانتظام برامج عن الشعوب األصلية وثقافاهتا، يف  
 التسامح والعدل وعدم التمييز اليت تكرسها الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأن تتيح     ظل احترام مبادئ  

 .للشعوب واجملتمعات احمللية األصلية إمكانية الوصول بنفسها إىل وسائط اإلعالم كاإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت

واردة يف تقارير البعثات القطرية، ، عالوة على املعلومات ال)E/CN.4/2005/88/Add.1 (١وتضم اإلضافة  
 كانون ١٥موجزاً لبالغات تندد بانتهاكات حقوق اإلنسان وردود احلكومات اليت وردت وأُحيلت يف الفترة من   

، وموجزاً لألنشطة املنفذة متابعةً للبعثات اليت قام هبا ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ٣١ إىل   ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
وحييل املقرر اخلاص إىل اللجنة للدراسة استنتاجات . ٢٠٠٥لزيارات واألنشطة املقررة لعام املقرر اخلاص وبرنامج ا

 تشرين  ٢٠ إىل   ١٨وتوصـيات حلقة اخلرباء الدراسية املعنية بالشعوب األصلية والتعليم، املعقودة يف باريس من              
حلقوق اإلنسان واليونسكو هبدف ، واليت شاركت يف رعايتها مفوضية األمم املتحدة السامية ٢٠٠٤أكتوبر /األول

 ).E/CN.4/2005/88/Add.4(مساعدة املقرر اخلاص يف هذا امليدان 
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٥ ١٣-  ١ ..............................................................................مقدمة

 ٨ ١٨-١٤ .....التحديات القائمة يف جمال حقوق اإلنسان: الشعوب األصلية والتعليم -أوالً

 ٨ ٢٣-١٧ ر القانوين الدويل وتطوُّر املفهوماإلطا: احلق يف التعليم والشعوب األصلية -ألف 

 التمييز: العوامل اليت حتـول دون وصـول السكان األصليني إىل التعليم -باء 
 ١٠ ٤٠-٢٤ ...........................................................وانعدام املساواة  

 ١٣ ٦٧-٤١ ...........تزويد السكان األصليني بتعليم جيد ومالئم من الناحية الثقافية -جيم 

 ١٩ ٧٥-٦٨ .............يل وإنشاء نظم تعليمية مستقلةاملشاركة النشطة، والتعليم العا -دال 

 ٢١ ٨٢-٧٦ أنشطة األمم املتحدة واملؤسسات األخرى يف جمال تعليم الشعوب األصلية -هاء 

 ٢٣ ٨٨-٨٣ .....................................................................االستنتاجات -ثانياً

 ٢٤ ٩٤-٨٩ ........................................................................التوصيات -ثالثاً



E/CN.4/2005/88 
Page 5 

 مقدمة

 لقرارويف ا . ، واليـة املقـرر اخلـاص      ٢٠٠١/٥٧أنشـأت جلـنة حقـوق اإلنسـان، يف قـرارها             -١
، تشـجع اللجـنة املقرر اخلاص على مواصلة دراسة سبل ووسائل ختطي العقبات اليت تعترض محاية           ٢٠٠٣/٥٦

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني محاية تامة وفعالة، وعلى التماس وتلقي وتبادل املعلومات              
 ت اللجـنة، يف قرارها    وقـرر . عـن انـتهاكات حقـوق اإلنسـان للسـكان األصـليني أيـنما حدثـت               

، متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات، وطلبت إليه أن يقدم تقريراً عن أنشطته إىل الدورة                 ٢٠٠٤/٦٢
وقدم املقرر اخلاص تقريره األول إىل اجلمعية . التاسعة واخلمسني للجمعية العامة وإىل الدورة احلادية والستني للجنة

 .٢٠٠٤أكتوبر /رين األول تش٢١يف ) A/59/258(العامة 

 وطلبـت اللجـنة إىل املقـرر اخلـاص أن يواصـل البحـث يف املواضـيع اليت تناوهلا تقريره األول                      -٢
)E/CN.4/2002/97 و Add.1 (             وخاصة املواضيع اليت قد تسهم يف دفع املناقشة فيما يتعلق بالقضايا األساسية اليت

وطلبت إليه أيضاً أن يهتم اهتماماً خاصاً       ". عوب األصلية مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الش      "ختـص   
بانتهاكات حقوق اإلنسان لنساء السكان األصليني وأطفاهلم، وأن يأخذ مبنظور يراعي الفروق بني اجلنسني وينظر 
 فيما صدر عن املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من

 . توصيات بشأن املسائل املتعلقة بالوالية املسندة إليه

، قـدم املقرر اخلاص إىل اللجنة تقريره السنوي الثالث الذي تناول باألساس العقبات              ٢٠٠٤ويف عـام     -٣
والصـعوبات واملشـكالت اليت يالقيها السكان األصليون يف ميدان إقامة العدل، وكذلك أمهية القانون العريف                

، يقدم  ٢٠٠٤/٦٢وعمالً بالقرار   ). Add.1-3 و E/CN.4/2004/80(ليني يف النظم القانونية الوطنية      للسكان األص 
املقـرر اخلـاص اآلن إىل اللجـنة تقريره السنوي الرابع الذي خصص لتناول الصعوبات اليت يواجهها السكان                  

ويعاجل التقرير أيضاً قضايا أساسية   . األصـليون يف ميدان التعليم، وال سيما فيما يتعلق مبسأليت الوصول واملساواة           
أخـرى مثل ضرورة توفري تعليم مالئم للسكان األصليني من الناحية الثقافية، والتحديات القائمة يف جمال التعليم               

 .العايل

واستمر املقرر اخلاص، منذ تقدميه لتقريره السابق، يف مجع املعلومات عن حالة حقوق اإلنسان األساسية                -٤
ية، وتتبع ما يطرأ من أحداث جديدة داخل منظومة األمم املتحدة، ويف املشاركة يف املؤمترات               للشـعوب األصـل   

واحللقـات الدراسية املعنية بالبحوث، وعمليات التقييم، وحلقات العمل اخلاصة بالتدريب وغريها من األنشطة              
كما أجرى .  املسائل املتصلة بواليتهاملماثلـة اليت ُتنظم على الصعيدين الوطين والدويل واليت تتناول بشكل مباشر  

حبوثاً عن بعض املشاكل الرئيسية اليت تعاين منها الشعوب األصليـة واليت سبـق لـه أن بيَّنهـا يف تقريره األول 
)E/CN.4/2002/97 وإىل ) ٢٠٠٤مارس / آذار١٧ إىل ٨من (وقام أيضاً ببعثة رمسية إىل كولومبيا ). ١١٣، الفقرة
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ــا٢١مــن (كــندا  ــران٤مــايو إىل /ر أي ــيه / حزي ــتني يف الوثيقــتني ). ٢٠٠٤يون ــرا البعث ــرد تقري وي
E/CN.4/2005/88/Add.2و Add.3. 

واستجابة لطلب حمدد وجهته إليه اللجنة، ال يزال املقرر اخلاص يوجه اهتماماً خاصاً حلالة نساء الشعوب  -٥
ا إىل اجملتمعات احمللية والقرى بغية مساع رأيهن األصلية، وقد حتادث خصيصاً مع النساء خالل الزيارات اليت قام هب

ويف هذا الصدد، شارك يف الدورة الثالثة للمنتدى الدائم املعين بقضايا           . واالطـالع عـلى احتياجاهتن وطلباهتن     
نساء الشعوب  "الذي تناول موضوع    ) ٢٠٠٤مايو  /املعقـود يف نيويورك خالل شهر أيار      (الشـعوب األصـلية     

 .  املقرر اخلاص ببيان إىل هذه الدورةوقد أدىل". األصلية

وتشكل حالة أطفال السكان األصليني مصدر قلق خاص، وال تزال احلالة يف بعض البلدان مأساوية مع                 -٦
وجـود حـاالت جتنيد قسري لألطفال واملراهقني املنتمني إىل السكان األصليني يف مناطق الصراعات املسلحة،                

بب الفقر والفقر املدقع، والصعوبات اليت تعترض الوصول إىل التعليم، وال سيما         وانتشار ممارسة عمل األطفال بس    
بالنسبة للفتيات، وعدم توافر التعليم الذي يتالءم مع ثقافات الشعوب األصلية وتقاليدها، وتعرُّض أطفاهلا الشديد 

 . خلطر االجتار باألشخاص

اص طلبات من العديد من اهليئات التعاهدية واآلليات        وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، تلقى املقرر اخل        -٧
األخرى املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، تلتمس فيها مالحظاته بشأن بعض املسائل ذات األمهية اخلاصة بالنسبة 
للمجـتمعات احمللية األصلية، مثل حقوق األطفال وحق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية                  

وشارك املقرر اخلاص أيضاً يف اجتماعات ومؤمترات تولت عقدها عدة مؤسسات جامعية يف . ية ميكن بلوغهوالعقل
 . العامل بشأن جوانب خمتلفة من واليته

 من املقررين   ٢١، أصدر املقرر اخلاص مع      )ديسمرب/ كانون األول  ١٠(ومبناسـبة يـوم حقوق اإلنسان        -٨
التابعني للجنة وممثلي األمني العام، بياناً يطلبون فيه إىل اجملتمع الدويل أن يويل اخلاصني اآلخرين، واخلرباء املستقلني 

على وجه اخلصوص اهتماماً خاصاً لنقص احلماية املمنوحة للحقوق األساسية للشعوب األصلية خالل العقد الدويل 
 خاص إزاء ما تتعرض له الشعوب وقد أعرب خرباء اللجنة، يف بياهنم، عن انشغاهلم بوجه. الثاين للسكان األصليني

األصلية يف خمتلف أحناء العامل من انتهاكات خطرة للحقوق األساسية، ومعاناة نساء وفتيات الشعوب األصلية من      
هـذه االنـتهاكات، وكذلك العقبات اليت حتول دون ممارسة الشعوب األصلية حلقوقها االقتصادية واالجتماعية               

 .والثقافية

د الدويل األول للسكان األصليني، كان ال بد من االعتراف بأن الدول األعضاء يف اللجنة               ويف هناية العق   -٩
ونظراً . والشعوب األصلية مل تتمكن لسوء احلظ من االتفاق على اعتماد اإلعالن اخلاص حبقوق الشعوب األصلية              
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نذ عشر سنوات مضت، يرى املقرر لآلمال الكبرية اليت ُعلِّقت على مشروع اإلعالن عندما قدمته اللجنة الفرعية م
وعليه، فهو يطلب إىل    . اخلـاص أنه سيكون من املؤسف عدم التوصل إىل توافق آراء اآلن مع بداية العقد الثاين               

