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   مقدمة- أوال 
، إىل آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية إعداد دراسة ٩/٧نسان، يف قراره طلب جملس حقوق اإل  - ١

عن الدروس املستخلصة وحتديات بلوغ هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم، على أن ُتختتم الدراسة يف 
  .٢٠٠٩عام 

   حلقة العمل الفنية بشأن حق الشعوب األصلية يف التعليم- ثانيا 
 الدراسة، طلب اجمللس إىل آلية اخلرباء التماس إسهام اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك ألغراض  - ٢

منظمات الشعوب األصلية، والدول األعضاء، واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، ومفوضية األمم املتحدة السامية 
  .جملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكوميةحلقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات ا

واعتمدت آلية اخلرباء، يف دورهتا األوىل، مقترحاً يتعلق بدراستها املقبلة اليت تتناول حق الشعوب األصلية   - ٣
ودعت اآللية أيضاً   . يف التعليم، والذي يتضمن اقتراحاً بتنظيم حلقة عمل فنية حول هذا املوضوع تستغرق يومني             

هات املعنية صاحبة املصلحة إىل تقدمي إسهاماهتا كتابةً يف الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة وحتّديات بلوغ               اجل
  :لتاليةعناصر اهدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم، آخذة يف االعتبار ال

  اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان يف تناول احلق يف التعليم؛  )أ(  
ستخلصة يف إنشاء ومراقبة األنظمة واملؤسـسات التعليميـة         املدروس  اليدة و اجلمثلة  ألاألخذ با   )ب(  

  اخلاصة بالشعوب األصلية؛
  حتّديات بلوغ هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم؛  )ج(  
  .التوصيات  )د(  

لشعوب لوتلقت آلية اخلرباء إسهامات من عدة دول ومن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات                - ٤
واستناداً إىل املسامهات الواردة،    . األصلية، ومنظمات غري حكومية، ومن جامعات ووكاالت تابعة لألمم املتحدة         

  .أعّد األعضاء يف آلية اخلرباء مشروع دراسة أولياً

وتيسرياً ملناقشة مشروع الدراسة األويل بشأن الدروس املستخلصة وحتّديات بلوغ هدف إعمـال حـق              - ٥
باقتراح آلية اخلرباء، نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حلقة عمل فنية            ،صلية يف التعليم  الشعوب األ   وعمالًً

  .٢٠٠٩مايو / أيار٧ و٦نيف يومي جببشأن إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم، يف مكتب األمم املتحدة 

. لينتاس من آليـة اخلـرباء     وحضر حلقة العمل كل من جون هنريكسون، وجاين الزمبانغ، وخوسيه مو            - ٦
وشارك فيها أيضاً ممثلون عن الشعوب األصلية، وخرباء يف التعليم، وممثلون عن الدول األعضاء، وأعضاء يف هيئات 

  . وكاالت األمم املتحدةيف وموظفون ،معاهدات األمم املتحدة
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. ة مشروع الدراسة األويلوكان الغرض من حلقة العمل الفنية احلصول على مقترحات واقعية لزيادة بلور  - ٧
وقدم املشاركون يف حلقة العمل اقتراحات هيكلية وفنية معاً ميكن إدراجها يف الدراسة قبل انعقـاد دورة آليـة                   

  .٢٠٠٩أغسطس /اخلرباء الثانية يف آب

 اإلسهامات الواردة بشأن الدراسة املتعلقة بالدروس املستخلصة  -  ثالثاً
  عوب األصلية يف التعليموحتّديات بلوغ هدف إعمال حق الش

  املعلومات الواردة من الدول األطراف - ألف 

ة بالدروس املستخلصة وحتّديات بلـوغ      ـة املتعلق ـية إسهامات يف الدراس   لتالقّدمت الدول األعضاء ا     - ٨
ا، وفنلندا، وكندا، وكولومبيا،    ـا، وإكوادور، وبوليفي  ـأسترالي: هدف إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم      

ة نونـافوت   ؤسـس كما وردت إسهامات من حكومة احلكم الذايت لغرينالند ومـن م          . واملكسيك، ونيوزيلندا 
  .تونغافيك

وتضمنت إسهامات الدول األعضاء عدة أمور منها تعليقات بشأن اتباع النهج القائم على حقوق اإلنسان   - ٩
م املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية        من إعالن األم   ١٤يف تناول تعليم الشعوب األصلية وحتليالت للمادة        

وقّدمت الدول أيضاً أمثلة جيدة ودروساً مستخلصة عديدة تتعلق بإعمـال حـق             . وغريه من الصكوك الدولية   
الشعوب األصلية يف التعليم، مبا يف ذلك إنشاء مؤسسات تعليم للشعوب األصلية وتوفري التعليم املتعدد اللغات أو                 

  .دة كذلك اقتراحات بشأن كيفية إعمال احلق يف التعليم للشعوب األصليةوقدمت دول عدي. الثقافات

