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 موجز

املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات  املقرر اخلاص إىل، ٢٠٠٣/٥٦جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها طلبت  
نها يف   بشأن املواضيع املدرجة يف تقريره األول، وخاصة ما يؤثر م          العملأن يواصل   األساسـية للسكان األصليني     

 القضايا واحلريات األساسية للسكان األصليني، مما قد يسهم يف إحراز تقدم يف مناقشة              اإلنسانحالـة حقـوق     
، ووفقاً هلذا القرار حييل املقرر      األصليةقوق الشعوب   املتعلق حب  إعالن األمم املتحدة     مشروعاألساسـية اليت ختص     

رباء الدراسية املعنية بالشعوب األصلية والتعليم، اليت ُعقدت يف         استنتاجات وتوصيات حلقة اخل   اخلـاص طيه إىل اللجنة      
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠ إىل ١٨باريس يف الفترة 

ويـرى املقـرر اخلاص أن مسألة التمتع الكامل باحلق يف التعليم هي مسألة حامسة األمهية بالنسبة إىل الشعوب                    
رية للفريق العامل املعين مبشروع إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق          األصـلية، كمـا اتضـح ذلك أثناء املناقشات األخ         

وذلك هو أيضاً . على حتليل هذه املسألة) E/CN.4/2005/88(الشـعوب األصـلية، ومن مث فقد ركز يف تقريره الرئيسي            
شت واالستنتاجات السـبب الـذي محـل املقـرر اخلاص على أن حييل إىل اللجنة، ملعلوماهتا، موجزاً للمسائل اليت نوق                  

 .والتوصيات اليت اعُتمدت يف احللقة الدراسية

وقـد قامت بتنظيم حلقة اخلرباء الدراسية مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للقرار املذكور                 
وحضر يف احللقة   . اريسيف مقر اليونسكو بب   ) اليونسكو(أعاله، باالشتراك مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          

 . خبرياً يف جمال الشعوب األصلية والتعليم، وممثلون حكوميون، وأكادمييون، وممثلو منظمات غري حكومية٦٠أكثر من 
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 املرفق

 تقرير عن حلقة اخلرباء الدراسية املعنية بالشعوب األصلية والتعليم

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠-١٨باريس، (

 احملتويات

 الصفحة اتـرـالفق 

 ٤ ٥-١ ..............................................................................مقدمة

 ٤ ١٠-٦ ............................................................االستنتاجات -أوالً

 ٧ ٣٧-١١ ...............................................................التوصيات -ثانياً 

 ١١ ...................................................................List of participants :تذييل
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 مقدمـة

، باخلربة اليت اكتسبتها ،ألول ٢٠٠٤/٦٢بينما أحاطت جلنة حقوق اإلنسان علماً مع التقدير، يف قرارها  -١
دراسية للخرباء لدعم البحوث املواضيعية السنوية للمقرر اخلاص املعين         مرة منذ إنشائها، واملتمثلة يف تنظيم حلقة        

حبالـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية وبنتائج هذه احللقة، حتيط علماً أيضاً بنية املفوضية                
ذه الشعوب،  السـامية حلقوق اإلنسان تنظيم حلقة دراسية للخرباء ُتعىن بتعليم الشعوب األصلية مع مشاركة ه              

وخرباء حكوميني وغري حكوميني بغية مساعدة املقرر اخلاص يف حبث املوضوع الرئيسي لتقريره الذي سيقدمه إىل            
 . اللجنة يف دورهتا احلادية والستني

ووفقاً للقرار املشار إليه أعاله، فإن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم  -٢
قد دعيتا احلكومات وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة والشعوب األصلية والباحثني ) اليونسكو(ثقافة وال

 .واألكادمييني العاملني يف هذا اجملال إىل حضور احللقة الدراسية

من وعقـدت حلقة اخلرباء الدراسية املعنية بالشعوب األصلية والتعليم، اليت نظمتها بصورة مشتركة كل    -٣
أكتوبر / تشرين األول٢٠ إىل ١٨مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة اليونسكو، يف الفترة من 

