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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 احلق يف التعليم

 تقرير مقدم من املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، السيد فرينور مونيوث فييالوبوس

 ملخص

، الذي قررت مبوجبه اللجنة متديد والية املقرر    ٢٠٠٤/٢٥ اإلنسان رقم    يقدم هذا التقرير وفقاً لقرار جلنة حقوق       
مقرراً ) كوستاريكا(وقد ُعّين السيد فرينور مونيوث فييالوبوس       . اخلاص املعين باحلق يف التعليم لفترة ثالث سنوات إضافية        

ايا اليت ينوي املقرر اخلاص     والتقرير احلايل يقدم عرضاً عاماً لألنشطة والقض      . ٢٠٠٤أغسطس  /خاصـاً جديـداً يف آب     
وينوي املقرر اخلاص، متابعةً للعمل الذي استهلته املقررة اخلاصة السابقة، أن يواصل          . تنفـيذها وتناوهلا خالل فترة واليته     

تعزيـز ُبعـد حقوق اإلنسان الذي ينطوي عليه التعليم بتشجيع التحول من السياسات التعليمية اليت تعاجل التعليم بوصفه                   
ويف هذا الصدد، . اقتصادية إىل احلق يف التعليم، الذي يشكل حقاً على الدول التزام بإعماله وميكن التقاضي بشأنه       سـلعة   

يعتزم املقرر اخلاص تركيز جهوده على املوارد املالية املخصصة للتعليم والتأكيد على احلاجة إىل التعليم االبتدائي اإللزامي                 
وباإلضافة إىل القيود . قرر اخلاص الدخول يف حوار مع خمتلف الشركاء الرئيسيني      ويف هـذا اخلصوص، ينوي امل     . اجملـاين 

. املالـية واهليكلـية اليت حتول دون التمتع التام باحلق يف التعليم، حيدد املقرر اخلاص التمييز بوصفه أحد املعوقات الرئيسية       
ت واملراهقات، وال سيما املراهقات احلوامل      وعـلى الـرغم مـن أن املقرر اخلاص قرر إيالء اهتمام خاص لتمتع الفتيا              

واألمهـات الصـغريات، حبقهن يف التعليم، فسوف يتناول أيضاً ممارسة احلق يف التعليم يف صفوف املهاجرين والسكان                  
ويرمي املقرر اخلاص إىل أداء دور احلافز بالنسبة للمشاريع         . األصـليني واألقليات واألشخاص من ذوي القدرات املختلفة       

كما يعترب أن هتيئة بيئة مراعية حلقوق اإلنسان يف جمال التعليم           . عملـية املنحى من أجل اإلعمال الكامل للحق يف التعليم         ال
وعالوة على ذلك، يعتزم املقرر . مـع تـزويدها مبناهج دراسية تراعي حقوق اإلنسان، شرط ال بد منه لتوفري تعليم جيد       

وقد تتراوح هذه احلاالت من     . وممارسة احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ      اخلـاص أيضـاً استعراض األمن يف املدارس         
 .التشرد، والصراعات املسلحة واالحتالل العسكري إىل العنف داخل املدرسة
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 مقدمة

، والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم لفترة         ١٩٩٨/٣٣أنشـأت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها         -١
 أن ُيعد تقريراً عن حالة اإلعمال التدرجيي وطُلب إىل املقرر اخلاص، يف مجلة أمور أخرى،. أولية من ثالث سنوات

. لـلحق يف التعلـيم، مبا يف ذلك الوصول إىل التعليم االبتدائي، وعن الصعوبات اليت تالقى يف إعمال ذلك احلق                   
 الذي طلبت فيه إىل املقرر      ٢٠٠٤/٢٥وجددت اللجنة والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات إضافية يف قرارها            

 أمور أخرى، أن يكثف جهوده الرامية إىل حتديد السبل والوسائل الكفيلة بالتغلب على العقبات               اخلاص، يف مجلة  
. مقرراً خاصاً جديداً) كوستاريكا (فرينور مونيوث السيدوُعّين . والصعوبات اليت تعترض إعمال احلق يف التعليم

 .  املُعد لعمل املقرر اخلاص اجلديد، ويعرض اإلطار٢٠٠٤/٢٥ويقدم هذا التقرير األويل عمالً بقرار اللجنة 

 عرض موجز لوالية املقررة اخلاصة السابقة

يعترب املقرر اخلاص أن من املفيد، قبل عرض اإلطار املُعد لعمله بشأن واليته، أن يقدم عرضاً موجزاً وغري  -٢
ومن . اق واسع من القضايافاملقررة اخلاصة السابقة نظرت يف نط. حصري للمواضيع الرئيسية اليت تناولتها سابقته

وجهة نظر مفاهيمية، حاولت حتديد لغة مشتركة بشأن احلق يف التعليم واقترحت، يف الوقت نفسه، إطاراً حتليلياً                 
لتقييم مدى احترام احلق يف التعليم ومحايته وإعماله، إىل جانب حتديد العقبات اليت تعترض التمتع التام هبذا احلق                  

من أربعة عناصر، هي التوفر، وسهولة الوصول، واملقبولية، والقابلية (رحت خمططاً رباعياً واقت. من حقوق اإلنسان
وفيما يتعلق بالعقبات، تناولت تأثري سياسات االقتصاد   . لقياس التقدم احملرز يف إعمال احلق يف التعليم       ) للتكـيف 

د، حددت إطاراً فيما يتعلق     ويف هذا الصد  . الكـلي، والفقـر، ونـوع اجلنس، وسائر أشكال التمييز األخرى          
 . بالعقبات، يتألف من ثالثة عناصر، هي اإلعاقة والصعوبة واحلرمان

ودعـت املقررة اخلاصة السابقة إىل تعميم مراعاة منظور حقوق اإلنسان يف مجيع االستراتيجيات الدولية، كما                 -٣
ويالحظ املقرر اخلاص   . احلقوق املتصلة به  سـعت يف الوقـت نفسه إىل فهم أفضل للمحتوى املعياري للحق يف التعليم و              

باهـتمام بالغ املناقشة واحلوار اللذين أقامتهما سابقته مع البنك الدويل لتشجيع تعميم مراعاة منظور حقوق اإلنسان يف                  
ويف هذا الصدد، ركزت املقررة اخلاصة السابقة أعماهلا بوجه خاص على تعزيز وضمان التعليم              . سياسـات البنك الدويل   

وتولت دراسة تأثري السياسات والقوانني التجارية الدولية على احلق يف التعليم، وما تسببه زيادة          . البتدائي اجملاين واإللزامي  ا
وتناولت، يف إطار جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز،        . خصخصة املدارس من أخطار على الوصول إىل التعليم وجودته        

 .  األطفال العاملني، والفقر، والتمتع باحلق يف التعليم يف سياق إنساينوصول البنات إىل التعليم، وتعليم

وأكـدت املقررة اخلاصة السابقة يف تقريرها النهائي إىل اللجنة على أمهية وبالتايل ضرورة مواصلة تقييم           -٤
ية، مع التركيز على    العمل املضطلع به بشأن إمكانية التقاضي فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف           

ال وجود حلق دون وجود سبل      "ويـتفق املقرر اخلاص يف الرأي كلياً مع سابقته حني قالت            . احلـق يف التعلـيم    
وهكذا فإن االعتراف باحلقوق الفردية يستلزم بداهة حق املطالبة هبا وطلب االنتصاف من احلرمان              . لالنتصـاف 

كما يشاطرها إمياهنا باحلاجة املستمرة إىل مواصلة توضيح        ). ٤٥، الفقرة   E/CN.4/2004/45" (منها أو انتهاكها  
 . العناصر املفاهيمية والداللية املتصلة حبق اإلنسان يف التعليم
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 إطار العمل

، باعتبار  "جعل التعليم قريباً من حقوق اإلنسان     "يتمثل املوضوع الرئيسي لعمل املقرر اخلاص يف ضرورة          -٥
وبعبارة أخرى، ينبغي التخلي عن فكرة      . إلنسان جيب على الدولة تعزيزه ومحايته     أن التعليم هو حق من حقوق ا      

التعليم كنشاط جتاري أو آلية توحيد تكرس سلطة األب يف سبيل استعادة معناه األساسي، أال وهو بناء املعرفة يف 
 . سياق تلتقي فيه حقوق اإلنسان لتكون حمل دراسة

وال يتجلى ترابط حقوق    . التواجد يف شىت جماالت احلياة، ومن تغذيتها      وللتعلـيم صـفة مميزة متكِّنه من         -٦
اإلنسـان يف جمـال من اجملاالت بقدر ما يتجلى يف العمليات التعليمية، حبيث يكون احلق يف التعليم، عالوة على         

 . ذلك، ضماناً فردياً وحقاً اجتماعياً يعرب عنه الفرد على حنو تام أثناء ممارسته ملواطنته

وغـين عـن القول إنه ال بد، اليوم أكثر من أي وقت مضى، من أن تعاد صياغة السياسات احلكومية                     -٧
والعمليات اإلمنائية لتسخريها لصاحل األهداف احلقيقية للتعليم، حبيث تكون هذه السياسات والعمليات أوثق صلة             

 .من إجنازاتبتهيئة الفرص وإثبات احلقوق للجميع، والتمتع التام مبا حققته البشرية 

: وإن فصل احلق يف التعليم عن احلق يف حمتوى تعليمي حمدد سّبب مشاكل خطرية، منها على سبيل املثال                -٨
وبقاء هذه اخلدمة على هامش التنظيم اجملتمعي القائم        ) ب(اعتبار التعليم خدمة جتارية بدالً من اعتباره حقاً؛         ) أ(

 حمتوى مرتبطاً ارتباطاً صرحياً باحلقوق الواردة يف الصكوك املتعلقة          على العدل واإلنصاف الفتقار هذه اخلدمة إىل      
وإن مل (وكَون اخلدمات عرضةً للتأجيل والتخلي واإلرجاء والتجاوز بل والرفض، ال سيما          ) ج(حبقوق اإلنسان؛   

 .يف حال تقدميها لثقافات وأشخاص مياَرس التمييز ضدهم) يكن ذلك بصورة حصرية

يسعى املقرر اخلاص يف عمله إىل اتباع هنج مشويل إزاء دراسة ورصد وتعزيز احلق يف التعليم، وبناًء عليه، س -٩
أي هنـج يشـتمل على ضمانات فيما يتعلق بتمويل وإنشاء وإعمال تعليم إلزامي جماين، ومكافحة مجيع أشكال                  

 .قوقاالستبعاد والتمييز، وبذل ما يلزم من جهود لتعزيز جودة التعليم القائم على احل

ويقترح املقرر اخلاص، حرصاً منه على أن يكون عمله متسقاً، تشجيع التحقيقات العملية املنحى اليت من شأهنا                  -١٠
 . أن متكنه من اختاذ خطوات ذات مغزى للتغلب على العقبات اليت حتول دون إعمال هذا احلق من حقوق اإلنسان

  إعمال حقوق اإلنسان من خالل التعليم-أوالً 

  حقوق اإلنسان كإطار للتعليم-ألف 

 بأن مفهوم التعليم يتجاوز  )١(فسـرت جلنة حقوق الطفل حبصافة أهداف التعليم الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل             -١١
التعليم النظامي ليشمل احلق يف تعليم ذي جودة حمددة واجملموعة ونطاقاً واسعاً من اخلربات احلياتية وعمليات التعلم ميكن                  

 . فردياً ومجاعياً من تنمية شخصيتهم ومواهبهم وقدراهتم والعيش حياة خصبة ومرضية داخل اجملتمعاألطفال 



