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 والسبعون الرابعة الدورة
 **املؤقت األعمال جدول من )ب( 72 البند
  حقوق مسااااااااااااا ا  ومحاايهااا  اإلنسااااااااااااان حقوق تعزيز

  الهمهع لهحسااان البديلة النُاُاج ذلك يف مبا اإلنساااان 
 األساسية واحلرايت اإلنسان حبقوق الفعلي

   

 الهعليم يف احلق  
  

 العام األمن من مذكرة  
ـــــــ     ــة املق رة تق ي   العامة اجلمعية إىل حييل  أبن العام  األمني يتشـ   التعليم، يف  ابحلق املعنية اخلاصــــــ
ــان حقوق جملس بق اري عملا  يقـــد م الـــ ي ابري، بويل كومبو  املق رة وت ك ز .26/17 و 8/4 اإلنســــــــــــــ
ــة ــبل على تق ي ها  يف اخلاصــــ ــ ام  ســــ ــية اجل ائم منع  يف التعليم  يف احلق إســــ  أو اجلماعية واالنت اكات  الوحشــــ
 اإلنسان. حلقوق اجلسيمة
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 الهعليم يف ابحلق املعنية اخلاصة املقررة تقرير  

 موجز  
 الوحشــــــــــية اجل ائم  منع يف التعليم يف احلق  إســــــــــ ام  ســــــــــبل التق ي   ه ا يف اخلاصــــــــــة املق  ِّرة تبحث 

 ال ي ال ئيســــــ  الدور على اخلاصــــــة املق  ِّرة  وتشــــــد   اإلنســــــان.  حلقوق اجلســــــيمة أو اجلماعية واالنت اكات
 خاص بوجه التعليم يف للحق أن وتؤكد واالنت اكات، اجل ائم تلك  منع  م احل مجيع يف التعليم به يضــــ لع
 هـ ا ربط ويتعني األوىل. نـذ ذرهـا  تتكشــــــــــــــ  أن قـبل  جـداا، املبك ة امل احـل مـن  ملنع ـا  تؤهـله فعلـية إمكـاتت
 الدولية. الصكوك تك  ِّس ما  كما   للجميع، والشامل املنص  اجليد التعليم يف واحلق التعليم أبهدا  الدور

  أبهدا  واســــع إق ار واإلقليم  الدويل املســــتويني على اإلنســــان حقوق وآليات الدول بني ويســــو  
ـــــمل اليت التعليم ـــــلم حتقيق تشـ ـــــاركة الثقايف التنوع واحرتام “اآلخ ” وقبول السـ   اجملتمع تنمية يف اجلميع ومشـ
ـــــ  تعليم وإاتحة ــياقات يف لألف ا  احملد ة االحتياجات مع ومكيَّ  مناسـ ـــ ــة السـ ـــ ــون اليت اخلاصـ ـــ   في ا. يعيشـ

 األ وار. بتلك للض لع متويل من حيتاجه ومبا  اهتمام من يستحقه مبا  حيظى ال التعليم أن إال
 أن للمدارس في ا  ميكن اليت الظ و  على الضـــــــــــو  تســـــــــــليط خلل  من اخلاصـــــــــــة، املق  ِّرة  وت كز 
 من  عـد  على املســــــــــــــتقـبل، يف العنيفـة النزاعـات فتـيل إلشــــــــــــــعـال بيـئة وهتيئ الف ـقة لـبث أ وات إىل تتحول

 غ ســ ا  يتعني اليت وامل ارات والقيم والبيداغوجيا   املدرســية النظم بتنظيم تتعلق اليت احلامسة الوقائية اخل وات
  التعليم مسات يضــم  (ABCDE“إطار” ابســم ابإلنكليزية  )يع   للتعليم إطاراا  وتقرتح املتعلمني. نفوس يف

 يف  حتديداا  الســــمات  ه ه وتتمثل التعليم. يف للحق الوقائية القدرة  من الكاملة للســــتفا ة امل لوبة املرتاب ة
 والتفكري  اجملتمع؛ إىل ابالنتما   شــــــــــــعور وغ س  واآلخ ين؛ ال ات قبول على التعليم يشــــــــــــجع أن ضــــــــــــ ورة
  اجليد التعليم يف احلق يؤخ  أن وجي   اآلخ ين.  مع التعاط  على املتعلمني قدرة  وتعزيز والتنوع؛ النقدي؛
  واجل ات  الدول كانت  إذا األولوايت  مقدمة  يف يوضـــــــع وأن اجلد حممل  على واملنصـــــــ  للجميع الشـــــــامل
 اجلماعية واالنت اكات الوحشـــــــــــية واجل ائم العنيفة النزاعات  مبنع التزام ا   يف جا ة املصـــــــــــلحة ذات األخ ى

 اإلنسان. حلقوق اجلسيمة أو
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 مقدمة - أوال 
 اخلاصـة املق  ِّرة وتبحث .26/17 و 8/4 اإلنسـان  حقوق  جملس بق اري عملا  التق ي   ه ا  يقدَّم - 1

 منع وبني واملنصــــــ  للجميع الشــــــامل اجليد التعليم يف احلق بني املتشــــــابكة ال وابط التعليم يف ابحلق املعنية
 للمحكمة األســــــــاســــــــ  روما  نظام يف  تع يف ا  الوار  اجل ائم مجيع تشــــــــمل أهنا  يذف م اليت الوحشــــــــية، اجل ائم
 ،A/HRC/37/65الع ق ) والت  ري اإلنســانية(  ضــد واجل ائم احل ب وج ائم اجلماعية )اإلاب ة الدولية اجلنائية
  اإلنسان. حلقوق اجلسيمة أو اجلماعية االنت اكات أوسع، عام ن اق وعلى (5و 4 الفق اتن

  الســلم جمال يف واحلالية الســابقة املناقشــات إىل تضــي   مســا ة  يقدم أن التق ي   ه ا  من ويذتوخى - 2
 العام  األمني أعمال  جدول  مقدمة يف  يظل ال ي واالنت اكات، اجل ائم تلك  منع موضـــــــــوع بشـــــــــ ن  واألمن

ــية ــامية املتحدة األمم  ومفو ضـ ــان.  حلقوق السـ ــة املق رة عمل تكملة إىل  وي م  اإلنسـ  احلقوق جمال يف اخلاصـ
 والعدالة  احلقيقة بتعزيز املعين اخلاص املق ر  وعمل (A/68/296)  وتدريســـــه التاريخ كتابة  مســـــ لة  عن الثقافية
 2017  لعام تق ي ه ســــــــــــيما  وال االنتقالية(،  ابلعدالة املعين اخلاص  )املق  ِّر التك ار  عدم وضــــــــــــماتت واجلرب

(A/72/523) اإلاب ة  مبنع املعين العام  لألمني اخلاص املســــــــــتشــــــــــار  مع إعدا ها   يف اشــــــــــرتك اليت والدراســــــــــة 
  اإلنســــــــــان  حلقوق اجلســــــــــيمة والتجاوزات االنت اكات منع  يف االنتقالية العدالة مســــــــــا ة بشــــــــــ ن اجلماعية

 الع ق  والت  ري احل ب وج ائم اجلماعية اإلاب ة ذلك  يف مبا  اإلنســـاين،  الدويل للقانون اخل رية واالنت اكات
 الوقائ ، العمل يف للمنبع التصـدي من مزيد إىل  يدعو ال ي تك ارها،  ومنع اإلنسـانية  ضـد امل تكبة واجل ائم

 (.A/HRC/37/65) التعليم جمال يف ذلك يف مبا 
ـــــــــــــات من الكثري ركزت وـقد - 3   هـ ه منع على اجلمـاعـية والفظـائع اجلمـاعـية اإلاب ة عن احلـديـثة اـلدراسـ

ــــــــفت ا  اجل ائم ــــــــت  ق عمليات أبهنا  ووصـ ــــــــ  أن قبل طويلا  وقتاا  تسـ   متييز امل م من كان  ولئن العلن. يف تتكشـ
ــا  هلا  والتصـــــدي املخاط  عوامل ــرتاتيجيات املبك  لإلن ار نظم وإرســـ   غري يظل ذلك فإن األجل، بعيدة واســـ
  حقوق محاية ب امج تشــمل ،(1)الوقائية االســرتاتيجيات من مرتاب ة جمموعة وضــع أيضــاا  احلاســم ومن كا .
  يف به املنوط األســاســ  ابلدور التعليم يضــ لع أن وينب   االنتقالية. العدالة وب امج القانون وســيا ة اإلنســان
  يف أو الثانوية والوقاية األوىل(، النُّ ر ظ ور )قبل املنبع من أو األولية الوقاية ذلك يف مبا  الوقاية، م احل مجيع
   التك ار(. ملنع األزمة بعد ما  )أي الن ائية أو الثالثة امل حلة يف والوقاية األزمة( إابن )أي ال  يق خضم

ــ   أحد التعليم  ويشـــــــــــكل - 4  حقوق النت اكات اجملتمعات تصـــــــــــدي  كيفية  حتد  اليت  اهلامة العناصـــــــــ
ــان ــعي ا  اإلنســــــــ  إىل أو التعليم ف ص تفويت إىل تؤ ي  ما  غالبا  االنت اكات  ه ه ألن تك ارها   منع إىل وســــــــ

 ه ه  ختلفه مبا  كبريا  أتث ا التعليمية النظم تت ث  أن  وميكن العن . إنتاج  وتعيد القمع  تش عن أبسالي  التعليم
 هامة أ اة ذاته  حبد التعليم يكون  أن  ميكن املقابل،  ويف  الده .  من  أمدا يســــــــــــتم   قد إرث  من االنت اكات

  والشـــباب.  األطفال  مع التواصـــل وتيســـري االنتقالية العدالة  ج و   أبهدا  والتع ي  املاضـــ  ذك ى لصـــون
ــاعد أن  وميكن   والنزاع  القمع مبرياث أتث ت اليت التعليم مناح  على التع   يف االنتقالية  العدالة تدابري  تســـــــ
ــــــــــــــد أن وميكن ـــــــــــــرتشـ  البوح ومبـا رات التك ار. منع هبـد  التعليميـة النظم بنـا  إعـا ة يف التـدابري هبـ ه يذسـ

ــف   مثلا،  ابحلقيقة، ــابقة املظامل يف التعليم  ور تبني نتائج عن األحيان معظم يف تســـ ــ  الســـ  بلورة إىل وتفضـــ
 موا  تنتج أن  ميكن اجلنائية العدالة  ومســارات احلقائق تقصــ  جلان أن  حني يف التعليم، إلصــلح توصــيات

__________ 

 James Waller,  Confronting Evil: Engaging Our Responsibility to Prevent Genocide (New.York, Oxfordانظ  (1) 

University Press, 2016). 
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ـــــــاا  االنتقالية  العدالة تدابري  تعزز أن  وميكن املدارس.  يف اســــــــتخدام ا  ي ا  تثقيفية  على احلصــــــــول ف ص أيضـ
 ملســــــــاعدة اجلرب أشــــــــكال  من كشــــــــكل  ال لبة إىل تعليمية مســــــــاعدة  تذقدَّم  عندما  مثل  حيدث كما   التعليم،
 .(2)التعليم على حصوهلم  ون حتول اليت العقبات ت ليل على اإلنسان حقوق انت اكات ضحااي