 خبرياً يف جمال الشعوب األصلية والتعليم وممثلون        ٦٠وحضرها أكثر من    .  يف مقـر اليونسـكو بباريس      ٢٠٠٣
 .ل هذا التقرير قائمة املشاركنيوترد يف تذيي. حكوميون وأكادمييون وممثلو منظمات غري حكومية

قدموا أمثلة (وناقش اخلرباء، يف احللقة الدراسية، مسائل تتعلق بوصول الشعوب األصلية إىل التعليم اجليد         -٤
عن العوامل اليت حتد من وصول الشعوب األصلية إىل التعليم وكذلك عن أفضل املمارسات للتغلب على العقبات                 

قدموا أمثلة عن برامج تستهدف تقدمي نظام تعليمي يدرك ثقافياً          (املناسب ثقافياً   ، والتعلـيم اجلـيد      )القائمـة 
. ، والنُُّهج القائمة على املشاركة وهي التعليم العايل للشعوب األصلية         )االخـتالفات اخلاصـة بالشعوب األصلية     

 . جات والتوصيات ورقة عمل، إىل صياغة جمموعة من االستنتا١٦وتوصل اخلرباء، الذين قدموا ما جمموعه 

وطلـب اخلـرباء الذيـن حضـروا احللقة الدراسية إىل املقرر اخلاص أن يأخذ يف احلسبان استنتاجاهتم                   -٥
وتبعاً لذلك، حييل   . وتوصـياهتم عند إعداد تقريره وإحالتها إىل هيئات األمم املتحدة املعنية لكي حتيط هبا علماً              

وسُيقدم التقرير الكامل   . لتوصيات اليت اعُتمدت يف احللقة الدراسية     املقرر اخلاص هنا إىل اللجنة االستنتاجات وا      
 .املتعلق باحللقة الدراسية إىل الفريق العامل املعين بالسكان األصليني يف دورته الثالثة والعشرين

  االستنتاجات-أوالً 

د وافقوا على   اخلـرباء اجملـتمعني يف احللقـة الدراسـية املعنـية بالشعوب األصلية والتعليم، ق              إن   -٦
 . االستنتاجات والتوصيات التالية

رحـب اخلرباء بالفرصة اليت أتاحتها حلقة األمم املتحدة الدراسية ملناقشة مسألة الشعوب األصلية               -٧
وقام اخلرباء، يف مجلة أمور، بتحديد طائفة من الشواغل املتعلقة بوصول الشعوب األصلية إىل التعليم . والتعليم



E/CN.4/2005/88/Add.4 
Page 5 

وبوجه .  املستويات وبعض احلواجز القائمة أمام متتع الشعوب األصلية بتعليم مناسب ثقافياً    اجلـيد على مجيع   
خـاص، ُسـلط الضـوء على أنه ال جيري دائماً احترام التنوع الثقايف للشعوب األصلية وأن التمييز وكره                   

وتتأثر بوجه . ع مناطق العاملاألجانب يظالن العقبة الرئيسية أمام متتع الشعوب األصلية باحلق يف التعليم يف مجي
 .خاص فتيات الشعوب األصلية تأثراً سلبياً باحلواجز القائمة اليت حتول دون التمتع الكامل هبذا احلق

الذي أعلنته  ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(وسـلَّم اخلـرباء بأنه على مدى العقد الدويل للشعوب األصلية يف العامل               -٨
قدم هام على الصعيدين الوطين والدويل على السواء يف اجتاه متتع           ، أُحرز ت  ٤٨/١٦٣اجلمعـية العامـة يف قـرارها        