E/CN.4/2005/50 
Page 5 

وباملـثل، فـإن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سبق أن حدد التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز                 -١٢
 .حقوق اإلنسان بأهنا الغرض من التعليم

 الفجوة بني األهداف واألفعال يف جمال التعليم هي نتيجة احنرافات تارخيية            مـن الواضح إذن للمقرر اخلاص أن       -١٣
 .قائمة منذ أمد بعيد تشمل التناقضات والتوترات اليت تنطوي عليها النظم االقتصادية والثقافات القائمة على سلطة األب

نسان وأن حمتواه يرفع من وحتمل االعتبارات املقرر اخلاص على التأكيد على أن التعليم حق من حقوق اإل -١٤
كما أن هذه االعتبارات جتعله خيلص إىل أنه ال بد من إعادة التركيز على مفهوم اجملتمع           . شأن شىت جوانب احلياة   

 .بدالً من التركيز على مفهوم االقتصاد، وال بد من أن ُيفهم أن التعليم السليم يفرز معرفة سليمة وقدرات مناسبة

 نأمل مجيعاً يف كسب مزايا اقتصادية من التعليم والتعلم، غري أن األمر يكون خمتلفاً               وما من شك يف أننا     -١٥
 . متاماً إذا فكرنا يف أن هذه املزايا ينبغي أن تكون اهلدف الوحيد من التعليم

وإن احـترام حقوق اإلنسان شرط الزم لتنمية الشخصية، ويقتضي كسب املعرفة والقدرات واملهارات               -١٦
 . يت متكن األفراد من التقدم بسالم حنو إعمال حقوق اإلنسان العامليةوالقيم ال

  ممارسة احلق يف التعليم والتمتُع به-باء 

طلبت جلنة حقوق اإلنسان إىل املقرر اخلاص أن يكثف جهوده الرامية إىل حتديد السبل والوسائل الكفيلة     -١٧
وبناًء على ذلك، يرى املقرر اخلاص أنه ال بد من . التعليمبتذليل العقبات والصعوبات اليت تعترض إعمال احلق يف  

مواصلة املساعي اليت قامت هبا املقررة اخلاصة السابقة لتحديد العقبات أمام تطبيق مبدأ التعليم االبتدائي اجملاين يف              
 ). E/CN.4/2004/45(البلدان اليت تواجه مشكلة يف هذا الصدد 

 التدرجيي للتعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي تكبحه عوامل ال تقتصر على           ويرى املقرر اخلاص أن التطبيق     -١٨
وجـود الرسوم والعقبات املالية األخرى، وإمنا تشمل أيضاً استمرار التمييز، وال سيما التمييز الذي يضر بالنساء        

 . والفتيات واملراهقات

ها مبعزل عن القيود اليت جيسدها النظام األبوي        وال ميكـن النظر يف إلغاء الرسوم الدراسية أو اإلبقاء علي           -١٩
 .وهياكل احلرمان االجتماعي اليت تشكل األسباب الرئيسية لعدم التحاق األطفال باملدرسة

وعلى الرغم من كل شيء، فإن الرسوم ال تزال تشكل عائقاً كبرياً أمام املمارسة الفعالة للحق يف التعليم،  -٢٠
 بلداً ُيرجَُّح أال تتوصل إىل حتقيق هدف        ٣٥زال واجبة الدفع لدى ستة من أصل        باعتـبار أن تلـك الرسوم ال ت       
 .٢٠٠٥التكافؤ بني اجلنسني حبلول عام 

 بلداً، وكشف عن حقائق معربة فيما       ٧٧ حول الرسوم الدراسية يف      )٢(وقـد أجرى البنك الدويل دراسة      -٢١
 . يتعلق بكلفة الكتب والزي املدرسي والتسجيل
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لدراسة بتنفيذ سياسة واضحة تبني الدول معارضة البنك الدويل لفرض الرسوم الدراسية، وتلزم             وتوصي ا  -٢٢
بأن يعمل بنشاط إىل جانب احلكومات على إجياد بدائل للربامج القائمة اليت تفرض رسوماً دراسية على         "البـنك   
 .ومع ذلك، مل تشهد احلالة تغرياً ُيذكر". التالميذ

ري املقرر اخلاص إىل ارتفاع يف عدد امللتحقني باملدارس الذي أبلغت عنه أوغندا             ومـن ناحية أخرى، يش     -٢٣
ومجهورية ترتانيا املتحدة ومالوي عقب إلغاء رسوم الدراسة، مما أدى، كنتيجة رئيسية، إىل إعمال احلق يف التعليم 

 .للماليني من األطفال، وال سيما الفتيات

 االعتبارات االقتصادية الكمية واحلاجة املاسة لتصنيف كافة العمليات         وإن الظالل الكثيفة اليت ألقت هبا      -٢٤
 . من منطلق تكاليفها وإيراداهتا، تعين أن مؤسسات الدولة تتأثر حتماً باحملددات املالية

. ومن بني هذه العوامل احملددة، يعامل التعليم عادة بوصفه كلفة بدالً من أن ينظر لـه بوصفه استثماراً                 -٢٥
 فـإن العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ترتل دائماً بالتعليم إىل املرتبة الثانية أو الثالثة عند                  لذلـك، 

 .ترتيب األولويات يف ميزانياهتا

وإن تضـافر هذا العوامل احملددة، باإلضافة إىل الطلب املتنامي على التعليم اجلامعي، جيعل إجياد السبل                 -٢٦
 .ل إىل التعليم املستمر أمراً أكثر إحلاحاًالكفيلة بتيسري الوصو

وسـيتم تناول مسألة التعليم اجلامعي فيما بعد، وذلك يف عالقته مبشاكل اجلودة، والتهميش، والتكلفة،                -٢٧
 . واخلصخصة والعالقة مع سياسات التنمية الوطنية

كز لرصد التجارب واملوارد ويعـتزم املقـرر اخلاص، خالل فترة واليته، أن يدعو ويسعى إىل إنشاء مرا          -٢٨
الـبديلة يف التعلـيم اإللزامي اجملاين العام، وبوجه خاص يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي، مبا يكفل زيادة                  

 .اخليارات لتحسني جودة التعليم وتوسيع نطاقه

وفيما . علمني املؤهلنيويتطلب إعمال احلق يف التعليم أيضاً جمموعة أخرى من التدابري ملعاجلة النقص يف امل -٢٩
، يف ٢٠٠٢ وعام ١٩٩٩ يف املائة بني عام   ٢٧,٢ارتفع عدد املدارس االبتدائية يف كينيا بنسبة        : يلي مثالني بليغني  

ويف أوغندا، ارتفع عدد .  يف املائة خالل نفس الفترة٤٩,٣حني ارتفع عدد الفتيات الالئي التحقن باملدارس بنسبة 
 ماليني منذ تطبيق التعليم االبتدائي للجميع، وهذا يبني أن زهاء مليوين ٥,٣ إىل ٣امي من األطفال يف التعليم النظ

 .)٣(طفل كانوا خارج نظام التعليم قبل تنفيذ هذا الربنامج

ومـن الواضح أن ضم هؤالء الطالب شكل ضغطاً هائالً على البىن األساسية للمدارس وُنظُم التعليم عامة، اليت                   -٣٠
 . إىل إجياد استجابات سريعة هلذه التحديات، مع حتسني اجلودة، ال سيما فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريسجيب أن تسعى 

بالنظر إىل عدد املعلمني يف املدارس االبتدائية بالبلدان النامية         "وحسـب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،        -٣١
 إىل أن عدد املعلمني اإلضافيني الالزم توفرهم    ، فإن التقديرات تشري   ٢٠٠٠ مليون مدرس يف عام      ٢٦الـذي بلغ    
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 ماليني يف أفريقيا جنوب الصحراء،      ٣ مبن فيهم أكثر من      - مليون معلم    ٣٥ و ١٥ يتراوح بني    ٢٠١٥حبلول عام   
 . )٤("مع ما يزيد على مليون معلم يف نيجرييا وحدها

ات، إىل أن املعدل العاملي إلمتام التعليم       وتشري التنبؤات املبنية على اجتاهات النمو املسجلة خالل التسعين         -٣٢
 ١٠ من بني كل     ٩ومبا أن هذه التوقعات تشري إىل أن        . )٥(٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٨٣االبـتدائي لن يتجاوز     

 من هم الذين سيستبعدون؟: أطفال سوف ميارسون حقهم يف التعليم، فإن السؤال املطروح هو التايل

رز، وحجم التغطية، واإلجنازات احملققة فيما يتعلق ببلوغ األهداف اإلمنائية          ومـن الواضح أن التقدم احمل      -٣٣
ولن يشمل االستبعاد مجيع البلدان على حنو متكافئ كما لو كان عبئاً . لأللفية ليست متماثلة بني الدول أو داخلها

 .لوغ اهلدفمشتركاً، بل إنه سوف يتركز يف الدول اليت جتد يف الوقت الراهن صعوبة كبرية يف ب

 بلداً ينبغي اعتبارها بلداناً تواجه صعوبات خطرية يف بلوغ اهلدف           ٢٧وحسـب نفـس املصدر، هناك        -٣٤
، وإذا استمرت االجتاهات الراهنة فإن معدل ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام    ١٠٠املتمثل يف االلتحاق باملدرسة بنسبة        

 . )٦(املذكور يف املائة حبلول التاريخ ٥٠االلتحاق لن يتعدى ال  

وهذا جيعل املقرر اخلاص خيلص إىل أن األرقام املطلقة قد تساعد يف إراحة الضمائر ولكنها ال تنفع يف حل  -٣٥
املشـاكل فاالستبعاد يتركز يف البلدان الفقرية، وليس من املعقول أن ينتظر من هذه البلدان أن تتمكن من إحراز                   

ويف أية حال، إن    . ات يف املاضي وما ال تزال تواجهه منها يف احلاضر         تقدم كبري نظراً حلجم ما واجهته من صعوب       
وعلى الرغم من أن األهداف     . األهـداف اإلمنائية لأللفية تطرح مثالً عاملية ولكنها ال تفترض بذل جهود عاملية            

ئة املوارد  اإلمنائـية لأللفـية ال تعرب على حنو كاٍف عن بعد حقوق اإلنسان، فيمكنها مع ذلك أن تساعد يف تعب                   
 .واجلهود إلحراز تقدم ُيسهم أيضاً يف اإلعمال التدرجيي للحق يف التعليم

 يف  ٧٠وتشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أدىن معدل للتالميذ الذين يتمون تعليمهم االبتدائي، وهو               -٣٦
ال أفريقيا مستقرة منذ    وظلت املعدالت املسجلة يف منطقيت الشرق األوسط ومش       . املائة، وتليها منطقة جنوب آسيا    

وتصل .  يف املائة٧٤التسـعينات، حيث يبلغ متوسط معدالت الطالب الذين يتمون دراساهتم يف هاتني املنطقتني            
 يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   ٨٥ يف املائة، مقابل     ٩٢املعدالت املماثلة يف أوروبا وآسيا الوسطى إىل        

 .)٧( يف شرق آسيا واحمليط اهلادئ يف املائة٨٤الكارييب، و

وكما حيدث يف كثري األحيان، فإن املعدالت العامة ال تعرب عن احلالة احلقيقية بالنسبة للنساء، وال سيما                  -٣٧
الفتـيات، الالئـي ال يـزلن يعانني من احلرمان وعدم املساواة يف شىت أصقاع العامل، رغم أن بلداناً كالربازيل                    

 .ي النكا وغامبيا وكمبوديا أحرزت تقدماً مثرياً لإلعجاب يف جمال إعمال احلق يف التعليموبنغالديش وتونس وسر