الـدول األعضـاء يف اللجنة أن تضاعف جهودها، بالتشاور مع الشعوب األصلية، وتبدي إرادة سياسية حقيقية          
 .تتوصل بالتايل إىل تعزيز احلقوق األساسية وتوسيع نطاقهاإلجياد خمرج مرض من هذا املأزق، و

وعالوة على ذلك، استمر املقرر اخلاص يف إجراء االتصاالت مع عدد كبري من منظمات الشعوب األصلية  -١٠
ومـنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان يف خمتلف أحناء العامل، ويف توثيق أواصر التعاون مع هيئات األمم املتحدة             

ويتوجه بالشكر، على وجه اخلصوص، إىل احلكومات، ومنظمات الشعوب األصلية، وهيئات األمم            . هتـا ووكاال
 .املتحدة، ومعاهد البحوث واألفراد الذين استجابوا لطلباته بتقدمي املعلومات

وخـالل السـنة اجلارية، تلقى املقرر اخلاص الدعوة من حكومات عديدة للمشاركة يف عدد كبري من                  -١١
ـ  وعلى سبيل املثال، بعثت إليه حكومة إسبانيا مشروع استراتيجية التعاون مع الشعوب األصلية الذي              . طةاألنش

وحيدد املشروع  . وضـعته الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل، وطلبت إليه دراسته وإبداء رأيه بشأنه عند االقتضاء             
شعوب األصلية وتعزيزها، ومن ذلك احترام      بوجـه خـاص العناصر الرئيسية يف جمال محاية احلقوق األساسية لل           

ويتوجه املقرر اخلاص بالشكر إىل احلكومة اإلسبانية على هذه . هويتها وحثها على تنفيذ مشاريعها اإلمنائية اخلاصة
 . املبادرة اهلامة اليت يرى أهنا تعزز جماالت التعاون املمكنة بني احلكومات والوالية اليت أسندهتا إليه اللجنة

وقـد حظـي املقـرر اخلاص، لدى إعداده هلذا التقرير، بدعم من احلكومات، وهيئات األمم املتحدة                  -١٢
ووكاالهتا، وكذلك من منظمات عديدة ُتعىن بشؤون الشعوب األصلية، ومن رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان، 

. املسألة اليت يتناوهلا التقرير   ومؤسسات البحث، واجلامعيني وأخصائيي التعليم الذين أسهموا مبعلومات مفيدة عن           
ويود املقرر اخلاص أن يعرب بوجه خاص عن تقديره للتعاون الذي لقيه من منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم                  

 ). اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

، تولت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ٢٠٠٤/٦٢ر اللجنة ودعماً لعمل املقرر اخلاص وعمالً بقرا -١٣
وحييل املقرر اخلاص إىل    . اإلنسان واليونسكو عقد حلقة دراسية للخرباء بشأن مسألة التعليم، كانت بالغة الفائدة           

ص أن  ويود املقرر اخلا  ). E/CN.4/2005/88/Add.4(اللجنة للدراسة استنتاجات وتوصيات هذه احللقة الدراسية        
يـتوجه بالشكر على وجه اخلصوص إىل السيدة ليندا كينغ، رئيسة قسم التعليم ألجل السالم وحقوق اإلنسان                  
التابع لليونسكو، والفريق املعين بقضايا الشعوب األصلية واألقليات التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق              

االت التعاون والتنمية التابعة جلامعة بافيا بإيطاليا، ملا قدمته         اإلنسان واملدرسة األوروبية للدراسات املتقدمة يف جم      
 .لـه من مساعدة
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 التحديات القائمة يف جمال حقوق اإلنسان:  الشعوب األصلية والتعليم-أوالً

التعلـيم هو وسيلة ضرورية لتقدم اإلنسانية على درب القيم املثلى للسالم واحلرية والعدالة االجتماعية؛                -١٤
اعد يف حتقيق تنمية بشرية أكثر تناسقاً وأكثر صلة بالواقع، ويسمح باحلد من الفقر واالستبعاد والالتفاهم وهو يس

واحلق يف التعليم هو حق أساسي ملاليني السكان األصليني يف خمتلف أحناء العامل، ليس فقط               . واالضطهاد واحلرب 
يز منذ قدمي الزمان، وإمنا أيضاً ألنه يشكل وسيلة         ألنـه ميـثل سبيالً للخالص مما خيضعون لـه من استبعاد ومتي           

 . لتمتعهم بثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم ومعارفهم، وحلفظها واحترامها

وكانـت نظم التعليم التقليدية اليت أرستها يف املاضي الدولة أو اجلماعات الدينية أو املنظمات اخلاصة،                 -١٥
 جهة، أتاحت هذه النظم ألطفال السكان األصليني وشباهبم فمن. سـالحاً ذا حديـن بالنسبة للسكان األصليني      

ومن . إمكانية اكتساب املعارف والكفاءات اليت مكنتهم من التقدم يف احلياة وإقامة عالقات مع سائر أحناء العامل               
جهـة أخـرى، كـان هذا التعليم، وال سيما الربامج واملناهج اليت وضعتها جمتمعات خمتلفة وغريبة عن ثقافات                  

 .لشعوب األصلية أداة لفرض تغيري ثقافات الشعوب األصلية، ويف بعض احلاالت تدمريهاا

لذلك، فإنه . وال يزال اللبس يف التعليم الذي تتلقاه جمتمعات الشعوب األصلية يسبب توترات ومنازعات  -١٦
احلق األساسي يف التعليم يف من الضروري حتديد املقصود بتعليم الشعوب األصلية حتديداً دقيقاً وبيان كيفية تفسري 

 .سياق اجملتمعات املعاصرة للشعوب األصلية

 اإلطار القانوين الدويل وتطوُّر املفهوم:  احلق يف التعليم والشعوب األصلية-ألف 

احلق يف التعليم هو حق يقره عدد كبري من الصكوك الدولية، وال سيما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،                  -١٧
ولـيان اخلاصان حبقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،             والعهـدان الد  

 املتعلقة بالشعوب األصلية    ١٦٩واتفاقـية مكافحـة التمييز يف جمال التعليم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              
 .والقبلية يف البلدان املستقلة

 من اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص على أنه يف الدول اليت            ٣٠ادة  وجيدر التذكري على وجه اخلصوص بامل      -١٨
يوجـد فيها أشخاص من السكان األصليني، ال جيوز حرمان الطفل املنتمي لتلك األقليات من احلق يف أن يتمتع                   

 .رينحبياته الثقافية اخلاصة، أو جيهر بدينه وميارس شعائره أو يستخدم لغته باالشتراك مع أفراد مجاعته اآلخ

وينص إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف على أن الدفاع عن التنوع الثقايف واجب أخالقي ال                 -١٩
ينفصـل عن احترام كرامة اإلنسان، وأنه يفترض االلتزام باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وخاصة               

 .حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات وحقوق الشعوب األصلية
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وقد . وغالباً ما ُيسلَّط الضوء على أمهية احلق يف التعليم ملمارسة احلقوق األساسية األخرى على حنو كامل -٢٠
 برعاية اليونسكو، اإلعالن العاملي للحقوق      ١٩٩٦اعتمد املؤمتر العاملي للحقوق اللغوية، املعقود بربشلونة يف عام          

ُيعتَرف به بوصفه عضواً جملموعة لغوية، وأن يستعمل لغته يف اللغوية الذي يكرِّس بوجه خاص حق كل فرد يف أن 
وعالوة على ذلك، يكرس اإلعالن حق اجلماعات اللغوية، كجماعة، يف . الدوائر اخلاصة والعامة وأن يستعمل امسه

 .ممارسة كاملةوتعد هذه احلقوق وحقوٌق أخرى ضرورية ملمارسة الشعوب األصلية حلقها يف التعليم . تعلُّم لغتها وثقافتها

ويقترح مشروع اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، املعروض حالياً على الفريق العامل التابع للجنة  -٢١
، االعتراف حبق أطفال السكان األصليني يف تلقي التعليم بلغتهم ومبا يالئم مناهجهم ١٥حقوق اإلنسان، يف مادته 

 من مشروع اإلعالن على أن للشعوب األصلية احلق يف أن ُيعبِّر            ١٦تنص املادة   و. الثقافية اخلاصة بالتعليم والتعلُّم   
وتتسم . التعلـيم واإلعالم بكافة أشكاهلما، تعبرياً صحيحاً عن جالل وتنوع ثقافاهتا وتقاليدها وتارخيها وأمانيها             

املقرر اخلاص أن املادتني أساسيتان     ويرى  . املادتان بأمهية خاصة بالنسبة لإلجراءات املتَّخذة لتعزيز احلق يف التعليم         
 .ويف الوقت نفسه يدعو إىل اعتماد اإلعالن على وجه السرعة. وينبغي اعتمادمها دون أي تغيري

واعتمدت دول عديدة، خالل السنوات األخرية، نصوصاً تشريعية تتعلق حبقوق الشعوب األصلية وتنص              -٢٢
لشعوب األصلية يف تلقي التعليم بلغتها اخلاصة وذلك يف إطار بشكل عام على احلق يف التعليم، وبوجه خاص حق ا

إال أن املعلومات والوثائق املقدمة تبيِّن أن الواقع ال يزال بعيداً كل الُبعد عن املبادئ . االعتراف بثقافتها واحترامها
ألصلية تصطدم  فالشعوب ا . واألهـداف املعلـنة يف الصـكوك الدولية املشار إليها أعاله ويف النصوص الوطنية             

بصـعوبات متنوعة ّمجة يف ممارسة حقها يف التمتع بثقافتها اخلاصة باالشتراك مع أعضاء مجاعتها اآلخرين ممارسة           
وهلذا السبب، تعترب منظمات عديدة ُتعىن بشؤون السكان األصليني أن التعليم           . فعالة، ويف مداومة استعمال لغتها    

 . هذه اجلماعات دون قيدهو أحد العناصر األساسية ملمارسة حقوق

فأوالً، تالقي شعوب أصلية عديدة صعوبات يف وصوهلا الفعلي . وتنطوي هذه احلالة على جوانب متعددة -٢٣
وثانياً، إن التنظيم املؤسسي خلدمات التعليم اليت تقدَّم للسكان األصليني يثري مشكالت            . إىل املؤسسات املدرسية  

لى املوروث التارخيي، باعتبار أن اهلدف األول من تعليم السكان األصليني         ولكن األصعب يبقى التغلب ع    . عديدة
الذي تؤمِّنه الدولة أو غريها من املؤسسات األخرى، ظل لزمن طويل يتمثل يف دمج السكان األصليني يف الثقافة                  

صلية، وهو ما أفضى إىل     ، أي يف ثقافة غريبة متاماً عن ثقافتهم األ        )حسب احلالة " الوطنية"أو  " الغربية("املهيمنة  
وال يزال هذا التصور سائداً إىل حد بعيد . اختفاء النظام التربوي للثقافات األصلية أو، يف أفضل احلاالت، هتميشه