وقّدمت بعض الدول األعضاء معلومات إضافية بشأن مسائل حمددة تتعلق حبق الـشعوب األصـلية يف                  - ١٠
 تحدةواليات امل فقدمت كندا مقاالً يف موضوع حتسني النتائج الدراسية للطالب من األقليات العرقية يف ال             . التعليم

 Exploring Approaches for Improving Educational Outcomes for Urban" عنوانبقلم هيلني راهام حيمل 

Ethnic Minority Students in the United States: Literature Review Policy Lessons for Aboriginal 

Education in Canada" ـ  حـا  عـن دراسـات  بقلم سوزان فيليـبس ، ومقاالً آخر ة يف مانيتوبـا  الت إفرادي
 Forging Partnerships, opening Doors: Community School Case Studies"وساسكاتشيوان حيمل عنوان 

from Manitoba and Saskatchewan ."كما قدمت معلومات تتعلق بتعداد السكان.  

: حتمـل العنـاوين التاليـة   وايـات  . وقّدمت حكومة احلكم الذايت لغرينالند مقاالت بقلـم تاشـا ر     - ١١
"Atuartitsialak: Greenland’s Cultural Compatible Reform "و"Building Educational Capacity in 

Greenland  "و"Implementation of Instructional Conversations in a Greenlandic Settlement School." 
 Science and culture in Greenlandic educational  "كما قّدمت مسامهة بقلم رونالد ثارب حتمل عنـوان 

reform" وأخرى بقلم كارل كريستيان أولسن حتمل عنوان ،" Educating teachers from a Vygotskian point 

of view; the Greenland school reform and what it implies for classroom practices and further 

education (professional development) for teachers."  
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  Language of instruction " حتمل عنـوان  بقلم آيان مارتنة نونافوت تونغافيك مسامهة ؤسسوقدمت م  - ١٢
policy in Nunavut: creating a framework for Inuit language revitalization"" وأخرى بقلم توماس بريغر ،

 ":Ka Hikitia – managing for successوقدمت نيوزيلندا وثيقة بعنوان ". The Nunavut project "حتمل عنوان 

the Māori Education Strategy 2008-2012, overview for the United Nations Human Rights Council."  

  ة ومن منظمات غري حكومية وجامعات من الشعوب األصلياملعلومات الواردة  -  باء

وقد قّدم الكثري منها مقاالت . تسلّمت آلية اخلرباء مسامهات من منظمات عديدة تعىن بالشعوب األصلية         - ١٣
ور الثقايف يف كينيا مقاالً بعنـوان       غمثالً، قّدم مركز سين   . تتناول مواضيع تتعلق حبق الشعوب األصلية يف التعليم       

"Hunter-gatherer Ethnic Minority Indigenous Peoples of Kenya and Their Right to Education "
وقدم جملس تعليم األمم األوىل، أمانة رابطة مجعيـة األمـم األوىل يف             . ور كيبتوم تيا" أوديامبو   .وبقلم تشارييت أ  

 Réalisation du droit à l’éducation" كيبيك والبرادور، مقاالً عن إعمال حق األمم األوىل يف التعليم بعنوان 

par les Premières Nations du Canada  "  ومقاالً آخر بعنـوان"First paper on First Nations education 

funding ."   وقدم برملان شعب السامي يف النرويج مقـاالً بعنـوان""Supplementary report regarding the 

International Labour Organization Convention 169: Sami Rights and the Norwegian Government 

proposition on the Mineral Act " إىل جانب مسامهة حمّددة يف الدراسة اليت تقوم هبا آلية اخلرباء.  

 The Essential: "وقّدمت املنظمة الدولية لتنمية املوارد احمللية عدة مقاالت حتمـل العنـاوين التاليـة     - ١٤

Requirements for an Effective Education Strategy "و"The Maskwachees Declaration "و"The British 

Columbia Aboriginal Youth Sport and Recreation Declaration "و"The First Nations Languages 

Private Members Bill "و"The Mandate for the Truth and Reconciliation Commission." كما قدمت 
 Education: the key to the future; pre-budget"مم األوىل حيمل أحـدمها عنـوان   مقالني أعدهتما مجعية األ

submission to the House of Commons Standing Committee on Finance  "   واآلخـر عنـوان" First 

Nations Declaration: our language, our cultures, our nationhood ."نظمة وباإلضافة إىل ذلك، قّدمت امل
 Review of developments "مقاالً يستعرض التطورات احلاصلة يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية بعنوان 

pertaining to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms of 

indigenous peoples: information received from indigenous peoples organizations " إىل جانب مقاالت
  .أخرى ذات صلة باملوضوع

من كولومبيـا   " أكوايبا وامياكات "وقّدم كل من اللجنة التوجيهية لتعليم األمم األوىل يف كندا ورابطة              - ١٥
 ٣انظر الفقـرة    (إسهامات تتعلق حبق الشعوب األصلية يف التعليم تتماشى مع الشكل الذي اقترحته آلية اخلرباء               