 ستبلغ ٢٠١٥وتشري التنبؤات الواردة يف هذه الدراسات إىل أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام  -٣٨
 مليون دوالر من    ٩ ٧٠٠ود األساسية،   كلفته اإلمجالية يف البلدان املنخفضة الدخل وحدها، مبا يف ذلك مجيع البن           

 .)٨(٢٠١٥دوالرات الواليات املتحدة سنوياً حىت عام 
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  التعليم والتنمية-جيم 

ال ميكـن يف احلـيز املـتاح هنا رسم صورة شاملة للعوامل اليت تعيق إعمال احلق يف التعليم، رغم أن                      -٣٩
 اقتصادي �اعية، وفرض منوذج سياسي واجتماعي    السياسـات االقتصادية الدولية اليت تتجاهل التكاليف االجتم       

موحـد يقـوم بشكل جامد على التحرر االقتصادي، ملما يؤدي بالتأكيد دوراً رئيسياً ويستحث إدراكاً متزايداً    
 .بضرورة وضع مناذج إمنائية تتسم مبرونة أكرب وتراعي حقوق اإلنسان

لسوق إىل منط من التنظيم االقتصادي حيجب أجـل، هـناك خطر أن يؤدي التأكيد املفرط على آليات ا         -٤٠
 .املوارد املالية الالزمة إلعمال احلق يف التعليم إعماالً كامالً

غري أن املشكلة ال تتوقف عند هذا احلد، حيث جيب علينا أيضاً أن نأخذ يف احلسبان وجود منوذج للتنمية  -٤١
 . كالتعليم يف جمرد مسألة كفاءة جتارية ومنو اقتصاديالعاملية يسعى إىل اختزال ظواهر اجتماعية وثقافية خمتلفة

تعكس عبارة التعليم من أجل التنمية والعبارات املماثلة هلا كالتعليم يف جمال التنمية إيديولوجيا تنظر إىل "و -٤٢
 الفكرة  ويفترض هذا . التعليم والتنمية بوصفهما عاملني اقتصاديني قابلني للقياس وميكن للمخططني التأثري عليهما          

القائلة إن التعليم شيء والتنمية شيء آخر، وأن ألي هيئة أو وكالة فنية خارجية كالً من السلطة واحلق يف تنظيم         
 .)٩("التعليم يف إطار عالقة دالية مع التنمية

عل فهذه الرؤية املنفعية ميكن أن جت     . ويعارض املقرر اخلاص الرتعة إىل معاملة التعليم كمجرد أداة ال غري           -٤٣
من التعليم فريسة سهلة للذين يرغبون يف جتريده من مضمونه األمسى، ما مل تقابل تلك الرؤية نظرة تعترب التعليم                   

 .حقاً لـه قيمة أصيلة

والتعلـيم احملـايد أو التعليم الذي ُيسخر خلدمة احتياجات أخرى غري قادر على تنمية شخصيات حتترم             -٤٤
وبدالً من ذلك، مييل املقرر     .  وواقعاً، يساعد يف تعزيز أوجه عدم املساواة       حقـوق اإلنسان ألن احلياد، احتماالً     

اخلاص، شأنه يف ذلك شأن فراير، إىل الرؤية القائلة بأن التعليم ينبغي أن يكون جماالً حراً ملمارسة ودراسة كافة                   
 .حقوق اإلنسان، ومسؤولياته وقدراته

" استثماراً"وتنظر هذه الرؤية للتعليم بوصفه      .  آلية لتحقيق انضباط السوق    ويصوِّر النهج املنفعي التعليم باعتباره     -٤٥
اليت ميثلها التعليم أيضاً من وجهة نظر امليزانية واالعتبارات " القيمة"فحسب، وتكشف بالتايل " كلفة"لتتجنـب اعتـباره    

النمو االقتصادي، ُيستبدل تدرجيياً مبفهوم    "ومن الناحية الكمية، يعد هذا من قبيل التقارب، ذلك أن مفهوم            . املالية الصرفة 
ومن الناحية املالية، فإن رؤية التعليم بوصفه استثماراً بدالً من كلفة ميكن أن جتنِّب وضعاً يكون فيه                 ". التنمـية البشرية  "

ج املنفعي، إذا غري أن هذا النه. التعلـيم دائماً عمليةً تتسبب يف خسائر، وتكون فيه موارده حمدودة أو يتأخر ختصيصها له  
ُجـرِّد مـن حمـتوى حقـوق اإلنسان، ال ميكن أن يفضي إىل التغيريات اهليكلية الالزمة لضمان عمليات جتارية تتسم                     

 .باإلنصاف، والتوزيع العادل للثروة، وهتيئة ظروف حياة أفضل باالعتماد على القدرات الذاتية
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قط هبدف تيسري التنمية االقتصادية، وإمنا أيضاً وقبل       ويتمـثل احلل األمثل يف االستثمار يف التعليم ليس ف          -٤٦
 .كل شيء لبناء قيم ومعارف ترمي إىل النهوض بكرامة البشر وحتقيق مواطَنة فعالة تكون ملتزمة حبقوق الفرد

  متويل التعليم-دال 

إىل زيادة حصة   ويـرى املقرر اخلاص أيضاً أن واليته تشكل حافزاً لزيادة فعالية االستراتيجيات الرامية               -٤٧
 .امليزانية الوطنية املخصصة للتعليم العام اإللزامي واحلر، وذلك من خالل احلوار واإلقناع

ومن الواضح أن إعمال احلق يف التعليم يستلزم ضمان املوارد املالية الالزمة، ولكن هذا ال يعين جتريده من  -٤٨
 .طابعه األصيل أو إخضاعه للتفاوض مع املنظمات الدولية

وألن الـتمويل ضروري لصون التعليم، فمن الواضح أيضاً أن استراتيجية البنك الدويل جيب أن تعكس                 -٤٩
غري أن املقرر اخلاص، إذ     . عدم صالحية اإلجراءات اليت هتدف إىل حفز تعليٍم ال صلة لـه ببناء القدرات البشرية             

، فهو يود   )١٠(ا يتعلق مبضمون التعليم وجودته    يضع يف اعتباره الشواغل اليت أعرب عنها رئيس البنك الدويل فيم          
 .اغتنام هذه الفرصة إلدراج بعد حقوق اإلنسان يف سياسات البنك الدويل على حنو أكثر فعالية

ومع ذلك، فإذا اعُتربت العوامل التعليمية حمددات للنمو االقتصادي واحلد من الفقر، فمن املعقول بالنسبة  -٥٠
ترويج لضرورة حتويل جزء من الدين العام املستحق على البلدان املثقلة بالديون إىل مرفق للبنك الدويل أن يواصل ال

 .لتمويل التعليم واالستثمارات االجتماعية األخرى

  إمكانية التقاضي فيما يتعلق باحلق يف التعليم-هاء 

نية التقاضي فيما   إن املقـرر اخلاص يدرك بصفة خاصة ضرورة القيام جبهود وأعمال دؤوبة بشأن إمكا              -٥١
لذا، فهو يعتزم متابعة ما ُبدئ من عمل بشأن املسألة وبشأن حتديد حاالت حمددة وأحكام . يتعلق باحلق يف التعليم

 .قضائية جديدة يف إطار تقاريره املواضيعية وكذلك يف سياق زياراته القطرية

ا على أن حقوق اإلنسان بأسرها كل ويالحظ املقرر اخلاص أنه يف حني أن الدول ما فتئت تكرر تأكيده    -٥٢
ال يتجزأ، فإن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل حتظ دائماً بنفس درجة احلماية القانونية اليت حتظى هبا                 

ويف هذا الصدد، يشري أيضاً إىل تطورين رئيسيني داخل النظام الدويل حلقوق اإلنسان             . احلقوق املدنية والسياسية  
أوالً، . ية خاصة بالنسبة ملسألة إمكانية التقاضي فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيتسمان بأمه

إن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وسائر اهليئات األخرى املعنية برصد تنفيذ املعاهدات أدت دوراً               
، )١٩٩٠(٣ومما يكتسي أمهية، أن التعليق العام رقم        . هديف صـياغة مضمون احلقوق وااللتزامات الواردة يف الع        

، رسم آراء اللجنة بشأن قضايا رئيسية يف العهد تتعلق باإلنفاذ القانوين للحقوق "طبيعة التزامات الدول األطراف"
ق ؛ وااللتزام بإعمال احلقو   "تتخذ خطوات "االقتصـادية واالجتماعـية والثقافـية، مبا يف ذلك التزام الدول بأن             

االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل تدرجيي باستخدام أقصى ما ميكن من املوارد املتاحة؛ ووجود حد أدىن من 
 .االلتزامات األساسية اليت تتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وتوفري سبل االنتصاف القضائية
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 فيتمثل يف إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية تابع          أمـا التطور الثاين املسجل على الصعيد الدويل،        -٥٣
للجـنة حقـوق اإلنسـان للنظر يف اخليارات املتعلقة بإعداد بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق                 

 أي بعبارة أخرى شكل من أشكال اإلجراءات خيول اللجنة النظر يف البالغات -االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ويف سياق املناقشة اجلارية يف الفريق العامل وبشأن هذه املسألة عموماً، يرى . تصل باحلقوق اليت يقرها العهداليت ت

املقرر اخلاص يف تزايد األحكام الصادرة عن احملاكم الوطنية وكذلك عن اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، عالمة 
قافية ميكن أن تكون حمل انتصاف قضائي يف حاالت االنتهاك مشجعة تبني أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث

 .وينطبق هذا أيضاً على احلق يف التعليم. الواضح

ويؤمـن املقرر اخلاص بأن احلق يف التعليم، كما تقره الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ميكن التقاضي                 -٥٤
ية، فهم املشاكل املتبينة فيما يتعلق باإلنفاذ       ومـن املهم أنه ميكن، باستعراض احلاالت الوطنية واإلقليم        . بشـأنه 

 .وترد فيما يلي أمثلة على ذلك. القانوين للحق يف التعليم فهماً أفضل

 ] NYS 2d 475 719 [احلملـة ألجل العدل الضرييب وآخرين ضد والية نيويورك وآخرين يف إطـار قضـية    -٥٥
رها بشأن حالة متييز مزعوم يف التمويل الذي تزود به والية           ، طُِلب إىل احملكمة العليا بنيويورك أن تصدر قرا        )٢٠٠١(

وقد اعترض املدعون على التمويل الذي تقدمه والية نيويورك للمدارس العامة يف املدينة ملا              . نيويورك املدارس املختلفة  
وكان ". ساسي سليم تعليم أ "وادعوا أن كفاية التمويل تقاس بضمان       . لـه من أثر على األطفال املنتمني إىل األقليات       

تعليم " من خالل فحصها ملعىن -بوصفه حقاً وتفهم حمتوى احلق     " التعليم"على احملكمة العليا بنيويورك أن توضح معىن        
وقررت احملكمة العليا بنيويورك، يف إطار هذه القضية، أن على الدولة، حىت توفر تعليماً أساسياً سليماً، ". أساسي سليم 

 العدد الكايف من    `١`: طوات الالزمة لضمان توفر املوارد التالية لتالميذ املدارس العامة يف املدينة          واجـباً بأن تتخذ اخل    
 ومباٍن دراسية كافية يسهل `٣` والعدد املناسب من التالميذ يف الفصول؛ `٢`املدرسني املؤهلني وغريهم من املوظفني؛ 