ـــــــد ِّ  - 5  من التعليم عليه ين وي  ما  بســــــــب  ال املســــــــائل، ه ه تناول أ ية  على اخلاصــــــــة املق  ِّرة  وتشـ
ــاا  بل فحســـــــ ، الوقاية جمال يف إمكاتت ــــ ــمناا  ين وي ال ي ،“التعليم يف  احلق” منظور  من أيضـ ــــ  على ضـ

ــا   من عـــد  ــة االلتزامـــات ومن املبـ ــة أمور وه  الـــدول، على الواقعـ ــامسـ  اجل ائم منع يف التفكري عنـــد حـ
  اإلنسان. حلقوق اجلسيمة أو اجلماعية واالنت اكات الوحشية

 م مة التعليمية ابلنظم تناط  الوطنية، والقوانني والدساتري واإلقليمية  الدولية الصكوك  من كثري  ويف - 6
ــلم  تعزيز ــان  وحقوق السـ ــياقاهتا  عن مبعزل  تعمل ال النظم  ه ه أن  غري  والف  ية. اجلماعية والتنمية اإلنسـ  سـ

 إىل تنزع اليت واهليمنة  الســـــــــــل ة علقات ذلك  يف مبا  في ا، توجد اليت للمجتمعات م آة  ه  بل اخلاصـــــــــــة،
 انت اكات أن الثابت  من كان  ولئن األحيان.  بعض يف  وتدبري قصــــــد عن  ذلك إىل تنصــــــ   وقد ف ضــــــ ا،
 النظم أن أيضاا  به املسلم من فإن طويل،  لزمن  ميتد التعليمية النظم على  عميقا  أث ا ترتك  قد اإلنسان  حقوق
 انت اك ا. أو اإلنسان حقوق حلماية موات   سياق   ت سيخ يف األحيان من كثري  يف تساهم التعليمية

 حيتاجه  مبا   وال  اهتمام  من  يسـتحقه  مبا   التعليم  حيظى  ال  املسـ لة،  ه ه  بشـ ن  املثم   احلوار  من  وابل غم - 7
 حىت  ابلتعليم  اخلاص  العمل  إطار  يف  ذذك   ل لك،  ومصــــداقاا   به.  املنوطة  األ وار  يؤ ي  أن  له  أريد  إن  متويل  من
 حمسـومة،   غري  وبيئية  واقتصـا ية  وسـياسـية  اجتماعية  حتدايت  ويشـ د  العوملة  تسـو ه  عامل  يف”  أنه  2030  عام
 ت راا   التعليمية  النظم  أن  بيد  أسـاسـياا.  أم اا   مسـتدامة  جمتمعات  وإقامة  السـلم  بنا   يف  يسـاعد  ال ي  التعليم  ميثل
 من  م كزية  مكانة  توىل  أن  اجلوه ي  من  فإن  وابلتايل،  التحويلية.  الن وج  ه ه  على  كامل  بشــــــــكل  تشــــــــتمل  ما 

 من  ان لقا   املســـــــؤولة  املواطنة  وحتقيق  الســـــــلم  وتوطيد  اإلنســـــــان  حقوق  إنفاذ  يف  التعليم  إســـــــ ام  تدعيم  أجل
 “الصـحة   وضـمان  املسـتدامة،   والتنمية  اجلنسـني  بني  املسـاواة  وحتقيق  العامل ،  ابملسـتوى  وانت ا   احملل   املسـتوى
ــ ات  ت    حيث  القلق،  على  فعلا   ليبعث  احلال  واقع  وإن  (.61  )الفق ة  تنام   على  العامل  أحنا   مجيع  من  مؤشـــــ
ــا ي،  التفـاوت  أوجـه  وك ه  التعصــــــــــــــ   خ ـاابت  وتزايـد  واألف ا ،  اجلمـاعـات بني  العلقـات  وتـدهور  االقتصــــــــــــ

 األصــــــــــــــوليـة  لإليـديولوجيـات  والرتويج  واللجئني،  للم ـاج ين  املنـاهضـــــــــــــــة  اخل ـاابت  ذلـك يف  مبـا   األجـانـ ،
  خاص. بوجه امل أة على سليب أتثري هلا  عوامل وه  واملت  فة،

 اإليديولوجيات لدعاة سنحت املاضية، العش ين السنوات خلل العام التعليم متويل توق   وبفعل - 8
ــبة ــة واملت  فة املتعصـ ــد  ف صـ ــعة الث  ة  ه ه لسـ  إىل  نزعة  ظ  ت ذلك،  مع  وابلتزامن  الدول. ت كت ا  اليت  الواسـ
 البلدان، ث وة بنا  يف ومسا ني اقتصا ايا  منتجني أف ا  خت يج إىل  تسعى أساسيات تلقني يف التعليم اختزال
  مساملة. جمتمعات إقامة هد  خيدم ال ما  وه ا األخ ى، اهلامة التعليم أهدا  عن متاماا  النظ  ص   مع
  قا رة ألهنا  - العنيفة النزاعات من خالية ه  وإمنا  النزاعات؛ من صــفواا  ليســت املســاملة واجملتمعات - 9

ــــــالي  اخللفات وتبديد النزاعات وأ  على ــــــلم اختزال ميكن ال أنه إال عنيفة. غري أبسـ   العن ؛ غياب يف السـ
 والتفاهم. التضامن من متينة أواص  وبنا  - اجملتمع  أو االجتماع  السلم أيضاا  ضمناا  يعين إنه بل

__________ 

 Clara Ramirez-Barat and Roger Duthie, eds., Transitional Justice and Education: Learning Peace انـظـ  (2) 

(New York, Social Science Research Council, 2017) 
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 وســــــــائ  الدول  تعتمدها  أن  ميكن اليت  امللموســــــــة، اخل وات  من  عد   على اخلاصــــــــة املق  ِّرة وتؤكد - 10
ــحاب ــلحة، أصـ ــمان إىل ت م  واليت املصـ ــا ة ضـ ــلم يف التعليمية النظم مسـ ــية اجل ائم  منع بتعزيز السـ  الوحشـ

 يســاهم ظ و  أي ويف وكي  مىت نعلم أن امل م  ومن اإلنســان.  حلقوق اجلســيمة أو اجلماعية واالنت اكات
 أن املقــابــل يف ميكنــه ظ و  أي ويف وكي  ومىت والعن ، والتمييز التعصـــــــــــــــ  زاي ة يف ج ــة من التعليم

  اجلماعات. بني وفيما  األف ا  بني  وعميق متني تكافل ببنا   مثلا  املظاه ، ه ه  من التخفي  يف يســــــــــــــاعد
  أيضــاا   بل الك اهية، خ اابت تبث اليت اخلفية  أو الصــ حية التعليمية املناهج  فقط العمل جماالت تشــمل  وال

ــبل ــتعملة البيداغوجية النذ ج وأنواع التعليمية، النظم هبا  تذنظَّم اليت الســـــــ  اليت وامل ارات والقيم واملعار  املســـــــ
 يف التعليم هبا  يســتخدم أن  ميكن اليت الســبل لبيان جنســاين  منظور يذعتمد أن أيضــاا  وجي  للمتعلمني. تذلقَّن

 حتديداا. امل أة تست د  اليت الوحشية اجل ائم ملنع اجلنسني بني املساواة عدم مكافحة
ــــــــــــا ا  ابعتباره التعليم إىل يذنظ  أن حامسة أ ية امل م  من التعليمية، العمليات  ويف - 11   للتآل  هاماا  فضـ

ــاع  ك ِّن االجتمــ ــا  هوايهتم ف م من األف ا  ميذ ــائ ــ ــار  ت وي  )أي وبنــ ــة( املعــ ــ اتيــ  هوايت قبول ويلق ِّن الــ
 العلقات ل ا إل التســـــــــــــام  للنتقال إىل ما هو أبعد من خ وة  أبنه هنا   القبول يذف م أن وينب    اآلخ ين.
  املســاواة  مف وم عن أقوى بشــكل والتعبري  مع م يذتســام  ال ين وأولئك يتســاحمون ال ين أولئك بني الرتاتبية

 وتســــــــــــاوي اآلرا  اختل   مع  ه ه، بصــــــــــــفت م  اآلخ ين ابلبشــــــــــــ  االعرتا  وك لك  والقبول،  الك امة. يف
 األساسية القيم بني  من  هو للجميع،  وشاملة  متنوعة جمتمعات يف واملساواة التضامن إىل  وابحلاجة  احلقوق،

 ابســـــــــــم ابإلجنليزية  )يع   للتعليم إطاراا  اخلاصـــــــــــة املق  ِّرة وتقرتح التعليم.  خلل  من علي ا  احلضُّ  ينب   اليت
  ظ وـفاا  وي يئ والتعـاط ( والتنوع النقـدي والتفكري واالنتمـا  القبول أهـدا  إىل وحييـل ABCDE“ إطـار”

ــية ــاسـ ــمان أسـ ــتفا ة لضـ ــ  أن جي   وال التعليم. يف للحق الوقائية القدرة  من الكاملة االسـ   التعليم ه ا  يقتصـ
ــــــاا   جي  بل واجلناة، الضـــــــحااي  أ وار ف م وتعزيز املاضـــــــ  عن املعار  إبلغ  على فقط  القدرة يبين  أن أيضـ
 وف م ال موض،  مع والتســـــــــــــام   اآلخ ين،  ومعاتة الف   إليه ينتم  ال ي اجملتمع  معاتة على الوقو  على

 قبل. ذي من أكث  ابحليوية وينبض العدل يسو ه جديد مستقبل واستش ا  ال ؤى خمتل 
  وأب ز العني ، النزاع مثــل الســــــــــــــلبيــة، ابحلــاالت إال ي تم ال التق ي  هــ ا أن االعتقــا  اخل ــ  ومن - 12

  إثنية  عميقة انقســـــــامات  من تعاين اليت اجملتمعات أو االقتصـــــــا ية االضـــــــ  اابت  أو الســـــــياســـــــية التحوالت
 لكن ا   ومعقدة  متنوعة جمتمعات هبا  توجد اليت البلدان أيضــاا  يتناول ف و اجتماعية.  أو ســياســية  أو  ينية أو

ــاملة ــدفة  يظ   قد اجملتمعات، ه ه  مثل ويف  األم .  ظاه  يف مسـ  مثل  متوقعة  غري أو  متوقعة أحداث  من صـ
ــا ية الظ و  ــعبة االقتصــــــ ــيني قا ة أفعال أو الصــــــ ــياســــــ ــ فون ســــــ   احلزازات  ويوقظون أخلق  وازع بل يتصــــــ
 الضــع  أو الســ حية  من  ا  التفاهم وروح ابلتضــامن اإلحســاس أن  ســعريها،  ويؤججون  القدمية والثارات
ــامـل املنصــــــــــــــ  اجلـيد التعليم يف احلق وإعمـال العن .  حنو االنزالق مينعـان ال حبـيث  مـن  للجميع، والشــــــــــــ
 يف اختاذها  ينب   وعاجلة حامسة خ وة  هو احلياة، مدى والتعلم العايل التعليم م حلة وحىت املبك ة ال فولة
 تقدم وكما  املســــــتقبل.  يف اإلنســــــان  حلقوق وانت اكات وحشــــــية ج ائم حدوث ملنع النســــــيب الســــــلم أوقات
  مبك ة. م حلة من  الوقائية التدابري ه ه تذتخ  أن يتعني ذك ه،
ــورة التعليم  من  ويذف م - 13  يدخل  ال ال ي التعليم )أي النظام  التعليم  يشــــمل أنه األبعا   متعد ة بصــ
 النظــام  غري والتعليم ومنظمــة( هلــا  خم ط بصــــــــــــــورة يتــاح ولكنــه رمسيــة تعليميــة مؤســــــــــــــســــــــــــــــات إطــار يف