وخالل هذه السنوات، أُدرج دائماً تعليم السكان األصليني كجزء من جدول           . الشـعوب األصلية باحلق يف التعليم     
وكرست منظومة  . عليمأعمال اجملتمع الدويل واحلكومات يف إطار املناقشة العامة املتعلقة باحلق املعترف به عاملياً يف الت              

األمـم املتحدة، وبوجه حمدد منظمة اليونسكو، االهتمام بتعليم السكان األصليني بوصفه أداة رئيسية لتحقيق التنمية       
 .ومع ذلك، فإن عدم التنفيذ ال يزال ميثل أحد دواعي القلق الرئيسية للمجتمعات. املستدامة والعادلة

ويف هذا  . حترام التنوع الثقايف وعنصر حاسم لتحقيق التنمية العادلة       احلـق يف التعلـيم هو أداة رئيسية ال        و -٩
السـياق، أسـهمت الشـعوب األصلية يف إعمال احلق يف التعليم، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالثقافة واللغة والتطبيب                    

 .ما بني الثقافاتوالتقاليد اليت تشكل مدخالت جوهرية تسهم يف حتقيق كرامة اإلنسان واإلثراء الثقايف واحلوار في

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة خالل السنوات األخرية، ال تزال الشعوب األصلية تواجه عدداً من                -١٠
والحظ اخلرباء أنه يتعني على الدول اختاذ تدابري        . الصـعوبات الـيت تعترض التمتع الكامل باحلق يف التعليم         

الشعوب األصلية متتعاً كامالً هبذا احلق األساسي جهوداً        حمـددة لكي تكون اجلهود اليت تبذهلا من أجل متتع           
 : فعالة، وخلصوا إىل ما يلي

 ال يزال التمييز التارخيي واملستمر يؤثر بصورة سلبية على االعتراف حبقوق الشعوب األصلية؛ )أ( 

 كثرية  إن االختالل املتزايد والتفاوت بني السكان األصليني والسكان غري األصليني يف بلدان            )ب( 
يؤثـر تأثرياً سلبياً على اجلهود املستمرة الرامية إىل سد الفجوة القائمة من أجل متتع الشعوب األصلية متتعاً                  

 كامالً حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية؛

عقدة وتشمل إن العقبات اليت تعترض التمتع بالكامل باحلق يف التعليم هي عقبات متعددة وم        )ج( 
أموراً منها عقبات مادية مثل املسافة بني املدارس وأماكن جمتمعات السكان األصليني؛ وأمناط احلياة املختلفة،               
مـثل منط معيشة السكان الرّحل؛ ومشاكل تتعلق بالفقر والفقر املدقع واالستبعاد؛ والنقل واإلقامة وكذلك               

 س؛الصعوبات اليت تصاَدف بشأن قيد الطالب باملدار

 ومن بينها املطالبة    -وكـثرياً مـا حيدث، يف السياسات الوطنية أن تؤدي بعض املمارسات              )د( 
بشـهادات مـيالد من أجل قيد التالميذ باملدارس ورفض أمساء السكان األصليني والشعر الطويل وارتداء                

 احلق يف التعليم؛ إىل خلق مزيد من الصعوبات أمام التمتع الكامل ب-املالبس التقليدية يف املدارس 
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مل تركـز أغلبـية اجلهـود اليت بذلتها الدول لتحسني الوصول إىل التعليم إال على التعليم                   )ه( 
 األساسي واالبتدائي، كما أهنا كثرياً ما أمهلت تلبية االحتياجات يف التعليم الثانوي والتقين واجلامعي؛

تم تنفيذ الربامج واإلجراءات بصورة     إن أي جهد يبذل يف هذا اجملال سيذهب سدى إذا مل ي            )و( 
ومل ُيحرز حىت اآلن إال تقدم ضئيل يف إجراء تقييم فعال، مثالً، للربامج التعليمية الثنائية اللغة                . نزيهة وفعالة 