 وموارد كافية   `٦` ومناهج دراسية مناسبة؛     `٥`ا؛   وما يكفي من أحدث الكتب والتكنولوجي      `٤`الوصـول إليها؛    
 . وبيئة آمنة ومنظمة`٧`للطالب من ذوي االحتياجات االستثنائية؛ 

اليت ُعرضت على جلنة البلدان ) ١٨٩-١٢القضية رقم (ديليسيا يني وفيوليتا بوسيكا    وشـكلت قضـية      -٥٦
القضائية أو شبه القضائية يف احلماية من التمييز يف األمريكية حلقوق اإلنسان، فرصة إلبراز قيمة استخدام اآلليات 

وبالفعل، فقد ادعت مقدمتا الشكوى حدوث انتهاكات للحق يف اجلنسية واحلق يف التعليم يف حني . سياق التعليم
. ردت حكومـة اجلمهورية الدومينيكية على هذا االدعاء بأن مقدميت الشكوى مل تستنفدا سبل االنتصاف احمللية               

 .اللجنة إىل أن القضية مقبولة نظراً لعدم وجود سبل انتصاف حملية فعالة هلذه القضيةوأشارت 

 اللجنة األوروبية   - ١٣/٢٠٠٢الشكوى رقم    (ضد فرنسا " مؤسسة املتوحدين يف أوروبا   "وجسـدت قضـية      -٥٧
أصحاب الشكوى أن عدم اختاذ وقد ادعى . فرصة إلبراز االلتزامات اإلجيابية للدول واحلق يف التعليم) للحقوق االجتماعية

فرنسـا اخلطـوات الالزمـة لضمان احلق يف التعليم لصاحل األطفال والكبار املتوحدين أفضى إىل انتهاك حق املعوقني يف       
وذكّرت بأن امليثاق االجتماعي األورويب يف      . واعتربت اللجنة أصحاب الشكوى على صواب     . التعليم، وتعرضهم للتمييز  

 .ظر التمييز املباشر فحسب، وإمنا أيضاً مجيع أشكال التمييز غري املباشرصيغته املنقحة ال حي
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وعـلى حنو ما تبينه القضايا املشار إليها أعاله، فإن التحدي الرئيسي يؤول إىل ضرورة التوصل إىل فهم                   -٥٨
عة ونطاق احلق أفضل للتطورات اليت حتدث على الصعيدين الوطين واإلقليمي وكيفية تأثري تلك التطورات على طبي

وهلذا الغرض، ينوي املقرر اخلاص دراسة احلق يف التعليم ليس فقط وفقاً            . يف التعلـيم يف إطـار القانون الدويل       
 .ألحكام العهد، وإمنا أيضاً من خالل نظره يف األحكام ذات الصلة لسائر الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

قرر اخلاص إىل استخدام وتطوير املعايري اليت حددهتا جلنة احلقوق          وبناًء على ذلك، وكنقطة انطالق، يرمي امل       -٥٩
بشأن احلق يف التعليم، وعلى وجه التحديد التوفر،        ) ١٩٩٩(١٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم        

عمله على أحكام العهد يف     غري أن املقرر اخلاص ال ينوي أن يقتصر يف          . وسهولة الوصول، واملقبولية والقابلية للتكيف    
ويود أن يستخدم العناصر الواردة يف التعليقات العامة األخرى اليت اعترفت فيها      . حـد ذاهتا أو على ذلك التعليق العام       

 . اللجنة بأن الصكوك الدولية األخرى جتاوزت، يف بعض احلاالت، األحكام الواردة يف العهد

 نسان وضع املؤشرات القائمة على حقوق اإل-واو 

يـود املقـرر اخلاص أن يعمق فهمه للحق يف التعليم، مع التركيز بوجه خاص على أطر العمل التنفيذية                 -٦٠
ويتصل أحد اجملاالت ذات األمهية البالغة اليت حددها املقرر اخلاص يف هذا الصدد، بوضع              . إلعمـال هـذا احلق    

املتعلقة بالسياسة العامة إلعمال هذا احلق، وتنفيذ مؤشرات تقوم على أساس حقوق اإلنسان لتيسري صياغة التدابري 
 .تلك التدابري ورصد اإلجنازات اليت حتققت يف هذا الصدد

ويرتبط وضع إطار تنفيذي إلعمال احلق يف التعليم أيضاً مبسألة وضع املؤشرات واألساليب املناسبة لرصد  -٦١
 هلذه املؤشرات وألدوات الرصد بشكل أوضح يف ضوء وتتجلى احلاجة. وقياس العملية اإلمنائية من منظور احلقوق

ورغم أن األهداف ال تعاجل الشواغل املتعلقة       . توافـق اآلراء العـاملي بشأن أمهية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          
حبقـوق اإلنسان معاجلة صرحية، فإن وضع مؤشرات وأدوات للرصد تقوم على أساس حقوق اإلنسان ميكن أن                 

 . اذ تلك األهداف على حنو فعال وكذلك يف إعمال حقوق اإلنسان ذات الصلةيساعد يف إنف

حقوق اإلنسان والتنمية : ٢٠٠٠تقرير التنمية البشرية لعام وقد خصص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف      -٦٢
اإلحصائية املؤشرات  "وجاء يف التقرير أن     .  فـرعاً يتناول استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان ومنفعتها        البشـرية 

 انطالقاً من الناشطني -فهي متكن الشعوب واملنظمات . تشكل أداة قوية يف إطار الكفاح من أجل حقوق اإلنسان
 من حتديد العناصر الفاعلة اهلامة      -يف املـنظمات األهلية واجملتمع املدين ووصوالً إىل احلكومات واألمم املتحدة            

ق اإلنسان أن تساعد أعضاء اجملتمع الدويل يف حتديد الوقت املناسب وميكن ملؤشرات حقو". ومساءلتها عن أفعاهلا
 . إلدخال التعديالت الالزمة على السياسات العامة الوطنية والدولية

. وجيـدر التذكري بأن اهلدفني الثاين والثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية يتصالن بشكل مباشر بالتعليم               -٦٣
 متكني األطفال يف كل ٢٠١٥ق التعليم االبتدائي للجميع، وذلك بأن تكفل حبلول عام فاهلدف الثاين يدعو إىل حتقي

مكـان، مـن ذكور وإناث على حد سواء، من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي، يف حني يدعو اهلدف الثالث إىل                    



E/CN.4/2005/50 
Page 12 

 

 التعليم االبتدائي   تشـجيع املسـاواة بـني اجلنسني ومتكني املرأة، بالقضاء على التفاوت بني اجلنسني يف مرحليت               
 .٢٠١٥، كأفضل تاريخ، ويف كافة مراحل التعليم يف أجل أقصاه عام ٢٠٠٥والثانوي، حبلول عام 

واستناداً إىل ذلك، مثة من . ومتثل األهداف اإلمنائية لأللفية نقاطاً إرشادية بشأن إعمال احلقوق اليت تقابلها -٦٤
الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية مبعىن أوسع يعكس احملتوى         األسـباب ما يدعو إىل تفسري األهداف واملبادئ         

كما ينبغي أن تعكس املؤشرات مبادئ      . املعـياري لـلحقوق ويسهم يف اإلعمال الكامل جلميع حقوق اإلنسان          
ومفاهـيم حقوق اإلنسان اليت تشكل أساس العملية اإلمنائية، كاملساءلة وعدم التمييز وسيادة القانون واإلعمال               

ولتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان    . الـتدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما احلق يف التعليم          
جيـب إقامة الصلة بني اجلهات املسؤولة وأفعاهلا، من جهة، وبني اهلدف املقابل املتمثل يف إعمال احلق املعين من                   

 هذا أن تكون املؤشرات املختارة موضوعية وقابلة        وإضافة إىل ذلك، يقتضي   . حقـوق اإلنسان، من جهة أخرى     
 . للقياس الكمي وأن تدرج يف قواعد بيانات ُتيسر رصدها

ويـدرك املقرر اخلاص أن رجال التعليم وواضعي السياسات يستخدمون مؤشرات خمتلفة لرصد مستوى               -٦٥
ستكشاف وحتليل االختالفات   ومع مراعاة ذلك، يود ا    . التحصـيل العـلمي على الصعيدين الوطين وشبه الوطين        

وتشتمل . املمكـنة بـني مؤشـرات التعليم املستخدمة تقليدياً واملؤشرات اخلاصة برصد إعمال احلق يف التعليم               
مؤشرات التعليم على معدل اإلملام بالقراءة والكتابة، ومعدل االلتحاق باملدرسة، ومعدل التسرب املدرسي، ونسبة 

 .التالميذ إىل املدرسني

ؤمن املقرر اخلاص بأن مؤشرات احلق يف التعليم ينبغي أن ُتسَتمدَّ من مبادئ وقواعد حقوق اإلنسان،                وي -٦٦
 إطاراً حلقوق اإلنسان يصلح لوضع املؤشرات اخلاصة باحلق ١٣ويف هذا الصدد، يوفر التعليق العام رقم . وجتسدها

 استندت إىل العمل الذي اضطلعت به املقررة        وإذ أكدت اللجنة على احلق يف تلقي التعليم، فهي قد         . يف التعلـيم  
والعنصر اآلخر الذي   . لقياس احلق يف التعليم وإعماله    " مسات مترابطة وأساسية  "اخلاصـة السابقة وحددت أربع      

سـيميز بني مؤشرات التعليم ومؤشرات احلق يف التعليم، هي الصلة اليت تربط بني اجلهات املسؤولة وأفعاهلا وبني        
ويف هذا الصدد، يعترب املقرر اخلاص أن من املهم أن يكون املعيار التعليمي الذي سيستخدم               . قإعمـال ذلك احل   

وعالوة على ذلك، ال ميكن النظر للحق يف التعليم مبعزل عن احلقوق     . لـتحديد مؤشـر مـا دقيقاً بقدر معقول        
وميثل احلق يف التعليم . ات األساسيةاألخرى؛ فهذا احلق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمتع بسائر حقوق اإلنسان واحلري     

فالوفاء باحلق يف التعليم سيمكن من التمتع حبقوق أخرى، منها احلق يف حرية الرأي             . مفتاح التمتع بسائر احلقوق   
ومع ذلك، فإن كان ينبغي للمؤشر أن . وينبغي إعمال احلق يف التعليم دومنا متييز   . والتعـبري واحلـق يف املشاركة     

رتباطاً وثيقاً بالقاعدة ذات الصلة وباملعيار ذي الصلة، فينبغي أيضاً أن ُينظر إليه يف ظل سياق         يكـون مرتـبطاً ا    
 . معياري واسع النطاق

ويعترب املقرر اخلاص أن أية حماولة لتحديد مؤشرات احلق يف التعليم جيب أن تشمل مسؤوليات الدول على  -٦٧
 .لك يف تقاريره املقبلةوهو ينوي أن يقوم بذ. الصعيدين الوطين والدويل
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ويرحـب املقـرر اخلاص بالنهج الذي يّتبعه السيد بول هانت، املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع                    -٦٨
بأعـلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، الذي توىل حتليل منفعة وصالحية مؤشرات الصحة القائمة يف سياق    

هل ميكن استخدام مؤشرات التعليم يف إطار حقوق اإلنسان، أم أن           : املطروح هو والسؤال  . ِقوامـه حقـوق اإلنسان    
ملؤشـرات احلـق يف التعليم مساهتا اخلاصة؟ ويود املقرر اخلاص التوصل إىل عناصر إضافية للرد على هذا السؤال الذي                   

 .ك يف تقاريره املقبلةوهو ينوي أن يقوم بذل. سوف يسمح هذا بالتقدم باملناقشة حول مؤشرات احلق يف التعليم