وسوف تتناول فروع الحقة من هذه الوثيقة . يف بعـض البلدان، حىت مع وجود نص تشريعي حيدِّد أهدافاً خمتلفة   
 .بعضاً من هذه املسائل



E/CN.4/2005/88 
Page 10 

 

 العوامل اليت حتول دون وصول السكان األصليني -باء 
 التمييز وانعدام املساواة: إىل التعليم

، كأحد األهداف   ١٩٩٠يف عام   ) تايلند(اقترح املؤمتر العاملي بشأن التعليم للجميع، املعقود يف جومتني           -٢٤
 اليت جعلت منه أحد حماور عملها       تعميم التعليم االبتدائي بالنسبة جلميع أطفال العامل، وهو هدف تبّنته اليونسكو          

ويف كثري األحيان،   . وعديدة هي البلدان اليت تبنت هذا اهلدف وبادرت بتنفيذ برامج هتدف إىل حتقيقه            . الرئيسية
وقد التزمت حكومات عديدة بتوفري التعليم للشعوب       . جتعل هذه السياسات من السكان األصليني هدفها املفضل       

وعديدة هي الدول اليت أنشأت     .  التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوب واجملتمعات      واجملـتمعات األصـلية وبتحسني    
مؤسسـات خاصـة ُتعىن بوضع وتنفيذ السياسات التربوية املوّجهة للسكان األصليني، وهي مؤسسات ميكن أن                

 .تكون تابعة لوزارة التعليم أو هليئة مكلّفة بشؤون السكان األصليني

تقدماً بارزاً يف هذا اجملال، حيث يتزايد فيها معدل تردد أطفال السكان            وقـد أحـرزت بلدان عديدة        -٢٥
 طفل ينتمون إىل الشعوب     ١١٩ ٠٠٠وهكذا، تقدم احلكومة الكندية إعانات جملموع       . األصـليني على املدرسة   

، )عشرة، أي من احلضانة إىل سن السادسة        K-12الصفوف  (األوىل، ملساعدهتم يف متابعة دروس التعليم االبتدائي        
 من الشباب املنتمني إىل الشعوب األوىل وإىل اإلينويت وامللتحقني          ٢٦ ٠٠٠ لاملـتاحة عـن طريق احلاسوب، و      

ويف املكسيك، تنفق   . بالتعلـيم العـايل؛ ومـع ذلك، تقر احلكومة بوجود صعوبات كربى ينبغي التغلب عليها              
 تلميذ  ١ ١٤٥ ٠٠٠شترك بني الثقافات، على تعليم      احلكومة، يف إطار برناجمها اخلاص بالتعليم الثنائي اللغة وامل        

غري أن النتائج   .  معلِّم ٥٠ ٣٠٠ مركز للتعليم يعمل هبا      ١٩ ٠٠٠ شعباً من الشعوب األصلية، يف       ٤٧ينتمون إىل   
ويف شيلي، يقل مستوى . املدرسية اليت حيققها أطفال السكان األصليني ظلت دون نتائج بقية التالميذ إىل حد بعيد

يم الذي يبلغه السكان األصليون بوضوح عنه لدى باقي السكان؛ فنسبة األشخاص غري املتعلمني يف صفوف                التعل
)  يف املائة  ٣,١ يف املائة مقابل     ٦,٣(السكان األصليني تصل إىل ضعف النسبة املسجلة يف صفوف باقي السكان            

 ). يف املائة١٠,٢ة مقابل  يف املائ٢١,٣(وكذلك نسبة األشخاص الذين مل ينهوا تعليمهم األساسي 

وال تـزال هـناك أشواط كبرية ينبغي قطعها حىت يتحقق لدى كافة البلدان هدف إمتام أطفال السكان                   -٢٦
فأوالً، إن تشتت املساكن اليت يعيش فيها العديد من   . وُيعزى هذا إىل عوامل عديدة    . األصليني لتعليمهم االبتدائي  

وية، أو العزلة اجلغرافية هلذه اجملتمعات، جيعل من الصعب تزويدها باخلدمات           اجملـتمعات األصلية الريفية أو البد     
التربوية، وتبني دراسات عديدة أن توفر هذه اخلدمات يف املناطق اليت يعيش فيها هؤالء السكان أقل من املتوسط                  

اً شاقاً بالنسبة لصغار    ويف حاالت عديدة، تصل املسافة إىل درجة ُتصبح فيها املواظبة على املدرسة أمر            . الوطـين 
). فهم غالباً ما يذهبون إىل املدرسة مشياً ويشقون مناطق طبيعية وعرة النعدام وسائل النقل        (السـكان األصليني    

 .وقد أُحيط املقرر اخلاص هبذا العامل يف العديد من البلدان اليت زارها
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درسية، إن وجدت، دون املستوى     ولألسـباب نفسـها، كـثرياً ما تكون احلالة املادية للمؤسسات امل            -٢٧
املطلـوب؛ فمعدل التغيُّب يف صفوف املدرسني مرتفع، ووسائل التعليم الالزمة ال تصل بانتظام، ويصعب بوجه                

لعدم وجود التيار الكهربائي    (خـاص استخدام الوسائل السمعية والبصرية وغريها من التقنيات احلديثة األخرى            
ربوية املتاحة لصغار السكان األصليني أقل بكثري من احلد األدىن املوصى به مقارنةً وعموماً، إن اخلدمات الت). مثالً

 .باخلدمات اليت تنتفع هبا شرائح السكان األخرى

 أسرة من األسر اليت تعيش يف بعض مناطق         ٨١ ٠٠٠وتفيد املعلومات اليت تلقاها املقرر اخلاص أن زهاء          -٢٨
ففي . ال تتوفر ألطفاهلا إمكانية االلتحاق باملدرسة     ) ا، ورادجيستان وبنغال  أندرا براديش، وبيهار، وأوريس   (اهلند  

إحدى املناطق القبلية الواقعة يف تريبورا، ينعدم احلد األدىن من اهلياكل األساسية املادية يف العديد من املدارس اليت               
األوضاع الصحية ويؤثر تأثراً سلبياً حتوَّل بالتايل خالل فصل األمطار إىل مأوى ليلي للماشية، مما يتسبب يف سوء             

 .)١(على أداء األطفال يف املدرسة

ويف إكوادور وبوليفيا، قد يضطر أطفال السكان األصليني إىل السري ملسافات طويلة جداً وملدة ساعات                -٢٩
ة والصاحلة  عديـدة، ويعـربون األهنار على منت زورق صغري ليصلوا إىل مدرسة غالباً ما تنعدم فيها املياه اجلاري                 

 طفالً من أطفال املناطق الريفية مل يذهبوا قط ٥٢٦أن ) إكوادور(وتفيد إدارة التعليم بإقليم كوتوباكسي . للشرب
ويف كولومبيا، يرجع ضعف مستوى التعليم يف األقاليم        .  بسبب الُبعد  ٢٠٠٣إىل املدرسـة خالل السنة الدراسية       

 .إىل انعدام الوسائل املادية واملعلمني) resguardos(اليت تعيش هبا مجاعات السكان األصليني 

ويف إكـوادور، تنفذ احلكومة يف املدارس العامة تنفيذ برناجماً لتوفري املقاصف املدرسية ألطفال السكان                -٣٠
 مليون تلميذ ال حيصلون بانتظام على وجبات الفطور         ١,٣األصـليني، إال أن هناك دراسةً تبني أن ما يزيد على            

 .املقررة يف الربنامجوالغداء 

ويف االحتاد الروسي، يالقي السكان األصليون املقيمون يف مشال البلد صعوبات يف الذهاب إىل املدرسة،                -٣١
. وذلك بسبب تشتت املساكن وطول املسافات وصعوبات النقل، وكذلك نتيجة تدهور اهلياكل األساسية املدرسية

وهنا، مشكالت اجتماعية خطرية كالبطالة واملعدالت املرتفعة إلدمان        وتضاف إىل الصعوبات االقتصادية اليت يعيش     
 .الكحول، واالنتحار ووفيات الرضع، مما جيعل من العسري جداً حتديد االستراتيجية التربوية األنسب لألوضاع احمللية

 ــــــــــــــــــــ

ق املقدمة إىل حلقة اخلرباء الدراسية بشأن    عدد كبري من األمثلة الواردة يف هذا التقرير مستمدة من الوثائ           )١( 
انظر أيضاً ليندا كينغ وسابني شيلمان، معدل التعليم    . E/CN.4/2005/88/Add.4تعلـيم السكان األصليني، انظر التقرير       

 .٢٠٠٤ فصلية البقاء الثقايف،؛ ٢٠٠٤التجارب واآلفاق، اليونسكو، : يف صفوف السكان األصليني
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يت اطّلع عليها املقرر اخلاص أيضاً أن االعتمادات املخصصة لتعليم أطفال السكان األصليني وتبني الوثائق ال -٣٢
يف حسابات امليزانية، تقل عموماً عن االعتمادات املخصصة لشرائح أخرى من السكان، وأن األجور اليت يتقاضاها 

 تقل عموماً عن تلك اليت حيصل عليها املدرسون العاملون يف مدارس السكان األصليني وكذلك احلوافز املتاحة هلم،
 .املدرسون اآلخرون، وأن مستوى التدريب الذي يتلقونه يقل عن املتوسط

ويضاف إىل ذلك أنه كثرياً ما يكون أطفال السكان األصليني أقل مواظبة على الذهاب إىل املدرسة من                  -٣٣
نة، ُيعزى ذلك إىل حاجة اآلباء ألبنائهم للعمل ويف حاالت معي. األطفال اآلخرين، حىت عندما ميكنهم ذلك مبدئياً

يف احلقول أو بالبيت، وال سيما خالل فترات معينة من السنة مثل موسم احلصاد، أو موسم الرعي، ولذلك ينقطع 
ويف حاالت عديدة، ال تتردد الفتيات الصغار على املدرسة أيضاً بسبب . األطفال عن املدرسة يف كثري من األحيان

وميثل الفقر ونقص التغذية يف صفوف أطفال السكان األصليني عامالً          . ة من حتيز قائم على نوع اجلنس      ما لألسر 
وتبني األرقام املقارنة أن معدل االلتحاق باملدرسة يف صفوف . آخـر حيد يف كثري األحيان من التحاقهم باملدرسة       
بارات املشار إليها سابقاً أن العقبات اليت وُيستشف من االعت. إناث السكان األصليني يقل عنه يف صفوف الذكور

ويوصي املقرر اخلاص بأن ُتضاعف الدول      . تعـترض وصول أطفال السكان األصليني إىل املدرسة ال تزال مهمة          
 .األعضاء جهودها على املدى القصري هبدف رفع معدالت االلتحاق باملدرسة يف صفوف أطفال السكان األصليني