وهذا هو عائق يعترض معاجلة األسباب اجلذرية اليت تعرقل         . واملشـتركة بـني الثقافات يف بعض أجزاء العامل        
 ل هذه الربامج؛النجاح الفعلي ملث

يف حني أن وصول مجيع أطفال وشباب الشعوب األصلية إىل التعليم أمر صعب يف كثري من                 )ز( 
فبينما تتصل أغلبية   . أحنـاء العـامل، فإن حقوق بنات الشعوب األصلية تتأثر بصورة خاصة بالعقبات القائمة             

، داخل األسرة ويف اجملتمع احمللي يثري قلقاً        املشاكل بالبيئة املدرسية، فإن التمييز ضد بنات السكان األصليني        
 داخل اجملتمع احمللي أو - وال سيما البنات   -فالعنف الذي ميارس ضد أطفال السكان األصليني        . خاصاً أيضاً 

 يف املدارس، هو أمر غري مقبول ويؤثر تأثرياً كبرياً على معدالت التسرب من املدارس؛

 املدارس هو عقبة تعترض تكافؤ فرص الوصول إىل التعليم وهو           إن التمييز اإلثين والثقايف يف     )ح( 
وعلى الرغم من الربامج واحلمالت اليت اضطُلع هبا        . أيضاً سبب لألداء الرديء وللمعدالت املرتفعة للتسرب      

جلذور يف بلدان متعددة، فإن الصعوبات اليت تواَجه يف اإلحساس بالتقدم احملرز واليت تعود إىل التمييز املتغلغل ا
 يف بعض اجملتمعات، ال تزال كبرية؛ 

وبوجه عام، يوجد يف كثري من املؤسسات التعليمية افتقار إىل إدراك قيم الشعوب األصلية،               )ط( 
ويف حاالت كثرية، فإن . مما يشعل نريان التحّيز ضد الشعوب األصلية ويعرقل اجلهود املبذولة ملكافحة التمييز

وميكن للتعليم  . ما أهنا تتجاهل الشعوب األصلية أو تعزِّز القوالب النمطية السلبية         املناهج الدراسية الوطنية إ   
 ذاته أن يكون أحد أهم األدوات يف مكافحة التحيُّز والتمييز؛

وإن . واالنعـزال هـو عقبة رئيسية أمام متتُّع الشعوب األصلية متتعاً كامالً حبقها يف التعليم               )ي( 
مدارس متنقلة أو استخدام تكنولوجيات مثل تكنولوجيا عقد مؤمترات عرب    أفضـل املمارسـات، مثل إنشاء       

ويف بعض البلدان،   . الفيديو واإلنترنت، تساعد يف الوصول إىل أكثر جمتمعات الشعوب األصلية عزلة وُبعداً           
 صون لغات كـان إلنشاء املدارس الداخلية آثار إجيابية للغاية، رغم أنه يف بلدان أخرى أثر تأثرياً سلبياً على         

 وثقافات الشعوب األصلية؛

يشكل إنعاش وتعزيز وتطوير لغات الشعوب األصلية هدفاً رئيسياً ينبغي بلوغه بقصد توفري              )ك( 
. ويف بعض البلدان، تكاد لغات الشعوب األصلية تواجه االنقراض        . التعليم املناسب ثقافياً للشعوب األصلية    

فهذه القيم . ل قيمهم وثقافاهتم هي أحد دواعي القلق البالغ    وفقـدان لغـات الشعوب األصلية كأدوات لنق       
والثقافات تعود بالنفع ليس فقط على الشعوب األصلية ولكن أيضاً على باقي اجملتمعات اليت تعيش فيها هذه             

 الشعوب وكذلك على البشرية بوجه عام؛
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ن التعليم اجليد الذي    والتعلـيم املناسـب ثقافياً للشعوب األصلية هو أمر ال بد منه هلا أل              )ل( 
وباإلمكان توفري التعليم املناسب ثقافياً . يتجاهل التنوع ال ُيعترب قادراً على تلبية احتياجات الشعوب األصلية      
 عن طريق مشاركة جمتمعات السكان األصليني يف عملية التخطيط؛