ورغـم املنفعة العائدة من مؤشرات حقوق اإلنسان عامة ومؤشرات احلق يف التعليم خاصة، فإن املقرر                 -٦٩
اخلـاص يود أن يؤكد على أن املؤشرات غالباً ما جيب أن تكمل مبعلومات إضافية لكي تقدم صورة أكمل عن                    

مؤشرات احلق يف التعليم بعناية، فيمكنها أن تساعد الدول         ومىت استخدمت   . التمـتع احلقـيقي باحلق يف التعليم      
 . واجلهات الفاعلة املعنية األخرى يف رصد اإلعمال التدرجيي للحق يف التعليم وقياسه

  مكافحة التمييز يف احلق يف التعليم-ثانياً 
  التنوع بوصفه حقاً وسياقاً للتعلم-ألف 

ويتجلى التنوع يف احلياة اجملتمعية املتعددة الثقافات ويف احترام         . مالتنوع هو حجر الزاوية بالنسبة للتعلي      -٧٠
لذلك، فإن املقرر اخلاص يفهم التنمية بوصفها عملية تعلم مجاعية، على الناس أن ميروا هبا               . الفـروق بني الناس   

 . ليدركوا أن الدميقراطية ومكافحة التمييز ضروريان للعيش بكرامة

، فإن )١١(التعليم يتمثل يف غرس احترام احلضارات اليت ختتلف عن حضارة الطالبونظراً ألن أحد أهداف  -٧١
 .املقرر اخلاص يؤمن بأن مناقشة العالقات بني الثقافات ينبغي أن تدرج بشكل تلقائي يف كافة نظم التعليم

ك فيها سائر   فالضغط لترسيخ استخدام لغة واحدة يشتر     . وُيعد حتقيق التجانس يف التعليم مهمة مستحيلة       -٧٢
تلك هي احلالة يف املدارس اليت حيظر فيها        . الشـعوب، على سبيل املثال، إمنا يشكل عالمة من عالمات التعصب          

على أطفال السكان األصليني أو األطفال املنتمني إىل األقليات األخرى استخدام لغتهم القومية، وذلك دون اعتبار 
 . )١٢(ملعايري حقوق اإلنسان

 يات يف التعليم حق الفت-باء 

على حنو ما أكدته السيدة أوبونغ ريتا أكبان، وزيرة شؤون املركز القانوين للمرأة يف نيجرييا، فإن تعليم                  -٧٣
 . الفتيات جيب أن يكون أولوية إذا أريد إحراز أي قدر معقول من التقدم

ات ال يتفق مع األولويات اليت      ويؤمـن املقرر اخلاص بأن عدم التكافؤ يف فرص التعليم بني األوالد والبن             -٧٤
 .يضعها العديد من احلكومات يف سعيها إىل إعمال حق اجلميع يف التعليم

ويبني اجلدول التايل الفجوة بني اجلنسني املنتشرة يف شىت أصقاع العامل حسب املعدالت الراهنة لاللتحاق             -٧٥
 : باملدارس االبتدائية
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  اجلنسني يف االلتحاق باملدارس االبتدائية سد الفجوة بني- ٢٠٠٥التوجهات حىت عام 

 نسبة التحاق األوالد مرتفعة بأكثر 
  يف املائة١٠من 

 نسبة التحاق األوالد مرتفعة مبا ال يزيد 
  يف املائة١٠على 

 ال توجد فجوة بني اجلنسني أو الفرق أقل 
  يف املائة٢من 

نسبة التحاق األوالد أدىن من : فجوة عكسية بني اجلنسني
 سبة التحاق البناتن

١٩٩٨ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ 

أوالد
)٪( 

بنات
)٪( 

أوالد
)٪( 

بنات
)٪( 

 
 أوالد البلدان

)٪( 

بنات
)٪( 

 أوالد
)٪( 

بنات
)٪( 

 
 أوالد البلدان

)٪( 

 بنات
)٪( 

 أوالد
)٪( 

 بنات
)٪( 

 
 أوالد البلدان

)٪( 

 بنات
)٪( 

 أوالد
)٪( 

 بنات
)٪( 

 
 البلدان

بوركيــنا  ٢٨,٠ ٤٠,٠ ٢٩,٤ ٤١,٦
 فاسو

 البحرين ٩٨,٠ ٩٦,٠ ٩٦,٦ ٩٥,٢ األرجنتني ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٩,٤ ١٠٠,٠ اجلزائر ٩٢,٠ ٩٦,٠ ٩٦,٨ ٩٩,٧

مجهورية  ٤٣,٠ ٦٤,٠ ٤٥ ٦٤,٣
ــيا  أفريق
 الوسطى

 بوتسوانا ٨٢,٠ ٧٩,٠ ٨٦,٠ ٨٢,٥ بوليفيا ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٧,١ ٩٦,٨ أنغوال ٥٣,٠ ٦١,٠ ٣٥,١ ٣٨,٦

 كوبا ٩٧,٠ ٩٦,٠ ٩٦,٦ ٩٧,٩ شيلي ٨٧,٠ ٨٨,٠ ٨٨,٣ ٨٩,٤ الربازيل ٩٦,٠ ١٠٠,٠ ٩٣,٣ ١٠٠,٠ تشاد ٤٢,٠ ٦٨,٠ ٤٦,٧ ٦٩,٦

ــوت  ٥١,٠ ٦٧,٠ ٥٣,٦ ٧٠,٩ ك
 ديفوار

اجلمهورية  ٨٨,٠ ٨٧,٠ ٩٣,٣ ٩١,٧ الصني ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٣,٠ ٩٢,٥ بوروندي ٣٤,٠ ٤١,٠ ٤٨,٧ ٥٨,٨
 الدومينيكية

 األردن ٨٣,٠ ٨٢,٠ ٩٣,٩ ٩٣,٢ كوستاريكا ٩٢,٠ ٩٢,٠ ٩١,١ ٩١,١ جزر القمر ٤٦,٠ ٥٤,٠ ٥٢,٣ ٦٠,٠ جيبويت ٢٧,٠ ٣٧,٠ ٢٨,٤ ٣٦,٨

مجهوريــة  ٣١,٠ ٣٣,٠ ... ... إثيوبيا ٣٠,٠ ٤١,٠ ٤٠,٧ ٥٢,٨
 الكونغـو
 الدميقراطية

 ليسوتو ٦٤,٠ ٥٦,٠ ٨١,٨ ٧٥,٠ فيجي ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٨٢,٥ ٨٦,٥

 مدغشقر ٦٣,٠ ٦٢,٠ ٦٨,٠ ٦٧,٣ الكويت ٦٧,٠ ٦٨,٠ ٨٢,٤ ٨٣,٩ مصر ٨٩,٠ ٩٥,٠ ٩٠,٣ ٩٤,٩ غينيا ٣٧,٠ ٥٤,٠ ٤١,٥ ٥٢,٤

 -غينيا   ٤٤,٠ ٦٢,٠ ٤٤,٥ ٦٢,٦
 بيساو

 ناميبيا ٩٠,٠ ٨٣,٠ ٨٤,٥ ٧٨,٨ ماليزيا ٩٨,٠ ٩٨,٠ ٨٣,٠ ٨٣,٥ السلفادور ٨٠,٠ ٨٢,٠ ... ...

 باراغواي ٩٢,٠ ٩١,٠ ٩٢,٥ ٩١,٨ ملديف ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٩,٣ ٩٨,٦ إريتريا ٣١,٠ ٣٦,٠ ٣٧,٩ ٤٤,٠ العراق ٧٤,٠ ٨٥,٠ ٨٥,٥ ١٠٠

 رواندا ٩٢,٠ ٩٠,٠ ... ... موريشيوس ٩٣,٠ ٩٣,٠ ٩٤,٥ ٩٤,٨ غامبيا ٥٧,٠ ٦٥,٠ ٦٦,٣ ٧١,١ ليبرييا ٣٥,٠ ٤٦,٠ ... ...

 مواسا ٩٨,٠ ٩٥,٠ ٩٥,٤ ٩٨,٣ املكسيك ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٨,٨ غواتيماال ٨٠,٠ ٨٥,٠ ٨٢,١ ٨٦,٤ مايل ٣٤,٠ ٤٩,٠ ... ...

 سوازيلند ٧٨,٠ ٧٦,٠ ٩٣,٦ ٩٢,١ نيكاراغوا ٨٠,٠ ٨٠,٠ ٨١,٢ ٨٠,٣ إندونيسيا ٨٢,٠ ٨٦,٠ ٩١,٥ ٩٢,٧ املغرب ٧٣,٠ ٨٥,٠ ٧٤,٤ ٨١,٥

ــران  ٧٨,٠ ٨١,٠ ٧٣,٠ ٧٤,١ النيجر ٢٠,٠ ٣٢,٠ ٢٤,٤ ٣٦,٣ إيــ
 -مجهورية  (

 )اإلسالمية

مجهوريـــة  ٤٩,٠ ٤٧,٠ ٤٧,٦ ٤٥,٨ بريو ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٩,٧ ١٠٠,٠
 انيا املتحدةترت
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 نسبة التحاق األوالد مرتفعة بأكثر 
  يف املائة١٠من 

 نسبة التحاق األوالد مرتفعة مبا ال يزيد 
  يف املائة١٠على 

 ال توجد فجوة بني اجلنسني أو الفرق أقل 
  يف املائة٢من 

نسبة التحاق األوالد أدىن من : فجوة عكسية بني اجلنسني
 سبة التحاق البناتن

بـــابوا  ٧٨,٠ ٩١,٠ ٧٩,٧ ٨٧,٥
غينـــيا 
 اجلديدة

مجهورية الو   ٧٣,٠ ٧٩,٠ ٧٨,١ ٨٤,٧
الدميقراطية 

 الشعبية

 أوروغواي ٩٢,٠ ٩٢,٠ ٩٠,٨ ٩٠,٠ قطر ٨٥,٠ ٨٦,٠ ... ...

 زمبابوي ٩١,٠ ٩٠,٠ ٧٩,٦ ٧٩,٦ سري النكا ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ... ... لبنان ٧٧,٠ ٧٩,٠ ٨٦,١ ٨٦,٩ السنغال ٥٤,٠ ٦٤,٠ ٥٩,٩ ٦٦,٣

ــارات  ٨٢,٠ ٨٣,٠ ٨٧,٣ ٨٦,٠ موريتانيا ٥٨,٠ ٦٢,٠ ٦١,٨ ٦٦,٢ توغو ٧٨,٠ ٩٩,٠ ٨٢,٣ ١٠٠ اإلم
ــية  العربـ

 املتحدة

     

      فانواتو ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٨٩,٢ ٨٩,٦ موزامبيق ٣٧,٠ ٤٥,٠ ٥٠,١ ٥٨,٧ اليمن ٤٤,٠ ٧٧,٠ ٤٩,٢ ٨٤,٢

      فنـزويال ٨٨,٠ ٨٨,٠ ٨٨,٩ ٨٧,١ ُعمان ٦٥,٠ ٦٧,٠ ٦٤,٥ ٦٤,٨     

           الفلبني ٩٧,٠ ٩٩,٠ ٩٣,٤ ٩٢,١     

ــة  ٥٧,٠ ٦١,٠ ٥٥,٥ ٦٢,٨      اململكـ
 العربيـة
 السعودية

          

           سرياليون ٥٥,٠ ٦٠,٠ ... ...     