ثابتة ألشكال متنوعة من التمييز ضد أطفال السكان األصليني باملدرسة، وال سيما            وتوجد أيضاً حاالت     -٣٤
عـندما خيتلطون بأطفال السكان اآلخرين، وخاصةً يف املدن حيث يعاين السكان األصليون الذين حلوا باملكان                

وتكون نتائجهم املدرسية   ومبا أهنم ال يتقنون لغة التعليم، فهم ُيهَملون كلياً داخل الصف            . مؤخراً من رقة احلال   
وإذا كان  . وهو ما يزيد حالتهم خطورة    " أطفاالً أصحاب مشاكل  "عموماً رديئة، وهم يعتربون يف كثري األحيان        

 .املعلمون جيهلون ثقافة السكان األصليني، فإنه سيتعذر عليهم التواصل مع تالميذهم الذين سيعانون من الوصم منذ البداية

يل املثال، ال ُيقبل يف املدارس إال التالميذ الذين حيملون اجلنسية التايلندية، وهذا يعين              ويف تايلند على سب    -٣٥
استبعاد العديد من األطفال املنتمني إىل األقليات وإىل الشعوب األصلية املهاجرة، كما أن لغات السكان األصليني       

ليني الوصول إىل التعليم، وهو أمر لـه       وهبذه الطريقة، ال ميكن ألطفال السكان األص      . ال تسـتخدم يف املدرسة    
وباملثل، ال يعترف نظام التعليم يف اليابان بتاريخ ولغة وثقافة األينو، وهم . عواقـبه عـلى حياهتم االجتماعية واالقتصادية    

 .اباينالسكان األصليون إلقليم هوكايدو، وال يشجعها على الرغم من اعتراف القانون بأمهية ثقافة األينو يف التراث الي

 مليون امرأة من السكان األصليني، ميثلن شرحية السكان املتخلفني عن           ٢٥ويف أمـريكا الالتينية، هناك       -٣٦
وختصص الفتيات منذ الِصغر    . الركب فيما يتعلق بالوصول إىل العمل واألرض والتعليم والرعاية الصحية والعدالة          

وحسب .  ومعظمهن ال يلتحقن باملدرسة إال يف سن العاشرةما ال يقل عن مخس ساعات يف اليوم لألعمال املرتلية،
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 سنوات، ٠,٨املعلومـات الـيت تلقاها املقرر اخلاص، تستغرق مدة دراسة فتيات السكان األصليني يف غواتيماال    
 . سنوات بالنسبة للذكور ، ومعدالت أعلى بالنسبة جملموع أطفال السكان غري األصليني١,٨مقابل 

 أيضاً، أُُبلغ عن متييز يستهدف يف بعض األحيان صبايا ومراهقات السكان األصليني ألهنن              ويف غواتيماال  -٣٧
وقد أشار .  الذي حيظر مثل هذا التمييز٤٨٣يرتدين الزي التقليدي يف املدرسة، وذلك رغم أمر وزارة التعليم رقم 

 إىل جلنة البلدان األمريكية حلقوق      ٢٠٠٣املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان يف غواتيماال، يف تقرير وجهه يف عام             
 .اإلنسان، إىل أنه ال توجد أية آلية تسمح مبراقبة تطبيق هذا األمر

. وعـند شعب املاساي يف كينيا، تعيش الفتاة حالة انتقالية بني احلياة مع أسرهتا واحلياة مع أسرة زوجها   -٣٨
 أُسراً عديدة ترى أهنا ال جتين أية فائدة من االستثمار يف ويف هـذا السياق ال توىل أمهية ُتذكر لتعليم الفتيات ألن    

ويفضِّل معظم اُألسر أن تبقى الفتيات يف . تعلـيم املـرأة ألن أسرة الزوج هي اليت ستنتفع بفوائد هذا االستثمار            
تحاقهن وهذه االلتزامات حتول دون الفتيات ودون ال . البيـت للقـيام باألعمال املرتلية ورعاية األطفال واإلخوة        

 .باملدرسة اليت يتطلب الوصول إليها يف معظم األحيان ساعات من املشي

فنقص التعليم . وإن ما ختضع له فتيات السكان األصليني من استبعاد ومتييز له عواقب خطرية على اجملتمع -٣٩
ها مؤشرات هلا   ميكن أن يسهم يف ارتفاع معدالت وفيات الرّضع واألمهات، واخلصوبة وسوء التغذية، وهي مجيع             

ويضاف إىل ذلك يف بعض بلدان أفريقيا ممارسة ختان البنات، اليت تسيء أيضاً إىل . صلة وثيقة مبستوى تعليم املرأة
 .الفتيات يف سن الدراسة وُيهدد بشكل خطري إعمال املبادئ والقيم األساسية املتصلة باحلق يف احلياة والكرامة

 الوصول إىل التعليم، والتمييز، متثل نوعية التعليم عنصراً أساسياً حيدِّد           وباإلضـافة إىل حالة احلرمان من      -٤٠
وغالباً ما  . ممارسة الشعوب األصلية حلقها يف التعليم، ويعرِّض هذه املمارسة للخطر، ويشغل بال اجملتمعات احمللية             

ف السكان األصليني من الناحيتني     يصمَّم نظام التعليم على حنو يتفق للُمثُل العليا الوطنية، دون أي مراعاة الختال            
 .الثقافية واللغوية

  تزويد السكان األصليني بتعليم جيد ومالئم من الناحية الثقافية-جيم 

لقـد جتلّـى التمييز يف ميدان التعليم أساساً يف امليل إىل استخدام املدرسة كوسيلة مفضلة لتسهيل دمج                   -٤١
وتصمَّم الربامج الدراسية عموماً ألطفال املدن، . ية أو للمجتمع املهيمنالشعوب األصلية يف النموذج الثقايف لألغلب

والواقع أن اهلدف من تعليم السكان األصليني،       . وال متت بصلة إىل البيئة اليت يعيش فيها أطفال السكان األصليني          
ة اجملموعة املهيمنة، أي    األطفال بتعليمهم لغة وثقافة ومعرف    " هتذيب"ظل لفترة طويلة ويف بلدان عديدة، يتمثل يف         

تلك كانت الغاية من التعليم الذي تؤمِّنه       . املسـتعِمرون يف مـرحلة أوىل مث اجملموعة املنتمية إىل األغلبية الوطنية           
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فأجيال بأسرها من أطفال السكان األصليني التحقوا هبذه املدارس حيث كانوا . الدولة وكذلك اإلرساليات الدينية
 . وديين وثقايفيعانون من متييز لغوي

ومن املؤكد أن هذا التعليم جنح إىل حد بعيد، مبا أن جمتمع األغلبية أو اجملتمع املهيمن قد توّصل على مر                     -٤٢
ومن ناحية . السنني إىل دمج مجاعات عديدة من السكان األصليني عن طريق املدرسة العامة أو مدرسة اإلرساليات

فات السكان األصليني، وأدى يف هناية املطاف إىل اختفائها، ومع مرور           أخـرى، عّجل هذا التعليم من حتوُّل ثقا       
ويف هذا السياق، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري،         . الزمن اختفت أيضاً لغات عديدة للشعوب األصلية      

خاص يف توصـيتها العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق السكان األصليني، إىل الدول األطراف أن تضمن لألش               
 .املنتمني إىل الشعوب األصلية احلرية واملساواة يف الكرامة واحلق، وأن حترص على محايتهم من مجيع أشكال التمييز

فهذه املدارس تضمن   . وكانت تعد املدارس الداخلية اخلاصة بالسكان األصليني رمزاً هاماً يف هذا امليدان            -٤٣
واظبة التالميذ مع ضماهنا، عند االقتضاء، تغذية كافية وخدمات يف كثري من األحيان االلتحاق مبؤسسة مدرسية وم

غري أن هذه املدارس الداخلية شكلت،      . صحية، وال سيما عندما يكون السكان مشتتني وتكون االتصاالت صعبة         
يف حـاالت عديدة، آلة صلبة لفصل أجيال بأسرها من تالميذ السكان األصليني عن جذورهم الثقافية ويف كثري                  

وجتسِّد املدارس  . يان عن أُسرهم، مما سّبب ضرراً غري قابل للجرب لبقاء ثقافات وجمتمعات الشعوب األصلية             األح
الداخلـية يف كندا مثاالً مأساوياً على حنو خاص؛ فقد سعت لفترة سنوات طويلة إىل احليلولة دون بقاء ثقافات                   

 املؤسسات لسوء املعاملة اجلسدية واجلنسية      ويف كـثري من األحيان أيضاً، خضع تالميذ هذه        . الشـعوب األوىل  
انظر الوثيقة (وقد بادرت احلكومة االحتادية يف كندا بوضع خطة ملعاجلة ما وقع من أضرار وأوجه ظلم              . والنفسية

E/CN.4/2005/88/Add.3.( 

صعب عليهن ويف كينيا، أتاحت املدارس الداخلية اخلاصة بالبنات فرصة الدراسة لفتيات املاساي الالئي ي            -٤٤
وتدرس الفتيات هناك املواد العادية، كما      . االلـتحاق باملدرسة بسبب الُبعد وانعدام املوارد ونقص وسائل النقل         

تدرس حالياً موضوع الوقاية من متالزمة نقص املناعة املكتسب، اليت يعاين منها البلد بشكل خطري، وبالدفاع عن 
 . تهنحقوقهن األساسية إزاء التمييز وإحياء ثقاف

ويف هذا الصدد، تلح اليونسكو على ضرورة وضع مناهج دراسية مالئمة من الناحيتني اللغوية والثقافية،                -٤٥
وتطالب . وحيظى يف إطارها التاريخ، والقيم، واللغات، واألعراف والقيم الروحية باالعتراف واالحترام والتشجيع

 .قافية وُيدرج لغات السكان األصليني ويطبق مناهج تربوية خمتلفةالشعوب األصلية اليوم مبنهج دراسي يراعي الفروق الث

ومـن املؤسـف أن ثقافة السكان األصليني، يف معظم البلدان، ُتعرض يف الكتب املدرسية ومواد التعليم     -٤٦
. اءهمبشكل غري مالئم وباستخفاف، مما أسهم يف تفاقم التمييز الذي يستهدف السكان األصليني، وحتيُّز اجملتمع إز
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ويتجسـد أحـد العـيوب الرئيسية هنا يف عدم مشاركة الشعوب األصلية يف عمليات ختطيط الربنامج املقترح،                 
وتصـميمه وتنفيذه، ألن هذا الربنامج تتوىل وضعه السلطات املركزية اليت ال ترى بالضرورة أن مسألة الشعوب                 