ــاب )مثل ــاس ي كز التق ي   ه ا أن  من ال غم  وعلى البيت(. يف م ارات اكتســــــ  النظام  التعليم على ابألســــــ
 يتعني اليت النظامية،  غري التعليمية اهلياكل سياق يف  مفيد أيضاا  فإنه  املقرتحة، امللموسة اخل وات حيث  من
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 واالنت ــاكــات الوحشــــــــــــــيــة اجل ائم مبنع األم  يتعلق عنــدمــا  ال مسيــة لل يــاكــل املق رة املعــايري تعتمــد أن علي ــا 
ـــــــاا، البال  عن ال مس   غري التعليم ي ي  ال أن  وجي  اإلنســــــــان. حلقوق اجلســــــــيمة أو اجلماعية  قد  ألنه أيضـ
 أنه أو  فعاالا  منعاا  اإلنسان  حقوق وانت اكات الوحشية اجل ائم  منع  يف النظامية  وغري النظامية  اهلياكل يكمل
 األهدا . ه ه إىل الوصول كب   يف يساهم قد

 /أاير 8 و 7 يوم  نيويورك يف للخربا  اجتماعاا  اخلاصة املق  ِّرة عقدت التق ي ، ه ا إعدا  وألغ اض - 14
  فيه. ساهم من لكل الشك  جبزيل تتوجه وه  .2019 مايو
  

  القانوين اإلطار - اثنيا 
  والتوصــــــــيات واإلعلتت قانونياا  امللزمة واإلقليمية العاملية املعاهدات  من  العديد يف الدول التزمت - 15

 بوجه  الدول، اللتزامات  جداا  مفصــلا  قانونياا   تعبرياا  جمتمعة الصــكوك  ه ه وتشــكل التعليم.  يف احلق إبعمال
ــتوىا  ذي  عام تعليم وإاتحة  متييز؛   ون التعليم  يف ف    كل  حق وإعمال ومحاية  ابحرتام  خاص،  من عال    مســ
ــ يعة فعالة بصـــورة للجميع اجلو ة  اآلاب  ح ية  واحرتام املتاحة؛ املوار  أقصـــى تســـخري  مع اإلمكان،  قدر  وسـ

 يف واهليئات األف ا   وح ية  العامة التعليمية املؤســســات  غري تعليمية  مؤســســة ألبنائ م خيتاروا أن  يف واألوليا 
  أق هتا اليت للمعايري املؤســســات  ه ه امتثال مبت لبات  ائماا  رهناا  خاصــة، تعليمية  مؤســســات وتوجيه إنشــا 
ــان حلقوق  اـلدويل القـانون  مبوجـ  اللتزامـاهتـا  وفقـاا  املعنـية  اـلدوـلة ــابق التق ي  يف ذك  وكمـا   .(3)اإلنســــــــــــ  الســــــــــــ
 ينف  أنه  خاص بوجه تضـــــــــــمن لك  اخلاص الق اع تنظم أن الدول  مســـــــــــؤولية  من فإن اخلاصـــــــــــة، للمق  ِّرة
 للجميع جيــــد تعليم ضــــــــــــــمــــان يف يســــــــــــــــــاهم وأن الــــدوليــــة املعــــايري يف مبينــــة ه  كمــــا   التعليم أهــــدا 

(A/HRC/41/37، 53-46 الفق ات.) 
ــتدامة التنمية  خ ة إطار  ويف - 16 ــاهم  ،2030 لعام املســـــ  املضـــــــ  يف 2030 لعام التعليم خ ة تســـــ
  ابلتعليم اخلاص العمل إطار يف  اخل ة ه ه تنفي  يفصــل بينما  التعليم، يف للحق الكامل اإلعمال  حنو قدماا 
 اإلمنائية األهدا   من  2 اهلد   من االنتقال أن إىل تشـــــــري أن اخلاصـــــــة املق  ِّرة  ويســـــــ   .2030  عام حىت

ــامل( االبتدائ  التعليم  )حتقيق للتنمية ــتدامة التنمية أهدا   من 4 اهلد  إىل  الشـ ــمان  املسـ  جيد تعليم )ضـ
 يف  كبرياا   تعاظماا  جيســــــــــــــد للجميع( احلياة مدى التعلم ف ص وتعزيز للجميع وشــــــــــــــامل منصــــــــــــــ   حنو على

ــارة التعليم. جمال يف  الدول التزامات ــامل واملنصــــــ  اجليد التعليم إىل واإلشــــ  ذك ه ي   ال ي للجميع، والشــــ
  األ ية. ابل ة تعد الدولية، الواثئق من العديد يف اآلن
 

  الهعليم أهداف - ألف 
 حقوق ملعايري وفقاا  املســـــــــــــتدامة التنمية أهدا   من  4 اهلد  تنفي  أب ية اخلاصـــــــــــــة املق  ِّرة ت ك  - 17

 تشـــــمل املســـــتدامة التنمية أبهدا  املتعلقة والصـــــكوك اإلنســـــان  حقوق  صـــــكوك أن إىل وتشـــــري اإلنســـــان
 اإلنســـــــــان  حلقوق العامل   اإلعلن إىل أضـــــــــيفت وقد التعليم، أهدا   من  متداخلة أو  متشـــــــــاهبة جمموعات
 التعليم يســــــــــــــت ـد  أن جيـ ” يل : مـا  على اإلعلن من 26 املـا ة وتنص اعتمـا ه. منـ  بلورهتـا  وج ت
 يعزز  أن جي  كما   األســاســية. واحل ايت اإلنســان  حقوق احرتام  وتعزيز اإلنســان لشــخصــية الكاملة التنمية

__________ 

 التعليم بتوفري اإلنسـان حقوق جمال يف الدول  ابلتزامات املتعلقة التوجي ية  أبيدجان مبا   أبيدجان: مبا    إىل خاصـة انظ  (3) 
 .3-1 األساسية املبا   التعليم، يف اخلاصة املشاركة وتنظيم العام
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 اليت األنشــــــ ة  يؤيد وأن الدينية،  أو العنصــــــ ية الفئات ومجيع األمم مجيع بني والصــــــداقة والتســــــام  التفاهم
 الصـــــــــــكوك يف وطو ِّرت املت لبات  ه ه على الت كيد وأعيد  .“الســـــــــــلم  حلفظ املتحدة األمم هبا  تضـــــــــــ لع
 الـدويل الع ــد من 13 واملـا ة التعليم، يف التمييز مكــافحــة اتفــاقيــة من 5 املـا ة يف ســــــــــــــيمــا  وال اللحقــة،
  ال فل. حقوق اتفاقية من 29 واملا ة والثقافية، واالجتماعية االقتصا ية ابحلقوق اخلاص

 م حـلة يف التعليم ذـلك يف مبـا  التعليم،  يكون أن على ال فـل  حقوق اتفـاقـية من 29 املـا ة وتنص - 18
ــية تنمية حنو  موج اا  املبك ة،  ال فولة  إمكاتهتا؛ أقصـــى إىل والبدنية، العقلية وقدراته ومواهبه  ال فل شـــخصـ
 ال فل فيه يعيش ال ي للبلد الوطنية والقيم اخلاصــة، وقيمة ول ته الثقافية وهويته ال فل ذوى  احرتام وتنمية
 املسـؤولية  تسـتشـع  حلياة ال فل  وإعدا  حضـارته؛  عن املختلفة واحلضـارات األصـل  يف فيه نشـ  ال ي والبلد
 الشــــعوب مجيع بني والصــــداقة اجلنســــني بني واملســــاواة والتســــام  والســــلم التفاهم  من ب وح  ح ،  جمتمع يف

  البيئة  احرتام وتنمية األصــليني؛ الســكان إىل ينتمون ال ين واألشــخاص والدينية والوطنية اإلثنية واجلماعات
 صـــــــــون إىل  يوجه أن ينب   التعليم أن ورفاهه  ال فل  حلقوق األف يق  امليثاق  من 11 املا ة وتؤكد ال بيعية.
 الوطين االســــــــــــــتقلل على واحملـــافظـــة احلميـــدة؛ األف يقيـــة والثقـــافـــات التقليـــديـــة والقيم األخلقيـــات وتعزيز

ــامن الوحدة وتشــــــــجيع اإلقليمية؛ والســــــــلمة  لل عاية ال فل  تف م وتشــــــــجيع  قيق ما؛وحت األف يقيني والتضــــــ
 املتعلق اإلنســـــــــــان حلقوق  األم يكية للتفاقية اإلضـــــــــــايف الربوتوكول يعلن  خاص،  وبوجه األولية. الصـــــــــــحية
ــا ية  ابحلقوق ــان  )ب وتوكول والثقافية واالجتماعية االقتصــــــ ــلفا ور( ســــــ  احرتام التعليم  يعزز أن ينب   أنه  ســــــ
  تعد ي.  ميق اط  جمتمع يف الفعالة املشاركة من ف   كل  ومتكني اإليديولوجية التعد ية

 اليت التعليم، أهـدا  بشـــــــــــــــ ن ال فـل  حقوق اتفـاقيـة من 29 املـا ة ال فـل حقوق جلنـة وتقتبس - 19
ــعة  جمموعة حنو  موج ا  التعليم  يكون أن على تنص  وهلة  ألول يبدو قد اللجنة، هل ه ووفقاا  القيم.  من  واســــــ
ــارـبة 29 املـا ة يف  ذك هـا  الوار  املتنوعـة القيم بعض أن  ال  ـقد ث    ومن احلـاالت. بعض  يف بين ـا  فيمـا  متضــــــــــــ

 مع تلقائياا   متوافقة  ائما   الشــــعوب كافة  بني والصــــداقة والتســــام  التفاهم  تشــــجيع إىل  ال امية اجل و   تكون
  اللجنة  وذهبت  ال فل. فيه يعيش ال ي البلد يف الوطنية القيم  احرتام لرتســــيخ مثلا  املصــــممة، الســــياســــات

ــ ورة إق ارها   يف حتديداا  يكمن املا ة  ه ه أ ية  من  جز اا  أن إىل  يف ينج  التعليم إزا  متوازن هنج اتباع بضــــــــــ
 على قا رون  األطفال فإن ذلك،  على وعلوة االختل .  واحرتام احلوار  خلل  من القيم  شـىت بني التوفيق
 عن الســــــــــــــكان  من جمموعات فصــــــــــــــلت اليت الف وق  من الكثري بني التق ي  يف  نوعه  من ف يد بدور القيام
 (.4 الفق ة ،CRC/GC/2001/1) املاض  يف أخ ى
 واســــــــع ن اق على واإلقليم   الدويل املســــــــتويني على اإلنســــــــان  حقوق وآليات الدول أق ت  وقد - 20