           السودان ٤٢,٠ ٥٠,٠ ٤٤,٧ ٥٤,٠     

اجلمهوريـة  ٨٩,٠ ٩٦,٠ ٩٣,٧ ٩٨,٩     
 يةالعرب

 السورية

          

           تايلند ٧٦,٠ ٧٨,٠ ٨٤,١ ٨٦,٧     

           تونس ٩٦,٠ ٩٩,٠ ٩٨,٦ ٩٩,٧     

           زامبيا ٧٢,٠ ٧٤,٠ ٦٥,٢ ٦٥,٨     

 باريس، ،توفري التعليم للجميع/، اليونسكو٢٠٠٣/٢٠٠٤ ولعام ٢٠٠١عام تقرير رصد التعليم للجميع ل(مجع معهد اليونسكو للتربية هذه البيانات كجزء من عملية رصد التعليم للجميع : مالحظة
efa/education/org.unesco.www .( ٢٠٠٠ و١٩٩٨وتشري معظم األرقام إىل تقديرات عامي. 

 .٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٨احلاصلة خالل الفترة من عام ميكن نقل البلدان اليت ترد أرقاُمها بالبنط األسود واملسطر، من الفئة املندرجة حتتها إىل فئة أخرى مراعاة للتغيريات  
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، وهي استراتيجية تعجيل بادرت هبا منظمة       "٢٠٠٥ بلداً حبلول عام     ٢٥محلة تعليم البنات يف     "هتـدف    -٧٦
، بوجه خاص إىل تكملة االستراتيجيات القائمة ألجل حتقيق التكافؤ بني           )اليونيسيف(األمـم املـتحدة للطفولة      

اليت تالقي أكرب الصعوبات    ) مثانية منها يف غرب أفريقيا     (٢٥، وال سيما يف البلدان ال         ٢٠٠٥م  اجلنسني حبلول عا  
يف بلوغ اهلدف املنشود، وهي إثيوبيا وإريتريا وأفغانستان وبابوا غينيا اجلديدة وباكستان وبنغالديش وبنن وبوتان 

ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية الكونغو     وبوركيـنا فاسو وبوليفيا وتركيا وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى          
 .)١٣(الدميقراطية وجيبويت وزامبيا والسودان وغينيا ومايل ومالوي ونيبال ونيجرييا واهلند واليمن

ويف بعض البلدان، يبدو أن التحدي يتمثل يف ضرورة املضي قُدماً يف إدماج املرأة، ليس فقط عن طريق                   -٧٧
ف إتاحته على حنو يليب االحتياجات احملددة للنساء والبنات واملراهقات، وذلك بأخذ  إتاحـة التعلـيم وإمنا بتكيي     

ويؤمن املقرر اخلاص بأن هذه املسائل أيضاً . املناهج الدراسية، ومشاركتهن والدعم املقدم من أسرهن يف احلسبان        
 .ترتبط باملناقشة حول الدميقراطية، والفقر، والبطالة

ملعهد العريب حلقوق اإلنسان من عمل قيم، أمكن إحراز تقدم على درب توضيح             وبفضل ما يضطلع به ا     -٧٨
، وذلك رغم أن وعود     )١٤(املسائل املعلقة هبدف القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف األسرة ويف اجملتمع             

 تتجسد يف   السـلطات احلكومـية مل تـترجم يف حاالت عديدة إىل قوانني تضمن حقوق اإلنسان وتعززها، ومل                
 .)١٥(املصادقة على االتفاقيات واملعاهدات اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان

وجـرى التشديد أيضاً على ضرورة تشجيع السياسات والربامج الوطنية الرامية إىل رفع دخل األسرة مبا          -٧٩
تشجيع البنات على االلتحاق وميثل إلغاء رسوم الدراسة أحد السبل ل. يضمن متكني الفتيات من االلتحاق باملدرسة

باملدرسـة، ولكن هذا ال ُيغين عن الطرائق األخرى كتوظيف املعلمات، وبناء املرافق الصحية وحتسينها، وضمان               
الدعم اجملتمعي، وإسناد أدوار واضحة ومفيدة يف البيئة املدرسية إىل الوالدين، وإقامة صلة بني اخلدمات الصحية                

 . )١٦(يةاإلضافية والربامج التعليم

وفـيما يـتعلق بوضع خطط عمل عاجلة مشتركة بني القطاعات هتدف إىل تعزيز حق البنات احلوامل                  -٨٠
واألمهـات املراهقات يف الوصول إىل التعليم والبقاء داخل نظام التعليم، يود املقرر اخلاص أن ُيسلط الضوء على   

 أطلقت خالل الفترة األخرية دليالً خاصاً بالطالبات        التجارب اليت خاضتها وزارة التعليم يف جنوب أفريقيا، اليت        
 .  ُصمَِّم حلماية حقهن يف التعليم)١٧(احلوامل

وإضافة إىل ذلك، َعِلم املقرر اخلاص، نتيجة جلهود الدعوة املبذولة من جلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن                 -٨١
، وهو قانون ينص على أن احلمل واألمومة ال يشكالن           الذي اعُتمد يف شيلي مؤخراً     ١٩٩٧٩حقوق املرأة، بالقانون رقم     

 الصادر يف بورتو ريكو، الذي ٢٢٠عائقاً أمام االلتحاق مبؤسسات التعليم أو البقاء فيها، كما َعِلم بالقانون رقم 
 .ينص على وضع ميثاق حلقوق الطالبات احلوامل

ة واإلجنابية بوضوح يف جماالت عديدة وبطرق متنوعة وتتجلى العالقة بني حق اإلنسان يف التعليم واحلقوق اجلنسي    -٨٢
 .جداً، ال سيما بالنظر ألثر األنشطة التعليمية يف ترسيخ املسؤوليات املشتركة لدى الشباب من ذكور وإناث
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 ويف هـذا السـياق، ُيعـدد السـيد بول َهنت، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، يف أحد تقاريره                     -٨٣
)E/CN.4/2004/49 ( بعض األسباب اليت ينبغي من أجلها أن يشتمل احلق يف الصحة على احلق يف التعليم واحلق يف

 يف املائة من    ٢٠يسبب اعتالل الصحة اجلنسية واإلجنابية زهاء       ) أ: (احلصـول عـلى معلومـات، ومنها ما يلي        
يصاب يومياً ) ب(الرجال؛  يف املائة من األمراض املنتشرة يف صفوف        ١٤األمـراض املنتشرة يف صفوف النساء و      

 .  سنة٢٤ و١٥ شاب تتراوح أعمارهم بني ٦ ٠٠٠بفريوس نقص املناعة البشرية 

وإنـه من دواعي القلق أن بلداناً عديدة من البلدان اليت أحرزت تقدماً بارزاً يف جمال االلتحاق بالتعليم، ال يزال                     -٨٤
 . ممارسة حياة جنسية مسؤولةيف تلقي تعليم بشأنالطالب فيها ال يتمتعون حبق مكفول 

  حق املهاجرين يف التعليم-جيم 

يـويل املقـرر اخلاص اهتماماً خاصاً حبالة حق املهاجرين يف التعليم، علماً بأن حاالت اللجوء والتشرد                  -٨٥
 . والتماس اللجوء واهلجرة حتدث يف مجيع أحناء العامل وأصبحت أكثر شيوعاً

ملقرر اخلاص العمل مع املنظمات ذات الصلة لتحديد االحتياجات التعليمية          وباإلضافة إىل ذلك، يقترح ا     -٨٦
هلؤالء األشخاص وحتديد االستجابات الوطنية والدولية املناسبة، علماً بأن املستويات التعليمية للعمال املهاجرين،             

اإلنسان للمهاجرين  كمـا أشـارت إىل ذلك السيدة غابرييال رودريغيس بيسارو، املقررة اخلاصة املعنية حبقوق               
فالعديد منهم بلغوا مستوًى تعليميا متقدماً، وحصل بعضهم على         : ، متنوعة جداً  )E/CN.4/2004/76الوثـيقة   (

 .تعليم أويل، والبعض اآلخر أُميون

ورغم أن املقرر اخلاص قرر خالل فترة واليته األوىل إعطاء األولوية للتعليم االبتدائي والثانوي، مراعاةً                -٨٧
رة ترشيد عمله، فهو يعترب مع ذلك أن حق الكبار يف التعليم حيتاج للتوضيح، حيث إن االتفاقية الدولية                  لضـرو 

تكتفي بالقول إن لكل طفل     )  دولة ٣٤اليت صدقت عليها    (حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
، يف حني ينص )١٨(أساس املساواة يف املعاملةمن أطفال العامل املهاجر احلق األساسي يف احلصول على التعليم على 

دون (اإلعالن العاملي لتوفري التعليم للجميع على أنه ينبغي توفري التعليم األساسي جلميع األطفال والشباب والكبار 
 ).متييز ضد العمال املهاجرين

ئات معينة من أطفال ويعـتزم املقـرر اخلـاص أن جيري يف املستقبل القريب حتقيقاً مفصالً بشأن متتع ف           -٨٨
املهاجـرين يف أوروبا باحلق يف التعليم، وأن يبحث يف فشل النظام التعليمي يف تلبية احتياجات املهاجرين الذين                  

 .أُبعدوا بالقوة من ديارهم نتيجة الصراعات املسلحة أو الفقر املدقع

دياً آخر بالنسبة للمجتمع الدويل، ألن      وميثل احلق يف التعليم ألبناء اجليل الثاين من السكان املهاجرين حت           -٨٩
 .هذا احلق خيترب القدرة على االندماج الذي تنادي به سياسات حكومية معينة

 أن جمتمعات املهاجرين ترتع )١٩(ويف هذا الصدد، تربز دراسة احلالة يف هولندا اليت أجراها موريس كرول -٩٠
وتكشف . بسبب انعدام السياسات احلكومية الفعالة) فقريةوهي عادة مناطق (إىل التمركز يف مناطق حضرية قليلة 
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الدراسة عن اخنفاض مستوى التحصيل العلمي يف املدارس االبتدائية لدى األطفال األتراك واملغاربة بسبب ضعف               
ناسب إملامهم بلغتهم الثانية، اهلولندية، وذلك ألنه مل ُيشرع يف تدريس اهلولندية كلغة ثانية ويف توفري التدريب امل                

 .للمعلمني إال خالل التسعينات

ويـود املقرر اخلاص أن يسجل ما يتوصل إليه مباشرة من معلومات عن احتياجات املهاجرين التعليمية                 -٩١
 .والعقبات اليت يواجهوهنا، كما يود إعداد عرض عام ألحدث التطورات املتعلقة حبالة تعليم املهاجرين

 ملختلفة يف التعليم حق األشخاص من ذوي القدرات ا-دال 

سـيتبىن املقـرر اخلـاص هنجاً جيمع بني البحث والعمل امليداين عند مقارنة فعالية القوانني والسياسات          -٩٢
 .احلكومية املصممة للقضاء على مجيع أشكال التمييز

تالفياً " ماألشخاص املختلفة قدراهت"وكإطار مفاهيمي، يعترب املقرر اخلاص أن من املناسب استخدام عبارة  -٩٣
لإلسهام فيما تنطوي عليه التسميات األخرى اليت حتجب القدرات احلقيقية لألفراد املنتمني إىل هذه الفئة من إقالل 

 .من شأهنم

تتسبب يف  " اعتبار اإلعاقة عقبة أمام احلق يف التعليم      "وباملثل، يتبىن املقرر اخلاص الرأي القائل بأن فكرة          -٩٤
 كضحايا، وتعجز عن فرض التزامات على النظم التعليمية اليت تصبح أول من يستبعدهم، معاملة األشخاص املعنيني

وإن كانت متتلك أيضاً القدرة على تكييف البيئة حسب احتياجات األشخاص املختلفة قدراهتم وحسب املصاحل               
 . الفضلى لألطفال والشباب