  التوصيات�ثانياً 

  توصيات مقدمة إىل احلكومات�ألف 

تمد تدابري خاصة ملعاجلة التحيُّز الذي ميارس منذ زمن بعيد ضد الشعوب األصلية             ينبغي للدول أن تع    -١١
 .والذي يشكل سبباً أساسياً للتمييز ضدها يف النظم التعليمية

ينـبغي للـدول أن تكفل اشتراك جمتمعات السكان األصليني والشعوب األصلية اشتراكاً كامالً يف                -١٢
 هبم عن طريق دعم إنشاء مدارس تقوم الشعوب األصلية بإدارهتا مباشرة أو             العملية اليت حتدِّد التعليم اخلاص    

 .تكون خاضعة إلشرافها

ينبغي للدول أن تتخذ إجراءات إجيابية لضمان انعكاس ثقافات وتقاليد وتاريخ وقيم الشعوب األصلية يف                -١٣
تمييز وكره األجانب املتجذرين يف اجملتمع،     النظم التعليمية الوطنية، هبدف احترام التنوع الثقايف للبلد، ومكافحة ال         

 .واإلسهام يف عمليات التبادل فيما بني الثقافات ويف إثراء املضمون الفكري والثقايف للتعليم

ينـبغي للـدول أن تعزز البحوث يف جمال االحتياجات احملددة ألطفال السكان األصليني، وال سيما                 -١٤
 .الة يف املناطق احلضريةالبنات منهم، مع إيالء اهتمام خاص للح

، ينبغي للدول أن تسلِّط األضواء يف براجمها        ٢٠٠٥ويف إطار السنة الدولية للتعليم الرياضي يف عام          -١٥
. على أمهية التعليم البدين جلميع األطفال وال سيما أطفال السكان األصليني، وأن تتخذ تدابري فعالة لتنفيذه               

لرياضة هي أمور تساعد الناس على تقدمي أداء أفضل، وحتّسن من نوعية            فالتعلـيم البدين والنشاط البدين وا     
 .حياهتم وُتبقي الطالب يف املدارس وتقدِّم خياراً بديالً من خيارات االبتهاج باحلياة

نظـراً إىل تأثري الديون اخلارجية املتمثل يف ختفيض اإلنفاق على التعليم يف البلدان املدينة، وال سيما                  -١٦
وينبغي للدول األعضاء يف    . م السكان األصليني، ينبغي للدول أن تتخذ تدابري ملكافحة هذه اآلثار          عـلى تعلي  

جمـالس وكاالت التمويل املتعددة األطراف أن تسعى إىل إجياد طرق إلدراج أحكام فعالة يف برامج مكافحة                 
 .الفقر تستهدف محاية تعليم السكان األصليني

نيني بتعليم السكان األصليني دوراً حاسم األمهية يف املسامهة يف حتسني نوعية تؤدي رابطات املهنيني املع -١٧
ويف هذا السياق، ينبغي للمهنيني العاملني يف جمال تعليم السكان األصليني استكشاف . تعليم السكان األصليني

مع الرابطات  طـرق جديـدة ميكن عن طريقها لشبكات هذه الرابطات تقاسم خرباهتا اإلجيابية فيما بينها و               
 .األخرى لتعليم السكان غري األصليني
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ينـبغي للدول أن ُتجري تقييماً فعاالً ومستقالً لرباجمها الثنائية اللغة واملشتركة بني الثقافات يف حال        -١٨
 .وجودها، وأن تتحقق من أثرها الفعلي وأن تسد الثغرات اليت تعترض جناحها الفعلي

ت بشأن املمارسات اليت تؤثر بصورة غري متناسبة على الشعوب          وينـبغي للـدول أن جتري دراسا       -١٩
األصـلية يف متتعها الكامل باحلق يف التعليم وأن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك إجراءات العمل اإلجيايب،                  