ــاركة  ال ري وتقبل الســـــــــــــلم  أبهدا    التنوع وإق ار وف مه،  “اآلخ ”  ومع فة اجملتمع تنمية يف اجلميع  ومشـــــــــــ
 من ويذتوخى  اخلاص. سياق م يف لألف ا   احملد ة االحتياجات  حس  ومكيَّ  مناس  تعليم  وإاتحة الثقايف
 ذات األخ ى اجل ـات ومجيع الدول  تكفـل أن املســـــــــــــــتدامة التنمـية أهدا  من  4 اهلد   من  7-4 ال ـاية

 املستدامة، التنمية لتعزيز  امل لوبة وامل ارات للمعار  املتعلمني مجيع اكتساب  2030  عام حبلول املصلحة
 بني واملســاواة اإلنســان،  وحقوق  املســتدامة، احلياة وأســالي  املســتدامة التنمية أجل  من التعليم من ا  بســبل

  التنمية يف الثقافة ومسا ة الثقايف التنوع  وتقدي  العاملية واملواطنة ن ،الع ونب  السلم ثقافة  وتعزيز اجلنسني،
ــتدامة. ــيون إعلن  ويؤكد املســ ــياا   حم كاا  ابعتباره للتعليم  اهلام والدور التحويلية التعليم  طبيعة إنشــ   للتنمية رئيســ
 وحق عام صـــــــاح التعليم أن جمد ا  اإلعلن وأكد  املســـــــتدامة. للتنمية  األخ ى األهدا   حتقيق يف يســـــــاهم
ــ  ــاسـ ــان،  حقوق  من أسـ ــاس اإلنسـ ــتند وأسـ ــمان إليه يسـ ــ وري وهو  األخ ى؛ احلقوق إنفاذ لضـ ــلم ضـ  للسـ
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 الكاملة العمالة حتقيق  يف رئيســــيا   عامل  كونه  عن فضــــل املســــتدامة؛ والتنمية البشــــ ي  واالز هار والتســــام 
 هامة إشارات 2030  عام حىت ابلتعليم اخلاص العمل إطار ويتضمن  (.5 )الفق ة  الفق  على القضا   ويف

 أسـواق ملت لبات وتسـتجي  ملئمة التعليمية النظم تكون أن  جي  أنه يؤكد حيث  ذاته، االجتاه يف تصـ 
 االســـــــتق ار  انعدام وظ و  واهلج ة احلضـــــــ ي والتوســـــــع التكنولوج   التقدم وجلوان  الت ري  الســـــــ يعة العمل

 الدمي  افية والتحدايت ال بيعية املوار   على والتنافس ال بيعية والكوارث واملخاط  البيئة  وتدهور الســـــياســـــ 
ــتم ار العامل  يف الب الة وتزايد ــار التفاوت  أوجه ن اق  واز اي   الفق  واســــــ  الســــــــلم  هتد  اليت املخاط  وانتشــــــ
 (.6 )الفق ة واألمن

ــد ِّ  - 21 ـــــــــــ ــة املق  ِّرة  وتشـ  حقوق  مـيدان يف والـتدرـي  للتثقي  املتحـدة األمم إعلن أ ـية على اخلـاصــــــــــــ
ــان، ــان.  حقوق جمال يف التثقي   يشــــمل التعليم يف احلق أبن  وت ك  اإلنســ ــاهم اإلنســ ــ ن التثقي  ويســ  بشــ
 املســتدامة والتنمية املســاواة تعزيز  ويف العنيفة والنزاعات اإلنســان  حقوق انت اكات منع  يف اإلنســان  حقوق
 يف اإلنســـــــان،  حقوق  جملس أ رج  وقد   ميق اط . نظام  ظل يف الق ارات اختاذ عمليات يف املشـــــــاركة  وتعزيز
 يف للتثقي  العامل   للربتمج الثانية امل حلة علي ا  ت كز اليت الفئات ضـــمن واملعل ِّمني املدر ِّســـني  ،12/4 ق اره
ــان  حقوق جمال ــباب فئة  من  جيعل أن  ،39/3 ق اره  يف اجمللس، وق ر  (.2   ة)الفق اإلنســــــــ  ت كيز حمور الشــــــــ
ــديد  مع العامل ،  الربتمج من  ال ابعة امل حلة ــفة التشــــ ــة  بصــــ ــ ن والتدري  التثقي  على خاصــــ ــااي بشــــ   القضــــ
 ســــــــــلمية جمتمعات بنا  ب ية التنوع واحرتام  واإل ماج التمييز،  وعدم اإلنســــــــــان  وحقوق ابملســــــــــاواة، املتعلقة
 (.3 )الفق ة اجلميع تشمل

 
 للجميع والشام  املنصف اجليد الهعليم يف احلق - ابء 

ــياق  يف ال موحة  األهدا  ه ه لتحقيق - 22 ــ وري  من ســـــــ ــبع أن الضـــــــ   العاملية املواطنة ب وح فيه تتشـــــــ
ــتوايهتا  تتشــــــع  اليت الف  ية  اهلوايت ــ  ال  ممكنة أشــــــكاال وتتخ  مســــ  جيد. تعليم يتاح أن جي   ،هلا  حصــــ
 األســاســية التعلم احتياجات لتلبية  العمل وإطار  1990 لعام للجميع التعليم لتوفري العامل   اإلعلن ويؤكد
 الشـف  ، والتعبري والكتابة، ابلق ا ة اإلملام  )مثل  األسـاسـية األ وات يشـمل  أسـاسـ  تعليم  تقدمي أ ية على

  القيم  ونقل واملواق (، والقيم وامل ارات املعار   )مثل  األســـاســـية واملضـــامني املشـــكلت(  وحل واحلســـاب،
 واجملتمع. الف   وقيم هوية في ا  تتجسد اليت املشرتكة واألخلقية الثقافية

  املنصـــــــــــ  اجليد التعليم  معىن املســـــــــــتدامة التنمية أهدا   من 4  ابهلد  امل تب ة ال اايت وتع   - 23
 إمكانية وإاتحة اجلنســـــــــني، بني الفوارق غياب )مثل  عليه احلصـــــــــول إمكانية حيث  من للجميع والشـــــــــامل
 بني الف وق ت اع  اليت التعليميــة امل افق )أي التحتيــة والبىن الضــــــــــــــعيفــة(؛ للفئــات التعليم على احلصــــــــــــــول
ــاملة العن   من وخالية  وم مونة فعالة تعليمية بيئة وهتيئة  واألطفال، واإلعاقة، اجلنســـــــــــــني،  للجميع(؛  وشـــــــــــ

ــديدة التعلم نواتج )مثل واحملتوى مؤهلني؛  مدرســــــني وتواف   والعمل  للعمل، اللزمة وامل ارات  والفعالة؛ الســــ
  واحلساب(. والكتابة ابلق ا ة واإلملام املبا رة؛ وروح اللئق
 اجليد التعليم أن  على إنشــــيون، إعلن  يف حة،املصــــل صــــاحبة األخ ى واجل ات  الدول  وشــــد ت - 24

 جيدا تدريبا  وتدريب م ملئما  توظيفا   وتوظيف م وامل بني املعلمني  متكني ضمان يت لبان التعلم   نواتج  وحتسني
 تجعة تعليمية نذظم إطار يف  اللزمة الدعم وأوجه ابحلوافز  متتع م وضـــــــــمان مناســـــــــبا  م نيا   أتهيل وأتهيل م

ــا  اإلعلن  وي ك  .كافية  مبوار   وتذزو   فعالة  ب  يقة تذدار ــمن واملع فة، اإلبداع  يعزز اجليد التعليم أن أيضـ  ويضـ
  التحليلية امل ارات وك لك واحلســـــــــاب، والكتابة الق ا ة  مع فة يف املتمثلة  األســـــــــاســـــــــية امل ارات اكتســـــــــاب
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https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/12/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/3
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/3
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  الناس بني ابلتواصــــــــــــــل اخلاصــــــــــــــة وامل ارات املع فية امل ارات  من وغريها  املشــــــــــــــاكل حلل   اللزمة وامل ارات
  املواطنني  متك ِّن اليت واملواق  والقِّيم امل ارات تنمية إىل أيضـــا  التعليم  ويؤ ي  املتقدمة. االجتماعية وامل ارات

  والعاملية احمللية للتحدايت والتصدي مستنرية، ق ارات واختاذ حياهتم، يف والسعا ة الصحة  مبوفور التمتع  من
 العاملية. املواطنة وتعليم املستدامة التنمية أجل من التعليم ط يق عن
 يف  حقا  ابعتباره التعليم يف احلق ف م التعليم إزا  اإلنســـــــان  حقوق على قائم هنج اعتما  ويت ل  - 25

 احلصــول على قا رين والبال ون  األطفال يكون  أن ذلك ويقتضــ  للجميع. والشــامل املنصــ  اجليد التعليم
 ومتاحا  منتظما  ويكون  أعله، امل كورة األهدا  حتقيق على  مســـــــــــاعدهتم إىل ي د  التعليم  من نوع على
ــا يــة ابحلقوق املعنيــة اللجنــة أكــدتــه مــا  حنو وعلى العــاليــة. جو تــه يكفــل حنو على  واالجتمــاعيــة االقتصـــــــــــــ

ــ ن  (1999) 13 العام تعليق ا  يف والثقافية  وأكدته  (6 الفق ة  ،E/C.12/1999/10) عليمالت  يف احلق بشــــــــــ
ــســـات تتواف  أن جي  أبيدجان، مبا    وجي  التواف (  شـــ ط )أي كافية  أبعدا   عاملة تعليمية  وب امج  مؤسـ

 التمييز عدم تشــــــمل اليت االلتحاق، إمكانية شــــــ ط )أي  متييز أي   ون للجميع الوصــــــول  ســــــ لة  تكون أن
 مكو ِّن إلي ا  يضــا  أن  اآلن وجي  االقتصــا ية، الناحية  من االلتحاق وإمكانية املا ي االلتحاق وإمكانية
 وثيق  يكوت  )ك ن  مقبولني التعليم  وجوه   شــــــــــــكل يكون  أن وجي   املعلومات(. على احلصــــــــــــول إمكانية
 املناســـــــبة، احلاالت ويف لل لب،  ابجلو ة(  ومتســـــــمني الثقافية الناحية  من وملئمني ابالحتياجات الصـــــــلة

 الدولة عليه توافق قد  وما  اإلنسـان  حقوق قانون مبوج  امل لوبة التعليمية لألهدا   خيضـع  وه ا للوالدين؛
  التكي  له يتســـــــــىن كيما   م تا  التعليم  يكون أن جي  وأخريا،  القبول(. إمكانية )أي  نيا  تعليمية معايري  من
 االجتماع  حمي  م يف ال لب الحتياجات يســــــــتجي  وأن املت رية واجملموعات اجملتمعات احتياجات  مع

  ابعتباره  “جمد” تعليم ضــــــمان أ ية أيضــــــا  اخلاصــــــة املق رة وتضــــــي  التكي (. قابلية )أي املتنوع والثقايف
 مع والتعامل اخلاص، ســــــــياق م  يف الكاملة قدراهتم إمنا   من األف ا   ميذكن أن  مبعىن  اجلو ة، شــــــــ ط  من  جز ا