  حق السكان األصليني يف التعليم-هاء 

تمعات األصلية والسكان األصليني يف التعليم على فرصة تشكيل جمتمع فعال وواعي            ال يقتصـر حق اجمل     -٩٥
 . باالستناد إىل خرباهتم، بل يشترط أيضاً احترام اجلماعات األخرى الستقالهلم الذايت

ال سيما وأن مسألة    (ويؤيـد املقـرر اخلاص حق الشعوب األصلية يف وضع اقتراحاهتا التعليمية اخلاصة               -٩٦
، مع مراعاة حقوق اإلنسان واعتزازهم املوروث بأنفسهم، يف    ) األصليني بدأت تأخذ شكل قضية حضرية      السكان

 .سياق يتسم بقدر واٍف من اإلنصاف واملساواة

 من اتفاقية ٣٠ واملادة ٢٩من املادة ) د(١وهذا االعتبار اخلاص يفرض على الدول، عمالً بأحكام الفقرة  -٩٧
 املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان       ١٦٩ية منظمة العمل الدولية رقم      حقـوق الطفـل، وأحكام اتفاق     

املسـتقلة أن تـبذل املـزيد لترسيخ احترام التنوع الثقايف، مبا يضمن متكني السكان الذين يعانون من التمييز،                   
ال يفسح اجملال لتمييع    واالضـطالع بأنشطة تعليمية يف صفوف الفئات االجتماعية اليت متارس التمييز، على حنو              

 . احلقوق أو املسؤوليات
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  حق األشخاص املنتمني إىل األقليات يف التعليم-واو 

يعـتزم املقـرر اخلاص أن يراعي وضع السكان املنتمني إىل األقليات، ال سيما األقليات الدينية والعرقية                  -٩٨
يود الترويج لتعليم مناسب حيترم معتقدات هذه       وبناء على ذلك،    . واللغوية اليت ختضع حقوقها للتقييد أو اإلنكار      

 .اجلماعات وأصوهلا يف إطار قوامه حقوق اإلنسان

ولضمان حق هؤالء السكان يف التعليم، ينبغي بذل اجلهود إلجياد احللول اليت من شأهنا أن تعزز التعليم                  -٩٩
 .الشامل مع احترام التنوع واحلس إزاء تعدد الثقافات

ع يف توثيق التمييز ألسباب دينية، ومثة أمثلة عديدة على العداء الذي يالقيه أولئك الذين وقد جرى التوس  -١٠٠
َعاَملون بوصفهم مواطنني من الدرجة الثانية هلم حقوق وامتيازات أقل، أو         . ال يسـايرون الـثقافة املهمينة      فهم ُي

 .)٢٠(يوضع والؤهم للوطن موضع الشك أو ال ُيلتفت إىل إسهامهم يف اجملتمع

ويف بعض احلاالت،   . كما يتجلى التهميش القائم على أسباب إثنية من خالل النظم التعليمية اليت تكرسه             -١٠١
يبلغ التفاوت درجة من الشدة حبيث تتجاوز نسبة الطالب املنتمني إىل مجاعات إثنية معينة الذين يكملون بنجاح                 

لطالب املنتمني إىل اجلماعات اإلثنية احملرومة داخل البلد         يف املائة، يف حني تكاد نسبة ا       ٧٠تعلـيمهم الثانوي ال         
وهناك أيضاً فجوة صارخة بني نسبة الطالب املنتمني إىل مجاعات إثنية معينة ممن             .  يف املائة  ٥٠نفسه ال تتعدى ال       

ب املنتمني إىل   والنسبة املقابلة يف صفوف الطال    )  يف املائة  ٣٠أكثر من   (يعتربون مؤهلني لاللتحاق بالتعليم العايل      
 .)٢١() يف املائة٢٠أقل من (اجلماعات اإلثنية األخرى 

  جودة التعليم-ثالثاً 

يؤمـن املقرر اخلاص بأن من أسباب املشاكل اليت تعترض إعمال احلق يف التعليم انعدام الرغبة يف اعتبار                   -١٠٢
لثقافات اليت تتعرض للتمييز وختضع للهيمنة هذا احلق بوصفه جماالً تلتقي فيه حقوق اإلنسان، ال سيما فيما يتعلق با

 .االجتماعية واالقتصادية

وإن الرغـبة عـن ترك التعليم يؤدي وظيفته وفقاً ألهدافه األساسية، ُتسفر عن إنكار حق اإلنسان يف                   -١٠٣
 .ة قاصرةالتعليم، ذلك أن املعرفة اليت ال تنبين على تنمية القدرات الشخصية اليت حتترم حقوق اإلنسان هي معرف

وبعبارة أخرى، يشكل التعليم الذي يستمد من حقوق اإلنسان منطلقاته وجذوره مسألة حيوية للتطور               -١٠٤
وتباعاً، يعزز تطور الشخصية االعتداد بالذات واإلحساس بالكرامة ويشجع على تكوين املعرفة . السليم للشخصية

 . يف سالم حنو إعمال حقوق اإلنسان العامليةوالقدرات واملهارات والقيم مبا ميكن األفراد من التقدم

  تعليم حقوق اإلنسان كشرط مسبق لضمان اجلودة-ألف 

توجد منذ سنوات عديدة حتركات يف سبيل مواصلة إدماج حقوق اإلنسان يف نظم التعليم، وذلك إمياناً                 -١٠٥
عيشة ويؤدي إىل التمتع حبقوق بـأن هـذه العملية تساعد يف حتقيق نوع من التعليم ميكن أن حيسن من أحوال امل       

 .اإلنسان على الصعيد العاملي
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وإذ يضع املقرر اخلاص يف اعتباره األهداف احلقيقية للتعليم، فهو يرى، مع ذلك، أن عملية اإلدماج جيب  -١٠٦
 . وأال تقتصر على جمرد أجزاء منفصلة من املنهج الدراسيككلأن تشمل التعليم 

ص يؤكد على أن احلق يف التعليم اجليد يستلزم ضرورة توجيه عمليات التعلم والبيئة لذلك، فإن املقرر اخلا -١٠٧
واهلـياكل األساسية املدرسية برمتها حنو تكوين املعارف والقدرات واملهارات يف ظل جمتمع حريص على احترام                

 .كرامة البشر وقيمهم العليا، والتنوع، والسالم، والتضامن والتعاون املتبادل

 ميكـن أن ختتزل اجلودة يف مسألة الكفاءة القابلة للقياس الكمي؛ فهي تشمل باألحرى عمق االلتزام          وال -١٠٨
 .البشري إزاء األجيال احلاضرة واملقبلة

وقد أتاح عقد األمم  . وهلـذا السـبب، يشدد املقرر اخلاص على أمهية إدراج التعليم يف حقوق اإلنسان              -١٠٩
املنتهي مؤخراً، فرصة لتصميم إطار عمل شامل لتنفيذ ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(إلنسان املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق ا

كما أن التوصيات الواردة يف تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان        . الـُنهج القائمة على أساس حقوق اإلنسان      
املتحدة للتثقيف يف بشأن تقييم منتصف املدة الشامل للتقدم احملرز على درب حتقيق األهداف الواردة يف عقد األمم 

 .، أتاحت فرصة مماثلة(A/55/360)جمال حقوق اإلنسان 

وقـد لقي العقد استقباالً فاتراً من جانب الدول، باعتبار أن عدد احلكومات اليت أرجعت إىل املفوضة                  -١١٠
على ، وبناء   ٢٠٠٤ويف عام   .  حكومة ٣٥، مل يتعد    ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٣١السـامية استبيانات مستكملة حبلول      

طلـب من جلنة حقوق اإلنسان، قدمت املفوضة السامية تقريراً بشأن اإلجنازات اليت حتققت خالل العقد وأوجه                 
ومع ذلك، ففي   . (E/CN.4/2004/93)القصور اليت ختللته وبشأن األنشطة املستقبلية لألمم املتحدة يف هذا اجملال            

والربامج واملشاريع ومت الترويج للمبادئ الواردة يف العقد        األوساط غري احلكومية، ُوِضَع عدد وافر من املبادرات         
 .حبماسة، وأمكن حتقيق نتائج ممتازة

ووردت يف كـل من استعراض منتصف املدة للعقد واملبادئ اليت حتكم خطط العمل الوطنية للتثقيف يف                  -١١١
مبادئ عامة ومبادئ ) ١٩٩٧ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠، املؤرخة A/52/469/Add.1الوثيقة (جمال حقوق اإلنسان 

توجيهـية تنظيمـية وتنفيذية للتعليم هتدف، بدالً من أن جتعل من حقوق اإلنسان مادة أو اختصاصاً يف املنهج                   
 .الدراسي، إىل أن تتخذ مما حيدث يف املدارس وسيلة للتعليم القائم على أساس حقوق اإلنسان

قوق اإلنسان، الذي تبدأ مرحلته األوىل هذه السنة، مواصلة        ويـتوىل الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال ح        -١١٢
لذلك، يقترح املقرر اخلاص متابعة تنفيذ خطط العمل وضمان حتقيق األهداف           . وتكملة اجلهود املضطلع هبا فعالً    

 .الواردة فيها على أكمل وجه ممكن

إقليمية وحملية، كما يقتضي تزويد املوارد      وجيب أن يكون التنفيذ املرحلي خلطة عمل ما مصحوباً بعمليات تقييم             -١١٣
 .وإن الزخم املقدم من املفوضة السامية يف إطار هذا اجملهود، جدير بالتنويه. التقنية واالقتصادية للبلدان اليت تطلبها

يف وعلى الصعيد اإلقليمي، يود املقرر اخلاص تسليط الضوء على أعمال معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان                 -١١٤
، نشر املعهد تقرير البلدان ٢٠٠٤ديسمرب /ويف كانون األول. التخطيط للتقدم على درب التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        
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األمريكـية الثالـث بشـأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، الذي يعاجل التغريات يف الدورات التدريبية ودورات صقل           
ويضطلع املعهد بعمل رائد يف جمال وضع املؤشرات، ميكن أن          . علمي املستقبل مهارات املعلمني احلاليني والتدريب املهين مل     

 .يشكل نقطة انطالق إلدراج املؤشرات بشأن احلق يف التعليم ضمن األنشطة املستقبلية هليئات األمم املتحدة

  السياسات التعليمية وواقع غرف التدريس-باء 

التقدم بالتعليم حنو حتقيق األهداف املنصوص عليها يف الصكوك         ال بد، حلفز ودعم املبادرات الرامية إىل         -١١٥
الدولـية حلقـوق اإلنسـان، مـن دراسة أثر سياسات التعليم على واقع غرف التدريس وتشجيع التغيريات يف                   

 ).ء اآلبا-البيئة التعليمية، واإلدارة، واملنهج الدراسي وجمتمع الطالب (اإلجراءات اجلاري هبا العمل داخل املدرسة 

على سبيل املثال، القدرة على العيش يف ظل        (ومن منظور القيم اليت حتفز التعلم واليت تشكل دعامة التعليم اجليد             -١١٦
فكالمها عنصر فاعل يف عملية     (، جيب حتديد احتياجات كل من الطالب واملعلمني         )الدميقراطية والتصرف كمواطن فاعل   

 .زمة ملعاجلة أوجه القصور يف قدرة النظام املدرسي على تلبية هذه االحتياجات، كما ينبغي حتديد التعديالت الال)التعلم

وإن ممارسـة املواطنة الدميقراطية، على سبيل املثال، ال متليها األوامر أو التعليمات الصادرة عن سلطات التعليم،                  -١١٧
لطالب مدعوين ومؤهلني للتعبري عن آرائهم، وإمنـا تنشأ من املناخ العام داخل غرفة التدريس واملدرسة، الذي يكون فيه ا      