 .للقضاء على التمييز الناجم عن مثل هذه املمارسات

القها، مع املشاركة النشطة فيها من جانب جمتمعات        ينـبغي تنظيم محالت للتوعية بأمهية التعليم وإط        -٢٠
 .السكان األصليني

ينـبغي للدول أن تتخذ خطوات، مبا يف ذلك خطوات يف جماالت ختطيط التعليم، والتدريب وسياسة                 -٢١
 .التوظيف، لزيادة عدد أفراد السكان األصليني العاملني يف إطار النظم التعليمية

د دورات تدريبية وتعليمية لصاحل املسؤولني يف نظام التعليم تتناول ثقافات ينبغي للدول أن تنهض بعق -٢٢
 .وأعراف وممارسات الشعوب األصلية، كطريقة ملكافحة التمييز وتعزيز احترام التنوع الثقايف

 .ينبغي لكل من الدول والشعوب األصلية إدراج موضوع تعليم حقوق اإلنسان يف براجمها للتعليم -٢٣

للدول أن تكفل إدراج معارف السكان األصليني وثقافاهتم، أيضاً، يف املناهج التعليمية العليا             ينبغي   -٢٤
واشـتراك حكمـاء السكان األصليني يف برجمة وتصميم ليس فقط الربامج الدراسية للجامعات ولكن أيضاً                

 .الربامج الدراسية للمدارس البتدائية والثانوية

 وتضع استراتيجية لالستجابة الفعالة للتحديات اليت تواجهها        ينـبغي للـدول أن تتـبع خطة عمل         -٢٥
 .الشعوب األصلية يف التعليم، وذلك يف سياق خططها لبلوغ أهداف األمم املتحدة لأللفية

ينبغي للدول أن تدعم برامج ومشاريع التعليم اليت تنفذها منظمات السكان األصليني وإدراجها يف               -٢٦
ينبغي دعم إنشاء جامعات للسكان األصليني وكذلك دعم إجياد حوافز تستميل           كما  . نظـام التعليم الوطين   

 .الطالب من غري السكان األصليني إىل الدراسة يف مثل هذه اجلامعات

توصيات موجهة إىل هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة         -٢
 وآليات حقوق اإلنسان

نسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية أن ُيدرج       يـرجى من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإل         -٢٧
املعلومـات والتحلـيالت املستمدة من احللقة الدراسية يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا احلادية                 

 .والستني وأن يرفق هبا االستنتاجات والتوصيات اليت اعُتمدت يف هذه احللقة الدراسية
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لسكان األصليني مدعو إىل أن ينظر يف إعداد دراسة عن الشعوب األصلية            إن الفريق العامل املعين با     -٢٨
والتعليم ينبغي أن تشتمل على حتليل للعقبات اليت تعترض الوصول إىل التعليم وأمثلة عن املمارسات اجليدة يف 

 .تعزيز التعليم اجليد واملناسب ثقافياً

سان أن حتيل التقرير املتعلق باحللقة الدراسية إىل    يرجى من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلن        -٢٩
الفريق العامل املعين بالسكان األصليني يف دورته الثالثة والعشرين، وإىل الفريق العامل املعين بوضع مشروع               
إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، وإىل احملفل الدائم املعين بقضايا السكان األصليني، وإىل              
هيـئات وآليات رصد معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة، وال سيما جلنة حقوق الطفل، واملقرر اخلاص                 
املعـين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب واملقرر               

 .اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد

عت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ُيقترح         يف إطـار مشاريع التعاون اليت اضطل       -٣٠
إيالء اهتمام خاص لتطوير أنشطة حمددة تستهدف تعزيز احلق يف التعليم وال سيما التعليم املناسب ثقافياً واثنياً 