ــة التعقيدات ــاركة أعم  بوجه واجملتمعات احمللية مبجتمعاهتم اخلاصـ ــا ة واملشـ  اجتماعية علقات بنا   يف واملسـ
 أن  يذف م أن ينب   أبيدجان،  مبا   يف  ذك  وكما   ذلك، على وعلوة التضـــــــــامن.  روح  تســـــــــو ها  ســـــــــلمية
 مســتوى  أبعلى التمتع يف التعليم حق ضــمان إىل الدول تســعى أن ينب   وأنه تت ور، تزال ال  اجلو ة معايري
 اجلو ة. من ممكن
ــد  ولبلوغ - 26 ــ  اجليــــد، التعليم حتقيق هـ ــا  على احل ص جيـ ــداع  احلس إمنـ ــدى والنقــــدي اإلبـ  لـ

 184 التزام 2030 عـام حىت ابلتعليم اخلـاص العمـل إطـار يؤكـد  وابلفعـل، املتعلمني. الـبال ني أو األطفـال
 وتنمية  املع فة، من  متني أســــــــــاس اكتســــــــــاب  من األف ا  مجيع  متكني بضــــــــــمان التعليم  واجملتمع  الدول  من

 وقد الصــــــمو . على والقدرة والشــــــجاعة االســــــت لع وح  التعاونية وامل ارات والنقدي اإلبداع  التفكري
  املتحدة األمم  منظمة علي ا  تشــــــ   اليت امجالرب  يف احلامسة التعليم نتائج  من ابعتباره النقدي  التفكري أ رج
  العـاملـية، املواطـنة وتعليم املســـــــــــــــتدامـة التنمـية أجـل من التعليم جمـال يف )اليونســــــــــــــكو( والثقـاـفة والعلم للرتبـية
 .(4)العني  الت    منع سيما  وال

 النقـدي. التفكري أ يـة على التـاريخ تـدريس على خـاص بوجـه ت كز اليت الواثئق بعض وتشـــــــــــــــد  - 27
ــبيل فعلى ــة املق رة أوصـــــــــت املثال، ســـــــ  تعزيز إىل التاريخ  تدريس ي م   أبن الثقافية احلقوق جمال  يف اخلاصـــــــ
 الصــكوك  من  عد  إىل وأشــارت  )أ(( 88 الفق ة  ،A/68/296) واملناقشــة التحليل ، والتعلم النقدي،  الفك 

__________ 

ـــــ  (4)  ــ ـــــظــ ــ  /https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd; https://en.unesco.orgانــ

preventing-violent-extremism/education8 الفق ة أبيدجان، ومبا   ؛. 

https://undocs.org/ar/E/C.12/1999/10
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 إمنا  أن اخلاصــــــة املق رة وت ى (.16  و 14  الفق اتن الســــــابق،  )امل جع االجتاه  ه ا يف تصــــــ  اليت الدولية
 العمل إطار يتماشــى مبا  التخصــصــات، ومجيع التعليم  مســتوايت مجيع يشــمل أن ينب   النقدي احلس  ه ا

 .2030 عام حىت ابلتعليم اخلاص
 

  األكادميية احلرية - جيم 
ــية  مسة ه   األكا ميية احل ية - 28 ــاســ  التوت ات معاجلة على القا رة  الدميق اطية اجملتمعات مسات من  أســ

 الدويل القانون  مبوج   مكفولة وه  واحلوار. التفاهم  خلل  من الســلمية، ابلوســائل والنزاعات االجتماعية
 تعليق ا  يف والثقافية واالجتماعية االقتصـــــــا ية ابحلقوق املعنية اللجنة أكدته ما  حنو على اإلنســـــــان،  حلقوق
 (.38 الفق ة ،E/C.12/1999/10) التعليم يف احلق بش ن 13 رقم العام
 مـتابعـة يف أح ار مجـاعـية، أو ف  ـية بصــــــــــــــورة ســــــــــــــوا   األكـا مي ، اجملتمع أف ا ” أن اللجـنة وتفـيد - 29

 اإلنتاج أو التوثيق أو املناقشــــة أو الدراســــة أو التعليم أو األحباث ط يق  عن واألفكار املعار   ونقل  وت وي 
ــة يف آرائ م  عن حب ية يعربوا أن  يف األف ا  ح ية  األكا ميية احل ية  وتشــــــــمل الكتابة.  أو اإلبداع أو ــســـــ  املؤســـــ
 أي أو الــدولــة جــانــ  من قمع من خو  أو متييز  ون وظــائف م أ ا  ويف فيــه، يعملون الــ ي النظــام أو

ــاركـة ويف  آخ ، ق ـاع ــان حقوق بكـل التمتع ويف التمثيلـية، أو امل نـية األكـا ميـية اهليـئات يف املشــــــــــــ  اإلنســــــــــــ
 ابحل ايت التمتع وين وي القـانونيـة. الواليـة نفس ن ـاق يف اآلخ ين األف ا  على وامل بقـة  وليـاا  هبـا  املعرت 
 لآلرا  الســــــــــليمة املناقشــــــــــة  وضــــــــــمان لآلخ ين،  األكا ميية احل ية احرتام واج   مثل التزامات على النقابية

 (.39 الفق ة السابق، )امل جع “احملظورة األسس من أي   على متييز  ون اجلميع ومعاملة املعارضة،
  

 الهعليم يف للحق الوقا ية القدرة - اثلثا 
  للهعليم الوقا ية القدرة - ألف 

ــبيل فعلى للتعليم. الوقائية  ابلقدرة املتحدة األمم  واثئق شــــىت  تق  - 30 ــار املثال،  ســ  يف العام  األمني أشــ
  التســــام   روح يعزز أن للتعليم  ميكن” أنه إىل واملنع، الدولة مســــؤولية احلماية:  عن املســــؤولية بشــــ ن تق ي ه
 يف  اإلسـ ام إىل يؤ ي  أن الشـباب لدى والتصـورات واملواق  السـلوك ت يري شـ ن  ومن .“التنوع قيمة وف م
 الع ق  التنوع مظـاه  تعكس أن التعليم لنظم وينب   الفظيعـة. اجل ائم مواج ـة على القـدرة لـه جمتمع إقـامـة

 إىل حتيل وأن سياساهتا، يف اجلميع واستيعاب  إ ماج على املثل تض ب وأن للمجتمعات، والثقايف  والقوم 
 بشــــــ ن  روســــــا  الدراســــــية املناهج تتضــــــمن أن وينب    والقبول.  االندماج ثقافة تعزز اليت املدرســــــية الكت 

ــ ن املــــاضــــــــــــــ  يف ارتكبــــت اليت االنت ــــاكــــات  وعواقب ــــا  و ينــــاميــــاهتــــا  الفظيعــــة اجل ائم أســــــــــــــبــــاب وبشـــــــــــــــ
(A/67/929-S/2013/399، 63 الفق ة.) 

 أعـدَّه الـ ي امل فق( ،A/70/741–S/2016/71) الوحشــــــــــــــيـة ابجل ائم للتنبؤ التحليل  اإلطـار ويتي  - 31
 املبك .  العمل لتيسـري مصـممة أ اة احلماية  عن واملسـؤولية اجلماعية  اإلاب ة مبنع املعين املتحدة األمم مكت 
 إىل تنزع إهنا  بل عشـــــــــــــوائية، أو منعزلة  أحدااث عا ة ليســـــــــــــت الفظيعة اجل ائم أبن االفرتاض على  يقوم  وهو

 صـ احة يشـ  مل  اإلطار ه ا أن  من ال غم  وعلى  حدوث ا. ملنع للتدخل مناف  تتي   ينامية سـريورة يف الت ور
ــمنه مما  كثريا  فإن التعليم، إىل ــ ات  الفظيعة ابجل ائم املتعلقة املخاط   عوامل  من تضــ ــلة واملؤشــ  ميكن هبا  املتصــ
 الوحشـية اجل ائم على التح يض يف التعليمية املؤسـسـات به تضـ لع أن ميكن ال ي الدور سـياق  يف يذق أ أن

https://undocs.org/ar/E/C.12/1999/10
https://undocs.org/ar/A/67/929-
https://undocs.org/ar/S/2013/399
https://undocs.org/ar/A/70/741
https://undocs.org/ar/S/2016/71
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ــيمة  أو اجلماعية االنت اكات أو ــان.  حلقوق اجلســــــــ  ه ه منع  يف  ور  أ ا  على التعليم قدرة أن  ومع اإلنســــــــ
ــتق ة أو جمتمعات مت   اعتمدت اليت التدابري توقيت حســـــــ   كبريا  اختلفا  ختتل  اجل ائم )يف جمتمعات مســـــ

تلك التدابري  ور حمدو  أكث  بكثري(، فإن حينما ســـــــــــيكون لمب حلة ما بعد النزاع أو يف حاالت األزمات،  
إلطـار يشــــــــــــــري إىل عـد  من اجملـاالت احلـامسـة يف اإلج ا ات الوقـائيـة يف املنبع وكـ لـك اإلج ا ات الوقـائيـة ا

الن ـائيـة اليت ميكن في ـا للتعليم أن يســـــــــــــــاعـد على احلـد من عوامـل اخل   وتعزيز ســــــــــــــلوكيـات القـدرة على 
 الصمو  والتنمية واملواطنة والتضامن.

ــا   وشـــــــــــــد  - 32  الفظيعة اجل ائم منع  يف التوعية أ ية  على االنتقالية ابلعدالة املعين اخلاص املق ر أيضـــــــــــ
 يف  أعـدَّهـا  اليت الـدراســـــــــــــــة يف خـاص  بوجـه وأكـد  (.A/72/52 و A/69/518 )انظ  ضــــــــــــــحـاايهـا  وتعويض

 ال بائع تنمية أ ية اجلماعية اإلاب ة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املســــتشــــار مع ابالشــــرتاك 2018 عام
 من أجلا   أطول اســـــــرتاتيجية تقتضـــــــ  اليت  ،“اآلخ ” واحرتام والتضـــــــامن ابلتســـــــام  الصـــــــلة ذات  الف  ية

 وت ك   )ج((.  20 الفق ة  ،A/HRC/37/65) التعليم جمال  يف ذلك يف مبا  حالياا، املعتمدة االســــــــــرتاتيجيات
 حتقيق إىل هتد   مع وفة أســـــــــــــالي   عرب  م ت ملعلومات نقله يف تتمثل وقائية قدرة للتعليم”  أن الدراســـــــــــــة

 والشــــــــمول واالكتمال والدقة الشــــــــفافية م لق يضــــــــمن ما  مثة  يوجد ال  حني ويف املوثوقية.  من عالية   رجة
 إجيـا   وابإلمكـان غريهـا.  من أكث   جنـاعت ـا  أثبتـت ال  ائق بعض فـإن املـاضــــــــــــــ ، رواايت بنـا  يف ال ـائيـة أو

 (.79 الفق ة الســـابق، )امل جع “للتاريخ  وشـــامل  موضـــوع   حصـــ  إىل تفضـــ  أن ي ج  إج ائية ضـــماتت
ــة  وتربز ــية املناهج تضــــــمني أ ية”  خاص بوجه  الدراســــ   رواايت  يشــــــمل ال ي التاريخ تعليم الوطنية  الدراســــ

 (.97 الفق ة الســـــابق، )امل جع “املاضـــــ  يف امل تكبة الوحشـــــية اجل ائم بشـــــ ن اجلوان  ومتعد ة  موضـــــوعية
ــري ــة  وتشــ ــا   الدراســ ــاا  للتعليم” أن إىل أيضــ ــاعد  إذ كبرية  وقائية قدرة أيضــ ــتب ان  على الناس يســ ــورهم اســ   تصــ