هج الدراسي واملنهج التربوي موافقة أعضاء اجلماعة ومن املهم أن يلقى حمتوى املن. األصلية هي مسألة ذات أولوية
 .املعنية وقبوهلم

وأصـبحت الدول اليوم تعتمد بشكل متزايد السياسات التربوية اليت تتفق مع حقوق الشعوب األصلية                -٤٧
 وتوجد يف بلدان عديدة برامج خاصة لتعليم الشعوب األصلية، ترمي إىل احترام ثقافات            . واحتـياجاهتا الثقافـية   

 .الشعوب األصلية ولغاهتا وتقاليدها ومعارفها وأمناط عيشها

وإن تشجيع استخدام لغات الشعوب     . وجيـب يف املقـام األول أن يتلقى األطفال تعليمهم بلغتهم األم            -٤٨
واللغة هي وسيلة ضرورية لنقل ثقافة الشعوب . األصلية أمر ضروري حىت يكون التعليم مالئماً من الناحية الثقافية

وثانياً، من املهم أن يوضع التعليم يف سياق الثقافة احمللية جملتمعات الشعوب   . ألصـلية، وقيمها ونظرهتا إىل العامل     ا
ويف الوقت نفسه، تشجِّع هذه الربامج انفتاح هذه اجملتمعات على جمتمع البلد؛ وعليه، جيب البدء يف                . األصـلية 

ة، وذلك بوضع نظام للتعليم يكون يف الوقت نفسه ثنائي اللغة           تعلـيم اللغـة اإلقليمية أو الوطنية يف سنٍّ مبكر         
 .ومشتركاً بني الثقافات

ونظراً لتنوع الظروف املعيشية للشعوب األصلية يف خمتلف أحناء العامل، فإنه ال يوجد منوذج وحيد وأوحد  -٤٩
فعالً أمثلة عديدة على جناح     وتوجد  . لتعلـيم الشعوب األصلية؛ وينبغي أن يكون املنهج التربوي مالئماً للحالة          

التعلـيم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات، غري أن هذا الشكل من التعليم مل يتعمم يف مجيع البلدان اليت تعيش                    
وعالوة على ذلك، تبيِّن دراسات عديدة أن هذا الشكل من التعليم، حىت عندما يكون مقرراً  . فيها شعوب أصلية  

 على أرض الواقع تظل منقوصة إىل حد بعيد، ونتائجه امللموسة ال تكون مرضية يف مجيع                على الورق، فإن ترمجته   
 .األحوال

 املتعلق هبوية وحقوق الشعوب األصلية على جمموعة واسعة من     ١٩٩٥ويف غواتـيماال، ينص اتفاق عام        -٥٠
تها؛ وينص االتفاق أيضاً على     التدابري اليت ترمي إىل إحياء ومحاية لغات الشعوب األصلية وتشجيع نشرها وممارس           

البدء يف إصالح واسع النطاق لنظام التعليم يرمي إىل توطيد التعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات وإىل ضمان 
ومع ذلك، وعلى الرغم من كل اجلهود املبذولة، فإنه ال يوجد حىت اآلن             . حصول الشعوب األصلية على التعليم    

شترك بني الثقافات وثنائي اللغة ميكن أن يترَجم إىل مناهج دراسية تتالءم مع لغة الشعوب               نظـام عام للتعليم امل    
ويف املمارسة، يظل منوذج التعليم    . األصـلية واحتياجاهتا وقيمها وُنظُمها، ويطبَّق فعالً يف مدارس القرى الصغرية          

 .باللغة اإلسبانية هو النموذج السائد
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اج لغة الشعوب األصلية يف املنهج الدراسي مل يكِف لتدارك الفارق بني النتائج وينبغي اإلشارة إىل أن إدر -٥١
وال تزال هناك صعوبات كربى فيما   . املدرسـية اليت حيققها أطفال الشعوب األصلية ونتائج باقي شرائح السكان          

ة األم وطريقة تعليم    يتعلق بالتوحيد اإلمالئي للغات الشعوب األصلية، وتعليم لغة الشعوب األصلية بوصفها اللغ           
 .اللغات الثانية

. وميـثل نقص املدرسني من السكان األصليني املتكلمني بلغتني واحلاصلني على تدريب جيد عقبة هامة               -٥٢
فاملعلمون . وقليلة هي البلدان اليت أعطت تدريب املعلمني من السكان األصليني املتكلمني بلغتني األولوية الواجبة             

 يف مدارس إعداد املعلمني التقليدية ال يعرفون الشيء الكثري عن ثقافات الشعوب األصلية أو               الذين تلقوا تدريبهم  
وحىت شباب السكان األصليني . جيهلوهنا متاماً، ويف معظم األحيان ال يتكلمون أي لغة من لغات الشعوب األصلية

تبنون النموذج التربوي الرمسي القائم     الذين جيري إعدادهم يف هذه املدارس سرعان ما يتعلمون احتقار ثقافتهم وي           
ولتعزيز التعليم املشترك بني الثقافات والثنائي اللغة، جيب يف املقام األول تدريب املدرسني الذين    . عـلى الدمـج   

وهلذا الغرض، جيب يف كثري األحيان كسر أوجه املقاومة املؤسسية، والسعي إىل تغيري             . سيمارسـون هذا التعليم   
العاملني يف وزارة التعليم واإلدارات التابعة هلا، بل عقلية أعضاء رابطات ونقابات معلمي النظام              عقلية املوظفني   
 .التربوي التقليدي

وميـثل نقص معدات التعليم املالئمة للتعليم املشترك بني الثقافات واملناهج التربوية اليت جيري تطبيقها،                -٥٣
ملشترك بني الثقافات والثنائي اللغة إال إذا توفرت للمدارس الكتب وال ميكن أن يتحقق جناح التعليم ا. عقبة أخرى

واملـواد التعليمية والوسائل السمعية والبصرية، وغري ذلك، يف لغات الشعوب األصلية، وإذا كانت تلك الكتب                
 هذا يستلزم   وال ميكن إعداد هذه املعدات على حنو ارجتايل، ذلك أن         . واملواد والوسائل متالئمة مع السياق الثقايف     

وال متلك البلدان الفقرية ترف االضطالع      .جهداً تضطلع به أفرقة متعددة االختصاصات ويستغرق سنوات عديدة        
فالتقدم احلقيقي يف هذا اجملال، حققته حتديداً بلدان        . مبهمة هبذا احلجم، وإن كان عدد كبري منها قد حاول ذلك          

وقد أخذت اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية      . تعددة ومل ُتحل بعد   واملشكالت التربوية م  . قليلة من أثرى البلدان   
وال ميكن أن ُيماَرس    . تتحمل مسؤولية متزايدة يف وضع منهجها التربوي اخلاص وإدارة شؤون مدارسها اخلاصة           

 . احلق يف التعليم ممارسةً كاملة إال إذا أُزيلت كافة هذه العقبات

شترك بني الثقافات والثنائي اللغة يتعمم بالنسبة للمستويات األوىل من          وبـدأ تعليم الشعوب األصلية امل      -٥٤
التعليم االبتدائي، وأخذ ميتد إىل التعليم األساسي بأسره؛ وُيتوخى اآلن يف بعض البلدان إنشاء مؤسسات للتعليم                

 .ةالعايل ميكنها تلبية احتياجات الشعوب األصلية، واالستجابة خلصوصياهتا الثقافية واللغوي

، بدأت  ١٩٧٩ومنذ إقامة احلكم الذايت يف عام       . ويف غريـنالند، ظل التعليم حمدوداً يف عهد االستعمار         -٥٥
الشـعوب األصـلية ُتطاِلب بتعليم أكثر فعالية ومالءمة جيمع بني احلفاظ على الثقافة احمللية واالندماج يف اجملتمع     
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، وهو برنامج ميثل    )Atuarfitsialak" (املدرسة الصاحلة  "، أعد الربملان برناجماً ُسمي    ٢٠٠٢ويف عـام    . العـاملي 
 . إصالحاً واسعاً للتعليم يستجيب هلذه االحتياجات وجيري تنفيذه يف الوقت الراهن

وشرعت شبكة املعارف التقليدية للشعوب األصلية يف أالسكا يف وضع منهج دراسي يقوم على معارف                -٥٦
درسي يف كاتيفيك، بنونافوت، بتنفيذ برنامج جمدد للتعليم بلغة إينوكتيتوت وقد بادر اجمللس امل. الشعوب األصلية 

وباإلنكلـيزية أو الفرنسية، أو باالثنتني معاً؛ وجيمع هذه الربنامج بني املعارف احمللية وبني إعداد التالميذ للحياة                 
 .العصرية

عليم خاص بأطفال الشعوب األصلية وخالل الستينات، بادرت وزارة التربية يف املكسيك بتنفيذ برنامج ت         -٥٧
ووضعت طريقة  . يف مؤسسات التعليم االبتدائي العامة، اليت أصبحت تضم اليوم آالف املدرسني املتكلمني بلغتني            

تربوية ومناهج دراسية تتالءم مع ثقافات الشعوب األصلية، وأُعدت كتب القراءة مبعظم لغات الشعوب األصلية،            
وعملياً، مل يلق الربنامج من سلطات التربية الوطنية الدعم . تكلمني بلغتني مل يكن كافياًغري أن تدريب املدرسني امل

ورغم كل اإلجراءات اليت اُتخذت، فإن      . واملوارد الالزمة ليصبح خياراً تربوياً حقيقياً ألطفال الشعوب األصلية        
ن األميني، علماً بأن نسبة األمية يف        عاماً هم م   ١٥ يف املائـة من السكان األصليني الذين تتجاوز أعمارهم           ٢٥

 يف املائة من السكان األصليني الذين تتراوح أعمارهم         ٣٩وهناك  . صفوف اإلناث تزيد عنها يف صفوف الذكور      
وقد أُنشئت يف البلد ثالث جامعات للشعوب األصلية كما         .  سنة، مل يلتحقوا باملدرسة    ٢٤ سنوات إىل    ٥مـن   

 .شعوب األصليةأُنشئ املعهد الوطين للغات ال

ويف اهلند، تولت قبائل والية تريبورا تنظيم صفوفها ونشطت خالل سنوات عديدة لتفرض استخدام لغة                -٥٨
إال أن . الكوكـربوك يف املدرسـة االبتدائية، بينما كانت اإلنكليزية أو البنغالية هي لغة التدريس الوحيدة سابقاً      

وإضافة إىل ذلك،   . حيث ال ُتستخدم لغة الكوكربوك كلغة تدريس      معدل ترك املدرسة مرتفع يف التعليم الثانوي        
يـود املتكلمون بلغة الكوكربوك استعمال احلروف الالتينية لتسهيل االنتقال إىل التعليم اجلامعي، غري أن الكتابة                