 .واحلق يف التعليم يشتمل على هذه املمارسة للحرية. ويقدرون فيه حرية التفكري ألنفسهم وحيترمون آراء اآلخرين

ولـتحديد مـدى تطور احلرية والفرص اليت تعطى للطالب ليشارك يف احلياة داخل غرفة التدريس، قام                  -١١٨
 .داد جدول مفيد يبني إىل أي مدى يهييء املعلمون الفرص لتالميذهم كي يعربوا عن آرائهمفرناندو راميريس بإع

 مدى إقدام املعلمني على هتيئة الفرص لتالميذهم كي يعربوا عن آرائهم

 البلد أبداً يف بعض الدروس يف معظم الدروس يف كل درس دون رد
  يف املائة

 األرجنتني ٨ ٢٢ ٢٠ ٤٥ ٥
 لربازيلا ٥ ٢٢ ٢٧ ٤٤ ٢
 شيلي ٦ ٢٢ ٢٣ ٤٨ ١
 املكسيك ٢ ١٧ ٢٤ ٥٢ ٥
 بريو ٣ ١٧ ٢٦ ٤٩ ٥
 أملانيا ١١ ٢٥ ٢٧ ٣٥ ١
 كندا ٥ ٢٠ ٣١ ٤٢ ١
 مجهورية كوريا ١٥ ٤٠ ٢٧ ١٦ ١
 إسبانيا ٨ ٢٧ ٢٦ ٣٧ ١
 الواليات املتحدة األمريكية ٧ ٢٠ ٢٥ ٤١ ٧
 فرنسا ١٠ ٢٨ ٢٧ ٣٤ ٢
 اليابان ١٠ ٢٧ ٢٨ ٣١ ٥
املتوسط يف بلدان منظمة التعاون      ٧ ٢٤ ٢٩ ٣٨ ٢

 والتنمية يف امليدان االقتصادي
 Fernando Reimers, La Buena enseñansza, La formación de ciudadanía democrática y las:املصدر

reformas educativas en América Latina, Harvard University, 2003)   فـرناندو دميريس، التعليم
 .٢٠٠٣، جامعة هارفارد، )ين املواطنة الدميقراطية وإصالح التعليم يف أمريكا الالتينيةاجليد وتكو
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  األمن واحلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ-رابعاً 

وال ينحصر  . يؤمن املقرر اخلاص أيضاً بأن األمن داخل املدارس يشكل جزءاً من حق اإلنسان يف التعليم               -١١٩
 اجلسدية والنفسية واملعنوية، وإمنا يشمل أيضاً احلق يف احلصول على التعلم على حنو معىن األمن يف ضمان السالمة

 .متواصل ويف ظروف تفضي إىل تكوين املعرفة وتنمية الشخصية

وهلذا السبب بالذات، تشكل حاالت الطوارئ هتديدات تشمل نطاقاً واسعاً من االحتماالت كالكوارث              -١٢٠
ويشكل العنف داخل املدارس، والفقر املدقع واستبعاد الفتيات        .  وحاالت االحتالل  الطبيعية واملنازعات املسلحة  

وممما يؤسف له أنه ال يوجد سجل وال رصد متواصل ألثر حاالت  . بـالقوة أخطـاراً أخـرى هتدد أمن التعليم   
 .الطوارئ يف املدارس يف شىت أحناء العامل، ولكن املقرر اخلاص يؤمن بأن احلالة خطرة جداً

ورغم العمل املشكور الذي تضطلع به الشبكة املشتركة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ بغية                -١٢١
 .وضع معايري دنيا خاصة حباالت الطوارئ، فإهنا مل تستطع القيام بذلك يف إطار حقوق اإلنسان

، كتعمد أحد الطالب يف     ويـنظر املقـرر اخلاص بعني القلق إىل احلاالت اليت عاىن فيها أطفال املدارس              -١٢٢
األرجنـتني قتل ثالثة من زمالئه، ومقتل مئات التالميذ واملعلمني يف مدرسة ِبسالن يف مشال أوسيتيا، أو انعدام                  

 طفالً يف مدرسة لورد كريشنا يف نيودهلي عقب اندالع حريق يف مطبخ             ٧٠التدابري الوقائية الذي أدى إىل مقتل       
 . ٢٠٠٤يوليه / متوز١٦املدرسة يوم 

ومتثل املنازعات املسلحة، كاليت جتري يف العراق وغينيا والسودان، على سبيل املثال، حاالت قاسية جداً                -١٢٣
 .تدفع فيها املدارس أيضاً مثن إراقة الدم ويكابد فيها األشخاص أمل فقدان أطفاهلم

ل احلق يف التعليم، جيسد الصراع  ويف اخلتام، تشكل حاالت االحتالل العسكري عائقاً كبرياً آخر أمام إعما           -١٢٤
وترى حمكمة العدل الدولية أن بناء اجلدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة   .  الفلسطيين أوضح مثال عليها    -اإلسرائيلي  

 .يشكل انتهاكاً للقانون الدويل وحيول دون التمتع بالعديد من حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التعليم

 ات والتوصيات االستنتاج-خامساً 

ينـبغي متابعة العمل الذي قامت به املقررة اخلاصة السابقة ومواصلته وتكملته، باعتبار ذلك وسيلة                -١٢٥
 .متسقة ملواصلة رصد حق اإلنسان يف التعليم، ونشره ومحايته وتعزيزه

يم ضمن حقوق   إىل تعزيز مكانة التعل   " بإدراج التعليم يف حقوق اإلنسان    "ويرمي الشعار الذي ينادي      -١٢٦
 .اإلنسان ومنح التعليم دوره الطبيعي كمكان تلتقي فيه مجيع حقوق اإلنسان ويتسىن فيه تعلمها

ومـن بـني العقبات اليت تعترض إعمال احلق يف التعليم، من الواضح أنه ال ميكن النظر يف الرسوم                    -١٢٧
 وهياكل احلرمان االجتماعي؛ ولذلك،     املدرسية مبعزل عن القيود اليت جيسدها النظام القائم على سلطة األب          
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ال بـد مـن العمل بالتعاون مع احلكومات واملنظمات إلجياد البدائل، ومن مث تشجيع منوذج لتطوير التعليم                  
 .يهدف إىل إعمال مجيع حقوق اإلنسان بدالً من احلفاظ على الطابع املنفعي للتعليم

ك جيب أن تسارع الدول إىل وضع أولوياهتا الوطنية وال يزال متويل التعليم يشكل مسألة ملحة، ولذل -١٢٨
وإضافة إىل ذلك، حيظى االهتمام الذي أبداه رئيس البنك الدويل مبحتوى           . على حنو يعطي ثقالً أكرب للتعليم     

 .وهو جمال ميكن فيه لبعد حقوق اإلنسان إضفاء الوضوح واالتساق. التعليم وجودته باالعتراف والتقدير

منظور  بإدراج لتحديد ما إذا كان عدم القيام اً البنك الدويل حتقيقرياخلاص بأن جي املقرر ويوصـي  ١٢٩
التوجيهية يشكل عامالً مينع حدوث األثر  ومبادئهحقـوق اإلنسـان، وال سيما احلق يف التعليم، يف سياساته   

 .إىل حتقيقه من خالل إجراءاته وقروضه البنكي يرمي ذاالجتماعي واالقتصادي ال

ن احلق يف التعليم، حبكم طبيعته وعواقب خرقه أو عدم احترامه، قابل للتقاضي بشأنه، كما تبينه                وإ -١٣٠
ولضمان إعمال هذا احلق على نطاق شامل،       . جمموعة األحكام املتزايدة الصادرة عن احملاكم الوطنية والدولية       

 .ال بد إذن من إدخال حتسينات على خمططات احلماية القانونية القائمة

 التعليمإعمال احلق يف ب تعجيلاخلاص باستخدام نظم القضاء الوطنية واإلقليمية لل املقرر ويوصـي  ١٣١

 .وإحراز تقدم يف ضمان إمكانية التقاضي بشأنه

والـرأي القـائل بأن التنوع يشكل حجر الزاوية بالنسبة للتعليم، هو نتيجة طبيعية للحق يف عدم                  -١٣٢
ناسب من التعليم، وهذا يتجاوز أية تعليمات مكتوبة ويوفر حجة قوية           الـتعرض للتمييز واحلق يف مستوى م      

 .على ضرورة إدماج اجلماعات واألفراد الذين يتعرضون للتمييز، وال سيما الفتيات واملراهقات

وجيب أن يتواصل التقدم املتقطع يف جمال مكافحة التمييز ضد الفتيات احلوامل، وأن يكتمل عن طريق  -١٣٣
 .ات املراهقات، الالئي مل يكملن دراستهن، يف نظم التعليمإدماج األمه

) اليونيسيف(املقـرر اخلاص جلنة حقوق الطفل، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة   دعـو وي -١٣٤
مبادئ  استكمال، إىل النظر يف إمكانية وضع أو )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة  األممومـنظمة  
 .التعليموذجية حلماية حق األمهات املراهقات والفتيات احلوامل يف توجيهية من

وترد ضمن النقاط احملددة اليت تتضمنها خطط املقرر اخلاص، اجلهود الرامية إىل تعزيز حق املهاجرين                -١٣٥
مع بني واقتناعاً منه مبنافع هنج جي. واألشخاص ذوي القدرات املختلفة والشعوب األصلية واألقليات يف التعليم

البحـث والعمل امليداين، يعترب أن املشاركة النشطة للمجتمع املدين يف تعلم حقوقه وممارسة مسؤولياته تتسم          
 .بأمهية حامسة، وذلك نظراً ألن االستبعاد يتجلى من خالل البيئة الدراسية ويتعاظم فيها

الزمة على نوعية التعليم، وهو ينطلق      ويرى املقرر اخلاص يف واليته فرصة للتعجيل بإدخال التحسينات ال          -١٣٦
 .يف ذلك من مبدأ أن املعرفة اليت ال تنبين على أساس تنمية الشخصية حبيث حتترم حقوق اإلنسان هي معرفة قاصرة
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وهلـذا السـبب، جيب التأكيد على إمكانية وضع مؤشرات كمية لتحديد االحتياجات ولتوجيه دفة         -١٣٧
 .للتقدم على درب إعمال حق اإلنسان يف التعليم اجليداإلجراءات اليت يتعني اختاذها و

وضع مؤشرات  يف له املساعدة  ااخلاص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف أن يقدم املقـرر  دعـو وي -١٣٨
 .مهاوإدراجها يف مرحلة الحقة يف تقارير استخدامهابشأن احلق يف التعليم، وليس فقط بشأن حالة التعليم، بغية 

ويعـتزم املقرر اخلاص حفز ودعم املبادرات الرامية إىل التقدم بالتعليم حنو حتقيق األهداف املنصوص          -١٣٩
عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وهو سيسعى بناء على ذلك إىل دراسة أثر سياسات التعليم على                 

 .واقع غرفة التدريس

درب تلبية  على لتحديد األشواط املقطوعة أداة حتليل على اخلاص اليونسكو بأن تعد وتصادق املقرر ويوصي -١٤٠
 .التعليمية وداخل غرفة التدريس األنشطةأهداف التعليم الواردة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار 

 لرصد حاالت أسلوباً عاملي النطاق اليونسيف واليونسكو ستحدثاخلـاص بأن ت  املقـرر  ويوصـي  -١٤١
 .آثارها واتقائهالقياس أثرها وحتديد اخلطوات اليت ينبغي اختاذها للتخفيف من  التعليم،الطوارئ يف جمال 
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