ــ م ــتحقون  حقوق  ذوي ابعتبارهم ولآلخ ين  ألنفســـ  التفكري يف  الفك ية العا ات وي  س  معنوايا، اعتباراا   يســـ
 ت وي  يف مبسـا ته واالنت اكات  الوحشـية اجل ائم منع  يف التعليم يسـاعد أن  ميكن وأخرياا،  املسـتقل. النقدي

 (.80 الفق ة لسابق،ا )امل جع “واالحرتام التقدي  يف الشعورية وال بائع العاطفية االستجاابت
 

  الهعليم يف احلق على قا م هنج اعهماد - ابء 
 من إال كامل  ت وي ا ت وي ها   ميكن ال للتعليم الوقائـية القـدرة  أبن اقتـناع على اخلاصــــــــــــــة املق  ِّرة إن - 33
 والشـــــــــــمول اجلو ة مثل املبا  ،  من  عد اا  التعليم يف احلق  ويشـــــــــــمل التعليم. يف احلق إزا  هنج اتباع  خلل

  اجل ائم  منع يف حامسة  تعد اليت الدولة والتزامات الثقايف التنوع  واحرتام واملســـــــاواة التمييز  وعدم واإلنصـــــــا 
 اإلنسان. حلقوق اجلسيمة أو اجلماعية واالنت اكات الوحشية

ــــــــــــ  وال - 34 ــــــــــــمل بل اجل ائم، منع يف التعليم يف احلق من الوحيد ال  ض يقتصـ ــــــــــــع جمموعة يشـ   من أوسـ
ـــــــــــــية التنمية من أعله، املبينة األهدا  ـــــــــــــخصـ   أن فعلا  ميكنه ال التعليم أن بيد أقوى. جمتمعات بنا  إىل الشـ
  تعليم يف احلق أبنه يف م ال ي التعليم، يف احلق أذعمِّل إذا إال العن  إىل االنزالق من األزمات منع يف يساعد
  الدولية. الصـكوك يف مبينة ه  كما   ومتداخلة، متشـعبة تعليم أهدا  وحتقيق ومنصـ ، للجميع شـامل جيد

   جناعة. أكث  أث ه يكون حيث املنبع، من الوقاية يف أساس  أبعا ه مجيع يف التعليم يف احلق وإعمال
 على احلصــــــــــــــول يف احلق هلم والبـال ني األطفـال أن التعليم يف احلق على قـائم هنج اعتمـا  ويعين - 35
 تعلم ذلك ويقتضـــ   و ميق اطية. ســـلمية جمتمعات  يف واملســـا ة العيش  من  ميكن م املســـاواة قدم  على تعليم

https://undocs.org/ar/A/69/518
https://undocs.org/ar/A/72/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/65
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 وتقدي  التعقيدات تلك  مع التعامل املمكن  من  جتعل اليت ابأل وات والتســــــــل   وتنوعه، اجملتمع  تعقيد وف م
  احلياة. م احل خمتل  يف واإلبداعية النقدية القدرات وممارسة التنوع ذلك
ــــــاا   وجي  الدعاية  من خالياا  ب لك التعليم يكون  أن وجي  - 36  املعلومات على احلصـــــــول يعين أن أيضـ

 األنظمة  تنف ها  اليت والقمع امل اقبة وســـــــــــــياســـــــــــــات  وممارســـــــــــــته. النقدي للتفكري احل  الت وي  على والرتكيز
ــل وية، ــئ التعليمية، النظم ط يق عن ذلك يف  مبا  الســــ ــاط يف ال فض من حاالت تنشــــ  اليت اجملموعات أوســــ

 جمال  يف امل بقة والسـياسـات املمارسـات على جي  أعم،  وبوجه  عن . أحداث إىل فج ة تتحول أن  ميكن
 حقوق وبسـائ  التعليم  يف ابحلق   وماا  تتقيد أن العني  الت    أو اإلرهاب أو الوحشـية اجل ائم ملنع التعليم

 اإلنسان.
  

  الهعليم يف للحق الوقا ية القدرة تواجه اليت الهاديدات - رابعا 
ــائل بني  من - 37 ــ لة نوقشــــــــــــت اليت املســــــــــ  على  تظ   للتعليم الوقائية اآلاثر كانت  إذا ما   حتديد  مســــــــــ

ــتوى ــاركة  رفض على وحتث م ضـــــــماتت، ومعارف م  وم اراهتم األف ا  قيم تتي  حيث  الف  ي، املســـــ  يف املشـــــ
  النظم تفضـــــ  حيث اجلماع ، املســـــتوى على  تظ   أهنا  أو  عنيفة، غري بســـــبل النزاعات حل  وعلى اجل ائم

 مف طة بقوة األزمات اندالع فتمنع والتفاهم والتضـــــــامن اجلميع واســـــــتيعاب املســـــــاواة من بيئة إىل التعليمية
  عن . أعمال إىل وحتوهلا 

 أبهدا  التقيد  شـــــــ ي ة مرتاب ان، و ا  واجلماع ،  الف  ي املســـــــتويني على أث  التعليم يف وللحق - 38
  واجلماعية  الف  ية التنمية  حتقيق تســــــــت د  اليت اإلنســــــــان،  حلقوق الدولية املعايري يف  مبينة ه  كما   التعليم
ــوا .  حد على ــة املق  ِّرة  وتشـــري  سـ  وهو التعليمية، النظم تواج  ا  اليت الكثرية التحدايت إىل القلق  مع اخلاصـ
  ذاهتا. حد يف التعليم م مة ي د  ما 
 

 املدرسية النظم متوي  ضعف - ألف 
ـــــــــــــلبـاا  التعليم متويـل ضــــــــــــــع  يؤث  - 39  أهـدافـه، حتقيق ويعيق م احلـه مجيع يف التعليم يف احلق على سـ
ــيما  وال ــية  ومناهج عالياا  أتهيلا   مؤهلني ومعلمني  مناســـــــــــ  متويل  فبدون الوقائية. قدرته ســـــــــ  حمكمة   راســـــــــ

 موثوـقة خل ـاابت للرتويج يكف  مبـا  قـا رة تكون أن العـامـة التعليميـة للنظم ميكن ال تعليميـة، وممـارســـــــــــــــات
ــيما  وال  الك اهية، خل اابت التصـــــــــــدي  على قا رة  ومقنعة ــائط على تذتداول اليت تلك ســـــــــ   التواصـــــــــــل وســـــــــ

 ابملعار  املتعلمني لتزويد يكف  مبا  متينة ليسـت وه   .“احلقيقة  بعد ما ” سـياق  يسـمى ما  يف االجتماع 
  اإلنسان. حقوق وانت اكات الوحشية اجل ائم منع على قا رة جمتمعات لبنا  الض ورية وامل ارات والقيم
ــاهم - 40 ــات وتسـ ــياسـ  ال بيعية، الكوارث  أو النزاعات أعقاب  يف أحياتا  هلا  يذ وَّج اليت النيوليربالية، السـ
ــل ات لقدرة الت ديد  من  مزيد يف ــتدامة هتيئة  على واحمللية الوطنية الســــــــ  تعزيز على قا رة تعليمية نظم  واســــــــ

 وتدين امليزانية يف االقت اعات أ ت البلدان،  من كثري  ويف االجتماع . والتماسك والسلم اإلنسان  حقوق
ــ  إىل  احلكوم  التعليم  جو ة ــت لل أمام اجملال فسـ ــات جان   من  االسـ ــسـ ــة الدينية املؤسـ  تعل  اليت اخلاصـ
 خيتزل  أخ ى، حاالت ويف املشــــرتكة. األخ ى الثقافية  اهلوايت ســــائ   على احلصــــ ية الدينية اهلوية شــــ ن  من

ــياا ” تعليماا   يعترب ما  على الرتكيز ــاســـ  عن يرتت   وما   العمل،  ســـــوق إىل  للوصـــــول األطفال  إعدا   على “أســـ
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 بني االجتماع  التماســـك تعزيز اخنفاض إىل بدوره  يؤ ي والثقافة والفنون املدنية الرتبية  يف ت اجع  من ذلك
 .(5)املختلفة احمللية اجملتمعات

ــتوى يف التمويل نقص  ويؤث  - 41  من املدرســـــــــني  ميك ِّن أن ينب   ال ي  املدرســـــــــني، تعليم  ونوعية مســـــــ
 نشــوب ملنع  اهلامة ابلدروس  وتزو ه املتعلم  على  ت كز نشــ ة جديدة تعليم أســالي  واعتما  معارف م توســيع
 وت اجع أجورهم، تدين إىل  ويؤ ي للمعلمني، االجتماعية املكانة  من أيضاا  ويقلص اجلماعية. واجل ائم النزاع

 اجملتمعات على ضـــــارا أتثريا يؤث  ما  وه ا  ب مته، واجملتمع  واآلاب  ال لبة  أعني يف ســـــل ت م وتقليص حتفيزهم
 أتثري  من أيضــاا  التمويل  نقص ويقو ِّض احمللية. اجملتمعات بني جســور بنا  على قا رين وســ ا  حتتاج  عندما 
 أو الك اهيـة خل ـاابت يذ وَّج عنـدمـا  خـاص بوجـه مـدم ة آاثر إىل يؤ ي قـد مـا  وهو بـدوره، النظـام  التعليم
 يف ســــــــــــــوا  النظـاميـة،  وغري ال مسيـة غري التعليميـة العمليـات خلل  من اآلخ ين إيـ ا  أو التمييز أو االز را 
  احمللية. اجملتمعات يف أو البيوت

 أبسـالي  األخ  تيسـ  أن  ميكن اليت املدارس م افق حتديث   ون أيضـاا  الكايف غري التمويل  وحيول - 42
ـــــــــــــــاا  ويؤ ي خلقــة. أخ ى نـذ ذج اتبــاع أو جمموعــات يف العمــل مثــل جــديــدة، تعليم  إفقــار زاي ة إىل أيضـ
 واملعار ، اجملتمعية واملســـــــتجدات للت ور  مواكبة موا  غياب وإىل املدرســـــــية، الكت  في ا  مبا  التعليم، موا 
  السلم. لتعزيز واملصممة احلديثة التعليمية األهدا  مع املكيَّفة التارخيية، املع فة ذلك يف مبا 

 م مت م  املعلمون يؤ ي أن ل لك، نتيجة لل اية، الصـع   من أن القلق  مع اخلاصـة املق  ِّرة  وتشـري - 43
ــارعـة الت ريات يواكبوا وأن التعليمـية ــاالت وثورة العـاملـية اهلج ة  وح كـات العوملـة جلبت ـا  اليت املتســــــــــــ   االتصــــــــــــ
ــبكات ــل وشـ ــدي  على قا رين  غري وهم  االجتماع . التواصـ  أن  ميكن اليت اخل رية والتوت ات للت ثريات التصـ