 .البنغالية هي السائدة يف املنطقة؛ وقد أدى هذا إىل احتجاجات وتوترات اجتماعية

ـ    -٥٩ مال اهلند، متكنت احلركة التربوية والثقافية لطالب الداك من إدخال تغيري جذري على             ويف الداك، بش
نظام التعليم التقليدي القائم على الدمج، وبدعم من السلطات احمللية املعنية بشؤون التربية، أحرزت احلركة تقدماً 

وأنشأت نظاماً للتعليم   ) مليون نسمة وهي لغة يتكلمها ربع     (ملحوظاً يف استعمال لغة السكان األصليني باملدرسة        
 .احمللي مالئماً للمجتمع احمللي ويستجيب الحتياجات شعب الداك

 يف التعليم قبل االبتدائي، واتسع نطاق هذه        ١٩٨٢ويف نيوزيلـندا، بدأ استخدام اللغة املاوورية يف عام           -٦٠
 املاوورية مل تصبح لغة رمسية للبلد إال يف عام          املـبادرة فشـملت التعليم االبتدائي والثانوي والعايل؛ إال أن اللغة          
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ورغـم هـذه اإلجنـازات، فإن اإلحصاءات املتعلقة بالطالب املاووريني ال تزال تبني اليوم فروقاً هامةً             . ١٩٨٧
 .باملقارنة مع باقي السكان

نهج الدراسي يف  أمراً توجيهياً ينظم امل١٩٩٧ويتضمن إصالح التعليم الذي ُشرع فيه يف النرويج يف عام           -٦١
.  تلميذ يتلقون تعليماً باللغة الصامية١ ٥٠٠ويشمل األمر التوجيهي زهاء . مؤسسات تعليم الصاميني بسبع قرى    

 .ويهدف هذا املنهج إىل تعليم القيم واملعارف التقليدية للثقافة الصامية

. الشعوب األصلية يف املدرسة   ويف جنوب أفريقيا وناميبيا، ُيضطلع جبهود بارزة لتشجيع استعمال لغات            -٦٢
ويف مقاطعة كيب الشمالية، تولت إدارة التعليم إعداد املواد التربوية للمدارس االبتدائية يف اجملتمعات احمللية لسكان 

وجيرى تسليط الضوء على ضرورة تشجيع تعدد اللغات وتعليم الكبار يف إطار السياسة             . السان والناما األصليني  
ومت إعداد معاجم ببعض اللغات احمللية وتولت .  إىل االعتراف بالشعوب األصلية يف جنوب أفريقياالرمسية اليت ترمي

كما تشجع بوتسوانا استخدام لغة الصان، ولذلك       . إدارة التعلـيم تطويـر مواد مساعدة للمؤسسات املدرسية        
 .أُنشئت يف املنطقة شبكة لتبادل املواد واملناهج التربوية

سعى شعب إيفواغو يف السلسلة اجلبلية الشمالية إىل احلصول على إصالح للتعليم العام الذي ويف الفلبني ي -٦٣
توفـره الدولة منذ عهد االستعمار األمريكي، وذلك لتضمينه نظم املعرفة اخلاصة بالشعوب األصلية، مبا يضمن                

 .استقالالً ذاتياً أكرب للشعوب األصلية وتنمية ثقافية حقيقية

لـبلدان اليت زارها املقرر اخلاص خالل فترة واليته، اشتكت مجاعات ومنظمات الشعوب             ويف مجـيع ا    -٦٤
ويبدو أن التعليم اخلاص بالشعوب     . األصلية من نقص اإلجراءات اليت تتخذها السلطات لصاحلهم يف جمال التربية          

تبة األخرية لألولويات، نظراً ألن     يف الربامج الوطنية للتعليم، ويأيت عموماً يف املر       " احللقة الضعيفة "األصـلية ميثل    
فهذه الشكوى تكررت على مسامع املقرر اخلاص يف كل من الفلبني           . املوارد اليت ختصص هلذا التعليم غري كافية      

وعالوة على ذلك، تلقى املقرر اخلاص تقارير ومعلومات تبني أن . وغواتيماال واملكسيك وشيلي وكولومبيا وكندا
 .  كثرية أخرىاحلالة مماثلة يف بلدان

فمع تزايد أمهية الوسائل السمعية     . وميكن أن يتلقى الطالب تعليمهم يف أماكن أخرى غري غرفة الدراسة           -٦٥
، )وال سيما التليفزيون واإلنترنت   (والبصرية، وبعد وصول وسائل االتصال حالياً إىل جمتمعات الشعوب األصلية           

انات تسترعي االهتمام يف مناطق خمتلفة يف العامل، وال سيما          تـتاح إمكانـات واسعة للتعليم من ُبعد، وهي إمك         
وذلك ما تقدمه جامعة أتاباسكا من خدمات للعديد من مراكز تعليم الشعوب            . بالنسـبة للتعليم الثانوي والعايل    

ثنائي اللغة غري أن املشكالت املبينة أعاله اليت تؤخر تعميم التعليم املشترك بني الثقافات وال. األصلية يف غرب كندا
عدم توافر املدرسني احلاصلني على تدريب كاف، ونقص املواد التعليمية،          : تـزداد حـدة يف ميدان االتصاالت      

ويف بعض البلدان، أُحرز تقدم هام يف استخدام        . واالعـتماد على منهجية تربوية ال تزال يف بداياهتا، وغري ذلك          
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ويف بلدان أخرى، تصطدم املبادرات بتشريعات تفضل املصاحل        . إذاعات اجملتمعات احمللية ألغراض تربوية وثقافية     
ويف املكسيك، بدعم من اللجنة الوطنية لتنمية       . الـتجارية للمشروعات وتضع العقبات يف وجه الربامج التربوية        

الشعوب األصلية، هناك سعي إىل تعديل التشريعات مبا يكفل زيادة فرص تشغيل شبكة واسعة إلذاعات اجملتمعات 
حمللـية تبث براجمها يف األقاليم اليت تعيش فيها الشعوب األصلية، إال أن هذه املساعي تصطدم باملصاحل التجارية                  ا

 .حملطات البث اخلاصة

وأمام األضرار اليت سببها يف فترة سابقة فرض مناذج صارمة هتدف إىل دمج الشعوب األصلية من النواحي  -٦٦
وهلذا الغرض،  . ل بعض الشعوب إحياء أشكال تقليدية وجمتمعية لتعليم غري منطي         التربوية واللغوية والثقافية، حياو   

يعـتمدون على حكمة ومعارف الشعوب األصلية اليت أخذت اليوم تستعيد قدراً من هيبتها بعد أن استخف هبا                  
بنيوزيلندا، وهنالك أمثلة عديدة على جتارب ناجحة للماووريني يف أتياروا         . املدرسـون يف إطـار النظام العادي      

والعديـد مـن الشـعوب األوىل يف كندا، والصاميني يف بلدان الشمال، واملابوتشي يف شيلي، والكيشواس يف                  
إكـوادور، واملاسـاي يف كينيا، ويف مقاطعة راتاناكريي يف كمبوديا، والسنغاي يف ماليزيا، والشكما يف اهلند،                 

ان يف إطار مشاريع تعليم منظمة، يف حني تتم يف          وتندرج هذه التجارب يف بعض األحي     . وشـعوب كثرية أخرى   
ولكنها تسهم يف مجيع احلاالت يف حفظ معرفة ثقافة الشعوب األصلية،        . أحيان أخرى خارج إطار التعليم الرمسي     

وترسيخ عزة النفس لدى الشباب وتعزيز هويتهم الثقافية، وتوطيد االرتباط باألرض والبيئة، وفتح آفاق مستقبلية           
 . لشبابخمتلفة ل

بل بالعكس، ال ميكن أن يكونا      . وال ُيعد تعدد اللغات وتعدد الثقافات حكراً جملتمعات الشعوب األصلية          -٦٧
وكما يرد يف إعالن اليونسكو املتعلق . عاملي تقدم إال إذا تغريت يف الوقت نفسه العقليات السائدة يف جمتمع البلد

 تسلم بأهنا متعددة الثقافات من جوانب عديدة، ألن وجود الشعوب           بالتنوع الثقايف، على اجملتمعات املعاصرة أن     
األصلية يقترن بوجود أقليات وطنية وإثنية، ومهاجرين ينتمون إىل ثقافات خمتلفة ومجاعات أخرى تطالب حبقها يف 

ترث بالشعوب وبصفة عامة، تكاد نظم التعليم الرمسية لسكان املدن واألرياف غري األصليني ال تك. هويتها الثقافية
واألكثر من ذلك، فغالباً ما يكون السكان األصليون حمل حتقري ومتييز يف كتب التاريخ واجلغرافيا واألدب . األصلية

وجيب أن ُيطبََّق التعليم املتعدد الثقافات احلقيقي أيضاً يف         . والفـن وعلم االجتماع، ومن جانب املعلمني أنفسهم       
يلة الوحيدة اليت تكفل االعتراف باحلقوق األساسية للشعوب األصلية اعترافاً          نظـم التعلـيم الوطنية، ألهنا الوس      

 .كامالً

  املشاركة النشطة، والتعليم العايل وإنشاء نظم تعليمية مستقلة�دال 

وكيما ُيترجم احترام التنوع الثقايف على أرض الواقع، كما تقترحه اليونسكو، وإلصالح نظم التعليم على  -٦٨
ادة توجيه التعليم حنو االحترام التام جلميع احلقوق األساسية، وال سيما احلقوق الثقافية واللغوية، من حنو يكفل إع

وعليه، جيب أن تكون هذه الشعوب قادرة على        . املهم أن تعكس اإلجراءات املتخذة احتياجات الشعوب األصلية       
وإن عدم مشاركة الشعوب    . يذها وتقييمها املشاركة حبرية يف مجيع مراحل التخطيط لإلصالحات، وإعدادها وتنف        
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األصلية يف إعداد برامج وسياسات التعليم منذ تصورها، قد شكّل حىت اآلن أحد األسباب اليت جعلت بعض نظم              
وجيب إشراك أرباب األسر، واملمثلني الشرعيني جملتمعات الشعوب        . التعلـيم ال تليب احتياجات الشعوب األصلية      

 واملديرين واملوظفني من السكان األصليني العاملني يف املؤسسات املدرسية وأعضاء إدارة األصلية وكذلك املدرسني
وجيب أال ُتعّد خطط وبرامج التعليم يف مكاتب فنية بعيدة ال يوجد اتصال مباشر بينها وبني جمتمعات                 . التعلـيم 

 .الشعوب األصلية

 وشعب اإلينويت أن يضعوا برامج التعليم       ويف كـندا عـلى سبيل املثال، ميكن ألعضاء الشعوب األوىل           -٦٩
اخلاصـة هبـم، وأن يديـروا مدارسهم االبتدائية والثانوية بفضل الدعم املتزايد الذي ما فتئت تقدمه احلكومة                  