، والفريق العامـل املعـين      )ماليزيا(واتبعت الشكل نفسه أيضاً منظمة باكوس ترست من منطقة صاباه           ). عالهأ
َوار ال، ورابطة رفاه    )تايلند(، وشبكة املعارف والشعوب األصلية      )ناميبيا(باألقليات األصلية يف جنوب أفريقيا       سُن

ومنظمـة  ) فيجي(لدستور  املواطن ل منظمة إصالح   وعالوة على ذلك، ساهم يف الدراسة أيضاً كل من          ). نيبال(
  .يوجد مقرها يف سويسراوهي منظمة التضامن مع الشعوب األصلية يف أمريكا، 
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 "Consejo deوباإلضافة إىل ذلك، ساهم كل من منظمـة احلقـوق والدميقراطيـة باالشـتراك مـع       - ١٦

organizaciones aborígenes de Jujuy " و"Clínica de defensa de los derechos humanos de la 

Universidad de Québec "   مقـاالً بعنـوان"Los pueblos indigenas de Jujuy, Argentina: lecciones 

aprendidas y retos para lograr su derecho a la educacion". زابارانغ كاليـان  " وركّزت مسامهة منظمة
وأرسلت شينا . والتعليم االبتدائياللغات تعدد امل باللغة األم والتعليم على برامج تطوير التعليم) بنغالديش" (سامييت

غراهام، من فرع منظمة العفو الدولية يف أستراليا، مسامهة تناولت حتّديات بلوغ هدف إعمال حـق الـشعوب                  
تمعات احمللية  بشأن برنامج اجمل٢٠٠٨يف كمبوديا تقريره السنوي لعام " كري"وقّدم فرع منظمة . األصلية يف التعليم
يف الدراسة بوثيقة تتناول    ) الكامريون(وأسهمت رابطة مبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية       . يف اهلضاب العليا  

وقدم مسامهة كذلك مركـز     . بالتفصيل التحّديات اليت تواجهها شعوب مبورورو يف الكامريون وتشاد والنيجر         
  ).لنرويجا(حلقوق الشعوب األصلية "  للمعلوماتغالدو"

إذ . وأسهمت جامعات الشعوب األصلية بدورها يف الدراسة عن طريق إثارة مسائل تتعلق بالتعليم العايل       - ١٧
مقاالً يتناول جتربتيهما يف أمريكا " Universidad Indígena Intercultural "و" Fondo Indígena"قّدم كل من 

وقّدم االحتاد العاملي مـن     . كل الذي اقترحته آلية اخلرباء     مع الش  فقالسامي معلومات تت  جامعة  الالتينية، وقدمت   
أجل إتاحة التعليم العايل للشعوب األصلية، الذي يوجد مقره يف النرويج، عدة إسهامات منها الوثيقة التأسيسية                

ات لالحتاد املذكور، وأمثلة عن شبكات تعىن بإتاحة التعليم العايل للشعوب األصلية، ودليل االعتراف باملؤسـس              
وقّدم االحتاد من أجل إتاحة التعليم العايل للهنود األمريكيني وثيقة بعنـوان            . التعليمية الذي وضعه االحتاد نفسه    

"AIHEC: TCUs preparing tomorrow’s leaders today and everyday."  

حتليل بنيـوي    (للعلوم التطبيقية مسامهة  وباإلضافة إىل جامعات الشعوب األصلية، قدمت جامعة برلني           - ١٨
  .الشكل الذي طلبته آلية اخلرباءمع فق تت) للنظم الثقافية

  املعلومات الواردة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان - جيم 

ومن تلك املؤسسات مكتب أمـني املظـامل        . سامهت عدة مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان يف الدراسة         - ١٩
أمني لعام وا، واللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان، ومّدعي نيكاراغوا ، واللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان)ناميبيا(

  .باراغواياملظامل يف 

  املعلومات الواردة من منظمات حكومية دولية ومن وكاالت األمم املتحدة  - دال 

. إضافةً إىل منظمات ودول الشعوب األصلية، سامهت عدة وكاالت تابعة لألمم املتحـدة يف الدراسـة                 - ٢٠
كما قـدم فـرع اليونيـسيف يف        . ت منظمة العمل الدولية مسامهة وفق الشكل الذي اقترحته آلية اخلرباء          فقدم

 Centros de Promoción“"األرجنتني مقاالً عن مراكز تشجيع التعليم يف اجملتمعات احملليـة األصـلية بعنـوان    

Educativa en Comunidades indígenas del Pueblo Toba-Qom, una herramienta para la 

implementación del derecho a la educación de los pueblos indígenas ."   وباإلضافة إىل ذلك، قـّدمت
  .أمانة املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية مسامهة تلتزم باهليكل الذي اقترحته آلية اخلرباء

 -  -  -  -  -  