  تلك  لشــــــ ح مؤهلني  غري أهنم املعلمني  من كثري  ويشــــــع  املعاصــــــ ة. اجملتمعات على العمليات تلك هبا  تؤث 
 األوضــــــــــاع ه ه وتتفاقم  الزائفة. األخبار واســــــــــتبانة  النقدي للتفكري  هؤال  وإعدا  ل لبت م العاملية الت ريات
 مجيع يف التعليم  النظـام يف األكـا ميـية احل ـية على قيو  وجو   وعـند قوـية جـامعـات غـياب  مع تقرتن  عـندمـا 

 ابستقللية. والتدري  والتفكري البحوث إج ا  يعيق ما  وهو املستوايت،
 

 الفرقة لبث أدوات ابعهبارها املدارس - ابء 
 من كثري  ويف متعـارضـــــــــــــــة، جمموعـات إىل األف ا  ف ز النزاعـات يف املســــــــــــــببـة األوىل اخل وات من - 44

 ما ي  عزل هناك يزال وال  االندماج. بدل الف قة لبث وأ وات للفصــــــــل فضــــــــا ات املدارس تظل احلاالت،
 تكفل بصــــورة املدارس تنتظم حيث املباشــــ ة، التمييز ســــياســــات نتيجة اإلثين األصــــل أو الدين إىل يســــتند
 كانت  كلما   الف قة ه ه وحتدث ذاهتا. التعليمية املناهج و راســـــــــة البعض بعضـــــــــ م مع األطفال التقا   عدم
ــد ال التعليميـــة النظم  على األقليـــات إىل ينتمون الـــ ين األطفـــال جيرب عنـــدمـــا  مثلا  الثقـــايف، التنوع جتســــــــــــــ

  الثقايف. موروث م على واالطلع بل اهتم الدراسة على قا رين يصبحوا حىت منفصلة مبدارس االلتحاق
 حيث العم اين، التخ يط نتيجة الواقع حبكم أيضـــــاا  حيدث الواقع حبكم  أو املباشـــــ   غري والفصـــــل - 45
 شـــــــ ائ  لســـــــائ  متيســـــــ ة  وغري متاحة  غري هبا، املوجو ة املدارس ث  ومن املدن، يف  ث ا  األحيا  أكث   تكون

__________ 

 (5) International Civil Society Action Network (ICAN), Education, Identity and Rising Extremism: From 

Preventing Violent Extremism to Promoting Peace, Resilience, Equal Rights and Pluralism (Washington, 

D.C., 2017). 
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 من كثري  يف ي ل  حيث االجتماع ،  الفصـــــل يســـــببه ال ي التدمريي الدور اخلاصـــــة املق  ِّرة  وتؤكد اجملتمع.
ن  أال األحيان  الفصــل  ومينع  املســتحقة. العناية اجملتمع  وبقية النخ  يســمى ما  بني الثقة وغياب الفوارق متذ
 ســــو  إىل  ويؤ ي االقتصــــا ية. الفوارق  عمق  واســــتشــــعار جمتمعاهتم  تعقيد ف م  من األث اي  ال لبة العنصــــ ي

 اهتمــامــاا  أكث  جمتمعــات بنــا  ومنع والتمييز االحنيــاز أوجــه تربي  الحق وقــت يف ويســــــــــــــ ــل املتبــا ل الثقــة
  االقتصا ية الفوارق بسب   إثنية، أبهنا   عا ة توص  اليت تلك في ا  مبا  النزاعات،  من  كثري  وتت جج  أبف ا ها.
 وبني واملعوزين، األغنيا  وبني ال يفية، واملناطق احلضــــــــ ية  شــــــــبه واملناطق احملي ة واملناطق املدن بني والثقافية

 خارج ا. هم ومن السل ة يف هم من
 واحتمال الف م وســــــــــــــو  التف قة أوجه مبك ة عم ية م حلة من  ترتســــــــــــــخ الظ و ، ه ه  مثل ويف - 46

 عنيفة. بســــــــبل الصــــــــ اعات  أمام الباب يفتحان واإلقصــــــــا   االحرتام وغياب اجملتمع. يف النزاعات نشــــــــوب
 جيعل ا   مما   “العدو” أهنا  على  جمموعة  حتد  احلاالت، بعض  ويف بين ا، التوفيق  يصـــــــــع  جمموعات  وتظ  
 خارجية أتثريات لتقبل  ع ضـة  امل مشـون  هؤال  يصـب  أن  ميكن  ذاته، الوقت  ويف املسـتقبل.  يف  سـ لا  هدفاا 
  املبك ين. التمييز أو الفصل بسب  مت  فة أبفكار تشبع م إىل تفض  قد خمتلفة
ــعى - 47 ــد ة احل كات  من كثري  وتســـ ــولية أو املتشـــ ــاا  األصـــ ــا  بني  حدو  ف ض إىل أيضـــ   وال جال، النســـ
ــيق ف م وتعزيز التعليم ط يق عن ذلك  يف مبا  ــوص ضـ ــد ما   تع   اليت الدينية للنصـ  األخت أو  ابلزوجة يقصـ
  الت     إليديولوجية رئيسية  مسة  هو امل أة وإذالل التعليم. ف ص  من اإلقصا   خلل  ومن الصاحلة، امل أة أو

 .(6)امل أة ضد الوحشية اجل ائم ملنع كاملة  معاجلة يعاجل أن وينب   اليوم، العني 
 كا   بوجه م تب ة  غري تظل األحيان  معظم يف  املدرسـية النظم أن ت ى إذ اخلاصـة املق  ِّرة  وأتسـ  - 48

 عاملا  املدارس تصـــــــــــب  اإل ماج، كفاية  عدم وبســـــــــــب  املدين. اجملتمع ومبنظمات  وابآلاب  احمللية ابجملتمعات
 فقط  مي ر التعليم أن يعتقـدون جيعل م ـقد مـا  وهـ ا ال لـبة. فـيه يعيش اـل ي الواقع  عن ومنفصــــــــــــــل متقوقعـا 
ــ ا. ينب   للماضــــــ ،  معينة تفســــــريات  ذلك يف مبا   ،“رمسية” خ اابت ــاا  رفضــــ  تشــــــكل ذلك،  عن  وعوضــــ
 اآلخ  رفض على قــائمــة تكون أن جــداا  كثرية  أحيــان يف ميكن للمعــار ، موازيــة أنظمــة احملليــة اجملتمعــات

 للعن . النفس  األساس وهتيئة للك اهية، خ اب بث حىت أو
 

 للدعاية أدوات ابعهبارها املدارس - جيم 
 القيا ة أعلى من الســــل وية الرتاتبية ينقل رمس ،  ســــل وي نظام إنتاج  املدرســــية النظم تعيد  عندما  - 49

 النقاش  من  وجم  ة  وم لقة  جامدة واملع فة تلقينياا  التعليم يكون الشـــباب، اجملتمع أف ا  أصـــ   إىل الســـياســـية
 خـاضــــــــــــــعني ف   وكـل اجملتمع فيـه ويكون  احلكومـة، يف من لق مشويل نظـام إىل  يؤ ي وهـ ا البحـث. وإعـا ة
 أســـــاســـــاا  يشـــــكل ما  وه ا اإلنســـــانية، من الســـــوا  على واألف ا  اجملتمع النظام ه ا  وجي   اجلماعية. لإلرا ة

  العنيفة. واجل ائم للنزاعات
 ه ه  من  كثري  وتظل  العســك ية. اإليديولوجيات  لنشــ  ك  وات  أيضــاا  املدارس تســتخدم أن  وميكن - 50

 نزاع نشــــــــــــــوب قبـل أحيـاتا، املـدارس وتســــــــــــــتخـدم  لألطفـال. العن  في ـا  يذلقَّن  مـ مونـة غري  أمـاكن املـدارس

__________ 

 ”Sanam Naraghi Anderlini, “Challenging Conventional Wisdom, Transforming Current Practices انظ  (6) 

(Berlin, Berghof Foundation, 2018). 
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ــب  قد أو  عســـــك ية متارين  إلج ا   بعده، ما  أو  خلله أو ــ ة األطفال  يذلقَّن حيث للتدري  مواقع تصـــ  مباشـــ
نَّدون عسك ية، أيديولوجيات  رهائن. يؤخ ون أو احل ب يف للمشاركة خيت فون حىت أو وجيذ

 على  وجتنيدهم األف ا  على للت ثري املدرسـية الفضـا ات يف العنيفة املت  فة احل كات ت ل لت واليوم - 51
 تنشـــ  وه  اجلنس. ونوع والدين اإلثين األصـــل حتديداا  ذلك  ومن البشـــ ية، لل وية رئيســـية  حمد ات أســـاس
 .(7)األحيان بعض يف وعنيفة متعصبة بيئات هتيئة يف تساهم والثقافة للدين ضيقة تفاسري

 اهلوية،  على القائمة النزاعات  ويف  العدو.  عن صــــــورة ل ســــــم ك  وات  املدارس تســــــتخدم ما  وكثرياا  - 52
ــور  بفعل اجلماعية واجل ائم العن  يؤجج ــورات النم ية الصـــــ ــلبية والتصـــــ  تتشـــــــكل اليت  ،“اآلخ ” عن الســـــ
 عن  ائمة صورة ت سيخ  خلل  من  يذعزَّز  مثلا،   ين، أو فئة أو  أمة إىل واالنتما  التعليمية. العمليات  خلل
 معاملة املناح  مجيع  يف ويعامل مشــــوها  تصــــوي ا ويذصــــوَّر البشــــ  صــــفة عنه وتذنزع كيانه  خيتزل ال ي  العدو،
ــبق اليت الدعاية وتنج   .(8)خمتلفة ــائعة والعواط  األفكار  مع التماه   يف اجلماعية اجل ائم تســـ  ،اليت(9)الشـــ
 أشــــــكال  من  شــــــكل أي  يف  مشــــــ وعاا  هدفاا   جبعله  ي د  مما   معتد ،  أبنه  “العدو” يذصــــــوَّر عندما  بقوة تنشــــــ 
 جم  ون ب لك وهم العن   اســــتخدام  من ي  ع م وازع  ال ضــــحااي،  أنفســــ م يعتربون ال ين واجلناة، .الدفاع
 حيسونه. مبا  شعور أو الضحااي مع تعاط  أي من
 كثرياا   أهنا  بيد والســــ  ايت. التعليمية املناهج خلل من صــــ احة العدو عن صــــور تنشــــ  أن  وميكن - 53
 تذلقَّن اليت والقيم املعايري” خلل  من  أ ق، بعبارة أو  ،(10)اخلفية الدراســــــــــــــية املناهج خلل  من تنشــــــــــــــ  ما 

ــمنياا  ــيخ إىل اخلف  التعليم  املن اج  وي م   .(11)“بفعالية ولكن ضــ ــية القواعد ت ســ ــاســ  من نظام وبنا   األســ
 ه ا أن  من التعليم نظ ايت وتن لق املشــــ وعية.  حدو  وضــــع  يف التلمي ، خيتزنه أن  بعد يبدأ االفرتاضــــات

 من ال مس  الشـق أث ه ويتجاوز املواطنني تسـييس يف فعالية أكث  التعليمية  املنظومة   اخل “الع ضـ  التعلم”
 تثري أن ميكن ال معلنـة، وغري خفيـة “املعـار ” هـ ه وألن القيم. نقـل توجيـه أســـــــــــــــاليـ  وخمتل  التعليم

 القوال  لنقل أسلوب أفضل هو وه ا اجملتمع. يف  ملزمة مكانة وتكتس   م كز  هلا  يكون ول لك التساؤل،
 املتنافسة. أو املتجاورة االجتماعية الفئات أو األقليات أو الشعوب عن السلبية والصور النم ية