ويف نونافوت، تتوىل كلية منطقة القطب الشمايل إعداد اإلينويت لبعض اجملاالت     . للمـبادرات احمللـية واجملتمعية    
وقد أعلنت حكومة كندا إنشاء مركز وطين للغات        .  إىل أن تصبح جامعة إينويت حقيقية      املتخصصـة، وتطمح  

وثقافـات الشعوب األصلية تتمثل مهمته األساسية يف ترويج لغات الشعوب األصلية، كما دعمت إنشاء جامعة                
 .الشعوب األوىل

وعلى سبيل  .  تعليم خاصة  وتدعـو املشـكالت اخلاصة اليت تواجهها الشعوب األصلية إىل تنفيذ برامج            -٧٠
املـثال، مبـا أن شباب الشعوب األصلية ميثلون نسبة مرتفعة من األشخاص الذين صدرت بشأهنم أحكام جنائية            

، فإنه ُيستصوب إعداد برامج تعليم خاصة إلعادة التأهيل االجتماعي ملن يفرج            )E/CN.4/2004/80انظر الوثيقة   (
وجيب أيضاً وضع برامج خاصة بفتيات ونساء الشعوب . ضاء مدة السجنعنهم من أبناء الشعوب األصلية بعد انق

. األصلية الالئي يستدرجن، ألسباب خمتلفة، إىل أوساط االجتار بالنساء والبغاء ويقعن يف إدمان العقاقري والكحول
دير، عامالً وميكـن أن تكون الثقافة التقليدية للشعوب األصلية وكذلك مشاركة الشعوب األوىل اليت حتظى بالتق   

 .حامساً يف هذا النوع من برامج إعادة التأهيل االجتماعي والوقاية اليت جيري تنفيذها فعالً يف العديد من البلدان

وقـد متـت اإلشارة يف مناسبات عديدة إىل ضرورة تشجيع التربية البدنية والرياضة يف صفوف شباب                  -٧١
نضج التالميذ جسدياً ونفسياً، وإمنا تؤدي أيضاً وظائف اجتماعية فالتربية الرياضية ال تسهم يف . الشعوب األصلية

وثقافية هامة وضرورية بوجه خاص لشباب الشعوب األصلية الذين ميرون مبرحلة حتول اجتماعي، ويعانون يف كثري 
ن   . األحـيان من أعراض االضطراب العاطفي املرتبط باالزدواجية الثقافية اليت يعيشوهنا           ظر إىل  ولذلك، جيب أن ُي

 .تشجيع التربية البدنية والرياضة على أنه عنصر رئيسي يف تعليم الشعوب األصلية

وإذا كانـت املشـكالت األساسية املتصلة بتعليم الشعوب األصلية تعليماً مشتركاً بني الثقافات وثنائي           -٧٢
 سنوات تقدم هام على     اللغـة، حتدث بوجه خاص على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي، فقد أُحرز منذ بضع             

ولألسباب اليت سبق بياهنا، كان وصول الشعوب األصلية إىل اجلامعة على الدوام أمراً صعباً . مستوى التعليم العايل
للغاية بسبب العديد من العوامل مثل الُبعد اجلغرايف، والكلفة، والتحيز الثقايف وقلة عدد السكان األصليني الذين                

وبعد نيل الشهادة اجلامعية، ميكث أبناء السكان األصليني عموماً يف منطقة حضرية، . امعةينهون مرحلة ما قبل اجل
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ويبحثون عن وظيفة يف االقتصاد العصري ويتكيفون مع منط عيش بعيد عن ثقافتهم، مع ما ينطوي عليه ذلك من         
 .خسارة بالنسبة جملتمعهم احمللي وشعبهم األصليني

 يف العديد من اجلامعات، وال سيما يف البلدان الغنية، مراكز أو إدارات              عاماً، أنشئت  ٢٠ومـنذ زهاء     -٧٣
ويف أمريكا الشمالية، ازدهرت مراكز الدراسات املتعلقة       . للدراسات املتخصصة يف مواضيع هتم الشعوب األصلية      

إىل غري منح دراسية، وإعانات وحصص خمصصة،     (وقد مسحت اإلجراءات اإلجيابية املتخذة      . بالسـكان األصليني  
مث، بدأت تربز برامج للدراسات املتخصصة يف       . بزيادة عدد طالب الشعوب األصلية يف بعض اجلامعات       ) ذلـك 

وتقوم جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنيلوس بتجربة مثرية لالهتمام، إذ أنشأت برناجماً، هو . قضايا الشعوب األصلية
ابتكار دروس جتمع بني االختصاصات الغربية ومعارف       ، يرمي إىل    "جمـتمع التعـلم القبـلي والتبادل التربوي       "

 .اجملتمعات احمللية القبلية

وأخـرياً، بـدأت الشعوب األصلية تطالب بإنشاء جامعات خاصة هبا هلا مناهجها الدراسية اخلاصة يف                 -٧٤
 يف بلدان خمتلفة    وهكذا، أخذ عدد مراكز التعليم العايل اخلاصة بالشعوب األصلية يتزايد         . املناطق اليت تعيش فيها   

. مـن العامل، مثل نيوزيلندا وكندا والواليات املتحدة وبلدان الشمال وإكوادور ونيكاراغوا واملكسيك، وغريها             
ويسـتجيب كـل مركز حلالة خمتلفة، كما أن البنية واملنهج الدراسي واإلدارة وعدد املدرسني واملنهج التربوي،                

فات، فإن مجيعها يسعى إىل بلوغ نفس الغاية، أال وهي توفري تعليم            ورغم هذه االختال  . ختتلف باختالف املراكز  
ذي مستوى عاٍل يليب االحتياجات احلقيقية للشعوب األصلية، وإقامة رابطة وثيقة بني اجلامعة وجمتمعات الشعوب 

ا وتكسبها مكانة األصلية وإعداد خنبة من الفنيني واملفكرين املنتمني إىل الشعوب األصلية، تعمل ألجل تنمية شعوهب
. وإذا أمكن حتقيق هذه األهداف، فإن احلق يف التعليم سيكون قد أُعمل على حنو كامل              . يف عامل العوملة املعاصر   

وينـبغي اإلشارة إىل أن كل هذه اإلجراءات نفذت يف إطار العقد الدويل للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي                   
 . حقوق اإلنسان للشعوب األصليةأكد بوجه خاص على أمهية التثقيف يف جمال

وجامعة املناطق املستقلة الواقعة على الساحل الكارييب يف نيكاراغوا، هي أول جامعة للشعوب األصلية يف  -٧٥
وهذه اجلامعة اليت أنشئت يف بداية التسعينات، هي جامعة متعددة اإلثنيات هتدف إىل تشجيع              . أمـريكا الوسطى  

وقد أسهمت بدور أساسي يف إعداد برنامج التعليم        . ان ساحل احمليط األطلسي   وتعزيـز التدريـب املستمر لسك     
 .الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات للشعوب األصلية يف هذه املنطقة

  أنشطة األمم املتحدة واملؤسسات األخرى يف جمال تعليم الشعوب األصلية-هاء 

فاليونيسيف تشارك يف العديد من مشاريع . عوب األصليةيدعم العديد من هيئات األمم املتحدة تعليم الش -٧٦
ويف بوليفيا على سبيل    . التعلـيم املشترك بني الثقافات والثنائي اللغة اجلاري تنفيذها يف مناطق عديدة من العامل             

ربازيل، ويف ال. املثال، تدعم اليونيسيف أربعة جمالس لتعليم الشعوب األصلية مكلفة بتوجيه احلكومة يف هذا امليدان
كما أسهمت يف إجناز دراسة بشأن االحتياجات يف جمال         . تعاونت اليونيسيف مع جملس للشعب الغاراين األصلي      

وعلى حنو ما جرى بيانه يف الفقرات السابقة، هنالك عقبات عديدة حتول . تعليم اجملتمعات احمللية البدوية يف ترتانيا
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ويف فنـزويال، تشجع اليونيسيف على تسجيل مجيع األطفال      . يف بعـض األحيان دون التحاق األطفال باملدرسة       
بسـجل األحـوال املدنـية، وهذا من شأنه أن ييسر فيما بعد التحاقهم باملدرسة، يف حني تدعم اليونيسيف يف                    

وتسهم أيضاً . املكسيك إنشاء اهلياكل األساسية املدرسية الكافية يف بعض املناطق اليت تعيش فيها الشعوب األصلية
 .يف برامج التعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات، وال سيما يف الربازيل وبوليفيا وغيانا وناميبيا

، اليت تتضمن مواد عديدة تتعلق بتعليم الشعوب األصلية         ١٦٩ووفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم        -٧٧
ن، وال سيما يف إطار الكفاح من أجل القضاء على          وثقافـتها، تضطلع املنظمة بالعديد من األنشطة يف هذا امليدا         

وينبغي اإلشارة بوجه خاص إىل برنامج إلعداد املدرسني من الشعوب األصلية يف املنطقة احلدودية              . عمل األطفال 
، يف إطار مكافحة االجتار بالفتيات املنتميات إىل األقليات )الصني(بني بوليفيا وشيلي، وبرنامج آخر ينفذ يف يونان 

وقـد قامـت منظمة العمل الدولية، يف بلدان عديدة أخرى، بدراسات حول طرائق عمل األطفال يف                 . اإلثنـية 
وعلى سبيل املثال يف اهلند، ويف السودان، ويف منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا، ويف (جمتمعات الشعوب األصلية 

ويف املكسيك على سبيل املثال، ثبت أن       . فاههاوعواقبه على تعليم الشعوب األصلية وصحتها ور      ) بلدان األنديز 
الدخل الذي يتيحه عمل أطفال السكان األصليني املهاجرين قد يصل إىل ثلث دخل األسرة، وهو ما يشكل عقبة                  

 .حتول دون التحاق هؤالء األطفال باملدرسة

ني الثقافات اخلاص   وتدعـم اليونسـكو مبادرات عديدة، مثل مشروع التعليم الثنائي اللغة واملشترك ب             -٧٨
والعناصر الرئيسية اليت يقوم عليها املشروع،      . بأطفال شعب املايا واجلاري تنفيذه يف املدارس االبتدائية بغواتيماال        

النظام العشروين لشعب املايا والنظام     (، وتعلم نظامني للرياضيات     )اللغة األم واللغة املهيمنة   (هـي تعـلم لغتني      
، وتعليم أشكال التعبري الفين     )قيم شعب املايا والقيم العاملية    (تطبيق نظم قيم متكاملة     ، وتعليم و  )العشـري الغريب  