ُنفذت ولوحظ أنه ينبغي بصفة خاصة االضطالع هبذه األنواع من األنشطة، يف البلدان اليت . للشعوب األصلية
كما ُيرجى من املفوضية تعزيز التدريب وتقدمي       . فـيها مشاريع للتعاون كهذه وتعيش فيها الشعوب األصلية        

 . الدعم يف جمال حقوق اإلنسان للمهنيني العاملني يف ميدان قضايا الشعوب األصلية والتعليم اخلاص هبا

لقة الدراسية وذلك مع هيئات ووكاالت      املفوضية السامية مدعوة إلثارة القضايا اليت نوقشت يف احل         -٣١
األمـم املتحدة والوكاالت املتخصصة املعنية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية             

 .ومنظمات الشعوب األصلية والتماس دعمها يف تعزيز احلوار واختاذ اإلجراءات يف هذا اجملال

 العنف الذي ُيمارس ضد أطفال الشعوب األصلية، ينبغي         يف سـياق اجلهـود اجلاري بذهلا ملكافحة        -٣٢
وسيساعد هذا التركيز على    . لليونسـكو أن تركـز بصفة خاصة على البيئة التعليمية واجملتمعية لتلك الفئة            

 . مكافحة التمييز وختفيض معدالت التسرب

اليونسكو مجيع التدابري يف إطـار التركـيز اجلديد على تعزيز توفري التعليم للجميع، ينبغي أن تتخذ     -٣٣
واألهداف . ٦ و ٥ و ٢الالزمـة لضـمان بلوغ أهداف إعالن داكار وبرنامج عمله، وال سيما اإلجراءات              

املذكورة أعاله تشري بصفة خاصة إىل تعليم األطفال وكذلك تعليم األطفال الذين يواجهون أوضاعاً صعبة أو     
وينبغي التأكيد بشكل خاص على املشاكل اليت تواجهها        . الذين يكون أصلهم اإلثين خمتلفاً عن أصل األغلبية       

 .بنات الشعوب األصلية يف الوصول إىل التعليم وكذلك احلاجة إىل حتسني نوعية التعليم

يوصي أيضاً بأن تنشئ اليونسكو مشروعاً للغات الشعوب األصلية وثقافاهتا يف نظم التعليم كأسلوب  -٣٤
ويف هذا السياق، فإن    . بني الثقافات وتعزيز التسامح من أجل التنوع      يسـتهدف إعـادة تنشيط احلوار فيما        

 . وكاالت األمم املتحدة املعنية األخرى مدعوة إىل النظر أيضاً يف هذا املقترح
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  توصيات موجهة إىل الشعوب األصلية-٣

ذات أمهية يف   إن الشعوب األصلية مدعوة إىل أن تزود املقرر اخلاص بأية عناصر إضافية قد جتد أهنا                 -٣٥
تلبـية االحتـياجات التعليمية للشعوب األصلية، مع اإلشارة بصورة خاصة إىل وضع النساء واألطفال من                

 . السكان األصليني

ُتشجع الشعوب األصلية على مواصلة عملها املتعلق جبعل احلق يف التعليم حقاً جملتمعاهتا قابالً لإلعمال  -٣٦
ادة من معايري ومبادئ حقوق اإلنسان القائمة بغية تعزيز إسهام ثقافاهتا           وهي مدعوة إىل االستف   . بشكل كامل 

 .وتقاليدها يف مستقبل اجملتمع البشري برمته

ميكن للتعليم يف جمال حقوق اإلنسان أن يشكل أداة متكينية ألولئك الذين جيري هتميشهم وال سيما                 -٣٧
رحب بالربنامج العاملي للتعليم يف جمال حقوق       ويف هذا الصدد، فإن احللقة الدراسية ت      . الشـعوب األصـلية   

 .اإلنسان وتدعو احلكومات، يف هذا السياق، إىل اعتماد خطة عمل فعالة
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