لشعب املايا وثقافات خمتلفة أخرى، وأخرياً حتديد وحتليل وتفسري العامل حسب ثقافة شعب املايا وحسب جمموع                
 .املعارف اليت اكتسبتها البشرية يف العامل بأسره

ويف هذه األثناء، . داد مبادئ توجيهية لتمويل املشاريع اخلاصة بالشعوب األصليةويواصل البنك الدويل إع -٧٩
واصـل إسـهاماته املالية يف العديد من املشاريع الوطنية الرامية إىل دعم التعليم األساسي، وال سيما يف املناطق                   

 ).اهلند ويف بنغالديشكما حيدث يف (الريفية، واليت تفيد منها يف بعض احلاالت جمتمعات الشعوب األصلية 

ويف . وقـد اهـتم املنتدى الدائم املعين بقضايا السكان األصليني يف دوراته الثالث مبعاجلة مسألة التعليم                -٨٠
، أقر املنتدى بأن التعليم وسيلة فّعالة حلماية التقاليد الثقافية للشعوب األصلية ٢٠٠٤دورته الثالثة املعقودة يف عام 

وعالوة على ذلك، أوصى الدول األعضاء بأن تشرك اآلباء         .  يتسم هبا التعليم باللغة األم     وأكـد على األمهية اليت    
واألفـراد والتالميذ أنفسهم من مجاعات الشعوب األصلية يف ما تعتمده وتنفذه من سياسات وطنية تتعلق بتعليم                 

 املستويات، وتضع برامج للتعليم هذه الشعوب، وأن تزيد عدد السكان األصليني العاملني يف نظم التعليم على مجيع
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االبتدائي والثانوي تعكس املعارف التقليدية للشعوب األصلية، وتزود هذه الشعوب بالتدريب املطلوب مبا ميكنها              
ويعرب املقرر اخلاص عن موافقته على      . مـن إدارة ُنظـم التعليم اخلاصة هبا واملشاركة يف عملية اختاذ القرارات            

 .وصياته، ويعلن تبنيه هلااستنتاجات املنتدى وت

وتفـيد مـنظمات غـري حكومية عديدة أهنا تتوىل تنفيذ مشاريع لتشجيع التعليم املشترك بني الثقافات                -٨١
والثـنائي اللغـة، وتدريـب املعلمني، وإعداد الكتب املدرسية لتعليم الشعوب األصلية، والنهوض بالتعليم قبل                

ية اليت تعىن بتشجيع تعليم الشعوب األصلية، واإلسهام يف إنشاء اهلياكل           االبـتدائي، وتعزيز أنشطة املنظمات احملل     
األساسية املدرسية اليت متثل حاجة ماسة يف املناطق اليت تعيش فيها الشعوب األصلية، والتشجيع على تطبيق أشكال 

وهناك مشاريع منوذجية   . تعليم غري تقليدية، واستخدام الوسائل السمعية والبصرية واإللكترونية والتعليم من بعد          
وجتارب ناجحة شهدهتا بلدان متنوعة عديدة مثل تايلند وبريو والواليات املتحدة واالحتاد الروسي وماليزيا واهلند               

 ). نيوزيلندا(وغواتيماال واملكسيك وكمبوديا والربازيل واوتياروا 

للمعلمني من الشعوب األصلية، ست     وقد عقد املؤمتر العاملي لتعليم الشعوب األصلية، وهي شبكة دولية            -٨٢
 . ٢٠٠٥نوفمرب /دورات حىت اليوم، وهو ُيعد لدورته املقبلة املقرر عقدها ب ايتاروا يف شهر تشرين الثاين

  االستنتاجات-ثانياً 

عرضـت يف الفقـرات السـابقة بعض املشكالت الرئيسية اليت حتول دون الشعوب األصلية ودون      -٨٣
 .ليم على حنو كامل، واجملاالت اليت تقتضي تدخالً سريعاً وفعاالً لضمان التمتع هبذا احلقممارستها حلقها يف التع

ويف حـني أن احلق يف التعليم هو حق معترف به على الصعيد العاملي، ال تزال الشعوب األصلية غري                    -٨٤
أمية أعلى، ومستوى   ولدى الشعوب األصلية، مقارنة ببقية السكان، معدل        . متمتعة هبذا احلق على حنو كامل     

وبينما تبذل بلدان   . تعليم أدىن، ومعدل التحاق باملدرسة، وال سيما مستوى التعليم الثانوي والعايل، أضعف           
عديـدة جهوداً كبرية لرفع مستوى التعليم يف صفوف الشعوب األصلية، فإن عقبات عديدة ال تزال تعوق                 

 . وصول هذه الشعوب إىل التعليم

لدميغرايف وانعدام وسائل النقل يف كثري األحيان األطفال من االلتحاق باملدارس القليلة ومينع التشتت ا -٨٥
ومثة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تعوق يف بعض األحيان التحاق . املوجودة يف مناطق الشعوب األصلية

دية سيئة، وتعوزها املوارد    ففي مناطق الشعوب األصلية، تكون املدارس عموماً يف حالة ما         . األطفال باملدرسة 
وال تزال اإلدارات املشرفة على التعليم العام يف بلدان عديدة، متارس بعض أشكال التمييز              . املالية والتربوية 

 .ضد تعليم الشعوب األصلية
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وإن أمنـاط التعلـيم القائمة على الدمج، والتجاهل أو االزدراء الذي كانت تلقاه لغات وثقافات                 -٨٦
لية يف نظام التعليم، قد شكلت على الدوام العقبة الرئيسية أمام التمتع باحلق يف التعليم على                الشعوب األص 
ومـنذ بضع سنوات، بدأت هذه احلالة تتغري، ومثة بلدان عديدة تعترف اليوم رمسياً بثقافات               . حنـو كـامل   

طالب الشعوب األصلية   وت. الشـعوب األصلية وتقر بضرورة إنشاء تعليم ثنائي اللغة ومشترك بني الثقافات           
 .حبقها يف تلقي تعليم بلغتها اخلاصة، يتالءم مع ثقافتها اخلاصة

ويصـطدم التعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات مبشكالت عديدة تتراوح بني النقص يف عدد                -٨٧
واملناهج التربوية املالئمة، املعلمني املتكلمني بلغتني ويف تدريبهم والصعوبات اليت تعترض إعداد املواد التعليمية 

وضـرورة إشـراك جمـتمعات الشعوب األصلية يف إنشاء وإدارة مؤسساهتا التعليمية اخلاصة هبا على مجيع                 
وهناك يف الوقت احلايل بلدان عديدة أحرزت تقدماً على هذا الدرب، من التعليم قبل االبتدائي               . املستويات

فهناك ميل إىل اختيار التعليم املستمر بدالً       . ا اجملال ال يزال حمدوداً    حىت التعليم العايل، ولو أن النجاح يف هذ       
 .من تعليم الشعوب األصلية

وإن تعلـيم الشعوب األصلية على حنو يتالءم مع ثقافاهتا وقيمها، هو أفضل وسيلة لضمان احلق يف                  -٨٨
ال تكترث بتحديات اجملتمع    وهـذا ال يعين أن تعزل الشعوب األصلية نفسها عن العامل اخلارجي و            . التعلـيم 

الوطين واالقتصاد العاملي؛ بل تعترب جمتمعات الشعوب األصلية هذا التعليم وسيلة ضرورية الرتقائها الشخصي 
 . واالجتماعي والثقايف الكامل

  التوصيات-ثالثاً 

ليني وأن يوصـي املقرر اخلاص بأن تويل احلكومات أولوية ُعليا ألهداف ومبادئ تعليم السكان األص       -٨٩
تـزود اهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة اليت تعمل على تشجيع تعليم السكان األصليني بالوسائل املادية               

 . واملؤسسية والفكرية الكافية

يدعو املقرر اخلاص احلكومات إىل أن تضع، بالتعاون الوثيق مع جمتمعات السكان األصليني، برامج              و -٩٠
املعلمني يف جمال التعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات خالل العقد           تـرمي إىل تدريـب عدد كاٍف من         

وهلذا الغرض، جيب التشجيع على توظيف املرشحني من السكان األصليني          . الـدويل الثاين للسكان األصليني    
شآت وإنشـاء اخلدمات الضرورية واعتماد تدابري التشجيع واملساعدة عن طريق املنح الدراسية، وزيادة من             

 . ويدعو املقرر اخلاص أيضاً اليونسكو واجملتمع الدويل إىل املشاركة يف هذا اجلهد. التعليم والبحث الالزمة



E/CN.4/2005/88 
Page 25 

ويوصي املقرر اخلاص املؤسسات اجلامعية ومراكز البحث بزيادة مشاركتها يف وضع املناهج الدراسية  -٩١
ويوصي أيضاً بتطوير جامعات السكان . نياملـتعددة االختصاصات واملصممة خصيصاً لتعليم السكان األصلي       

 . األصليني وتعزيزها

تارخيها وفلسفتها وثقافتها وفنوهنا (ويوصي املقرر اخلاص بأن يوىل االهتمام الواجب للشعوب األصلية  -٩٢
يف املواد اليت تدرس يف إطار التعليم الوطين جبميع مستوياته، وذلك بروح ختلو             ) وأمناط عيشها، إىل غري ذلك    

من العنصرية وتؤمن بتعدد الثقافات واحترام التعدد الثقايف واإلثين، مع احلرص بصورة خاصة على املساواة               
كما يوصي بتوجيه اهتمام خاص للعالقة اليت تربط الشعوب األصلية ببيئتها، وتشجع            . بـني الـرجل واملرأة    

خاص للبيئات املعرضة للخطر مثل منطقة مع توجيه اهتمام (البحث العلمي القائم على املشاركة يف هذا اجملال 
 ). القطب الشمايل، والغابات القطبية الشمالية والغابات املدارية واجلبال، إىل غري ذلك

كما يوصي بأن تبث أجهزة اإلعالم بانتظام برامج عن معارف الشعوب األصلية وثقافاهتا، مع التقيد                -٩٣
سها الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ويوصي بأن        مبـبادئ التسامح والعدل وعدم التمييز اليت تكر       

تـتاح للشـعوب األصلية وجمتمعاهتا احمللية فرصة الوصول بنفسها إىل وسائل اإلعالم كاإلذاعة والتلفزيون               
 .واإلنترنت، إىل غري ذلك

 بأن يوىل   ويف إطـار تدعـيم توحيد الطرائق املختلفة لتعليم السكان األصليني، يوصي املقرر اخلاص              -٩٤
اهـتمام أكرب للتربية البدنية، ولتوفري تعليم خاص يف جمال القضاء اجلنائي، وتثقيف الفتيات والنساء يف مجيع                 

 . امليادين، والتعليم من ُبعد، وتعليم الكبار والتدريب املستمر

- - - - - 

 