 من التارخيية املآسـ  اسـتحضـار أو لنقل سـبيلا  ابعتباره كبرية  بعناية حيظى التاريخ تعليم  كان  ولئن - 54
ــلوك  ترب ِّر ســــ  ايت  خلل ــصــــات مجيع فإن  العدواين، الســ  علنية تعليمية مناهج تلقن قد التعليم يف التخصــ
 البش ية، التنمية يف  معينة جمتمعات  أو فئات مسا ات وتبخيس يذلقَّن، ال  وما  يذلقَّن  ما   خلل  من  خفية أو

 ه ه لتفكيك فضــا ا  التعليم يصــب  أن ينب   ول لك  أعدا ا. تتخ  فئات  عن  من ية وقوال  صــور وتك يس
 اآلرا . ومقارعة ومناقشت ا  الصور

__________ 

 (7) ICAN, Education, Identity and Rising Extremism. 
 (8) Simon Baron-Cohen, Zero Degrees of Empathy: A New Theory of Human Cruelty (London, Penguin .Group, 

2011) 
 (9) Abram de Swaan, The Killing Compartments: The Mentality of Mass Murder (New Haven, Connecticut, 

Yale University Press, 2015). 
 (10) Michael W. Apple, Ideology and Curriculum, 3rd ed. (New York, RoutledgeFalmer, 2004). 
 (11) Philip W. Jackson, Life in Classrooms (New York, Holt, Rinehart and Winston, 1968). 
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 خللق تســتخدم قد  مثلا  فاجل  افيا   خاص. بوجه والتمحيص العناية التخصــصــات  بعض وتســتحق - 55
 أنفس م  جيدون ال ين أولئك  ضد اجل ائم  على للتح يض  هامة أسباابا  النزاع  زمن يف تصب   قد  ذهنية خ ائط

  تعليم  يف املنظورات  متعد  هنج تنفي  أن  على اخلاصـــة املق  ِّرة وتشـــد ِّ   .“هلم ليســـت” أهنا  يفرتض أرض يف
 علي ا  املتنازع األقاليم   راســــة وأيضــــاا   الدميوغ افية، والديناميات اهلج ة  عن ذلك يف  مبا  املقابل،  يف اجل  افيا،
 وقبول  والشــمول اآلخ ين،  نظ  وج ات ف م  تعزيز يف يســاعد  قد اخلل ،  حمل اجل  افية األخ ى واملســائل
ــيكون  ذلك إن بل  اآلخ ين،  حقوق واحرتام التنوع ــات مع ابلتعاون  نف  إذا  جناعة أكث  ســـ ــصـــ  أخ ى ختصـــ
 اليوم وح كاهتا  املاض  يف اهلج ة ح كات  على أمثلة إع ا  وسيتي  االجتماع.  وعلم التاريخ مثل  صلة ذات
 وهو وامل اج ون، اللجئون في ا   يعيش اليت الظ و  خاص  وبوجه  املعقدة ألســـــباهبا  أوضـــــ  صـــــورة تكوين

ــاعد ما  ــيســـــ ــا ة  ومنع التعاط   تعزيز يف  ســـــ  يف اهلج ة  من كبرية  موجات  شـــــــ دت اليت اجملتمعات  يف اإلســـــ
  مؤخ اا. اهلج ة أزمات

ـــــــــــــلوابا  (12)الثقـايف واإلرث الوطنيـة الفنون مع فـة تشــــــــــــــكـل أن وميكن - 56  عن مفـاهيم لنقـل هـامـاا  أسـ
 الثقافات عن اتماا  انفصاالا   منفصلة نوع ا   من ف يدة  كسمة  الثقافة  تقدَّم حيث ابلتفوق  والشعور “ال ات”

ــل  االنتما   على الرتكيز  مع  األخ ى، ــية االختلفات وعلى  (13)والرتابط التنوع  بدل األصـــــــ ــاســـــــ   اليت األســـــــ
ــع  ــب  أن  وميكن بين ا. والتوفيق جتاوزها  يصـ ــياا  ركناا  ذلك يصـ ــاسـ ــتع اضـــ  التدمري  على للتح يض أسـ  االسـ
 متعد   هنج إىل الفنون تعليم يســــــــــــــتند  أن  ميكن ل لك، وخلفاا  الثقايف. اإلرث ل موز الشــــــــــــــعائ ي  وشــــــــــــــبه
ـــــــــــــ  وأال التـارخييـة الفرتة نفس  من الفنيـة لألعمـال  مقـارنـة وحتـاليـل ع وض تقـدمي خلل  من املنظورات  يذقتصـ

ـــــــاا  بل  ،(14)مع ا  واالختلفات التشــــــــابه وأوجه اجملاورة البلدان  يف الثقايف الرتابط ن اق بيان  على فقط   أيضـ
 ن اقاا. أوسع عاملية أو قارية أو إقليمية مبشاهد معينة ثقافة ارتباط
ــة املق  ِّرة بيـنت وكمـا  ذـلك، على وعلوة - 57  األف ا  إشــــــــــــــ اك ـفإن الثقـافـية، احلقوق جمـال يف اخلـاصــــــــــــ

ــالـي  خلل من التفـاعـل على وتشــــــــــــــجيع م  لألف ا  اجملـال يفســــــــــــــ  أن  ميكن والثقـافـية الفنـية التعبري أســــــــــــ
 ومظامل م خماوف م  عن والتعبري  وتعديله،  اآلخ ين  عن تصورهم  ومواج ة جمتمع م  بش ن للتفكري واجلماعات
 انت اكات ذلك يف مبا   املؤملة، أو العنيفة التجارب أمام الصــــــــــــــمو  إمكانية  وت وي  عني ،  غري أبســــــــــــــلوب

 يف اإلنســـان  حقوق إعمال  حتســـني وســـبل  ألنفســـ م ي غبونه ال ي املســـتقبل واســـتشـــ ا  اإلنســـان،  حقوق
 إعا ة أو بنائ ا  خلل  من املتبا لة والثقة والتفاهم االجتماع  التفاعل وتزايد فيه.  يعيشــــــــــــــون ال ي عاجملتم
  الثقايف. التنوع احرتام وضمان اإلنسان حقوق أهدا  من طائفة لتحقيق أساسية أمور ه  بنائ ا 
  تذضــــخَّم حيث الشــــعوب بني اهلوة لتعميق الل ات تعليم في ا  يســــتعمل حاالت إىل أيضــــاا  ويشــــار - 58

 متوي ية  ل وية اســــــــــــــتعماالت” وتذف ض  طفيفة، كانت  وإن  “املعا ية اجملاورة  األمم” ل ات بني االختلفات
ــــــل ِّلة  تعزيز إىل األســـــــلوب  ه ا ي د  التشـــــــابه، أوجه إىل اإلشـــــــارة  من  وبدالا  وال لبة. املعلمني على  “مضـ
ــد أن  وميكن النزاع. ــا  النزاع  يتجســـــ  املن ج   اهلدم  خلل  من أو  معا ية ابعتبارها   أجبدية اضـــــــ  ا   يف أيضـــــ

 العتدا ات  مت يدا ال مزي العن  ملمارســـة  رمزا الكتابة  جعل  أو  األجبدية، بتلك كتاابت  حتمل اليت لألشـــيا 
__________ 

 (12) James A. Banks and  Cherry A. McGee Banks, eds., Handbook of Research on Multicultural Education 

(New York, Macmillan, 1995). 
 (13) James Banks, Teaching Strategies for Ethnic Studies (Boston, Allyn and Bacon, 1975). 
 (14) Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, Reproduction in Education, Society and Culture (London, Sage 

Publications, 1977). 
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 لآل اب، التعليم  املن ـاج خلل من العمليـات هـ ه تعزيز وميكن  املعـا يـة. اجملموعـة أف ا  على  جســـــــــــــــديـة
ــ  اإلثنية.  أو الســــــياســــــية الناحية  من  ملئمة تعد  ال اليت األعمال أو املؤلفني  من ت  ريه  ميكن ال ي  وتفســـ
 املكتوبة الكت  واســـــتبعا  العامة املكتبات من في م م غوب غري  مؤلفون ألف ا  كت   اســـــتبعا  الدوافع  ه ه

ــاا  الل ـات تعليم  يـذدخـل  مـا  وغـالـباا  في ـا.  م غوب  غري  أبجبـدايت ـــــــــــ  حملية جملتمعـات  تكون حـيث ت اتبـيات أيضـ
ــات” ــات تكون حني يف “ل ـ ــة جملتمعـ ــات” أخ ى حمليـ ــل ،“هلجـ ــا  بفعـ ــارة أو حمل  جمتمع إىل االنتمـ  قـ

ــاصـــــــــــــــــة. ــة ت ور على الل ـــات تعليم يربهن أن ميكن ذلـــك، من العكس وعلى خـ  وعلى الزمن، عرب الل ـ
 تعميق يف  ذلك يســــــاعد  أن  وميكن التارخيية. احلاالت خمتل  يف الل ة نشــــــ ة يف  تؤث  اليت الثقافية الت ثريات

  ال ايت. واالن لق للفصل كعامل  بل املشرتكة الثقافية للت ثريات منتج جم   ليست ابعتبارها  الل ة ف م
 فقط يصـــــــــــــ  ابعتباره العلوم مفاهيم من  مف وم يذدرَّس أن  كثرياا   ي ل  ال بيعية، العلوم جمال  ويف - 59
 .( 15)الفك ية واملدارس العلمية األفكار خمتل  بني تصــــــارع نتاج أنه يؤكد أن  ون ال بيعة،  من  معينة حالة
 من علمية ابعتبارها  العامل  عن األسـاسـية  اآلرا   تشـ عن حيث القاطعة  شـبه  احلقيقة  مف وم الن ج  ه ا ويؤكد
 أن تبني شــــــــــــــ وح خلل من ال بيعيـة العلوم في ـا  تذلقَّن أخ ى هنج اعتمـا  وميكن التعليم . النظـام خلل
 ابعتبارها  العلوم  تذقدَّم أن يتعني ول لك  متعارضـــــــــــــة. مناذج بني منافســـــــــــــة ط يق  عن  حتققت العلمية النتائج
 واحلجج احلجج تقييم وأ ـية التعليم يف النقـدي التفكري  يـذدخـل مـا  وهـ ا ذـلك،  عكس يثـبت أن إىل  حقيقـة
 التساؤل. موضع احلقائق وضع ط يق عن املع فة، حدو  لتوسيع سبيلا  ذلك ابعتبار املضا ة

 نظمــاا  ابعتبــارهــا  اجملتمعــات بتقــدميــه قــائمــاا  نظــامــاا  االجتمــاعيــة العلوم تعليم يشــــــــــــــ عن أن وميكن - 60
ــة ــاا   م لقة متجانســــــ ـــــ ــتم ار ومت رية  متنوعة حملية جمتمعات  عن عوضـ ــ اعات حيث  ابســــــ  تؤيت أن  ميكن الصــــــ
ـــــــــاا  وميكن  خلقة. إمكاتت  إســــــــــنا  خلل  من والرتاتبية التفاوت أوجه ت ســــــــــخ أن االجتماعية للعلوم أيضـ
  قبائل أبهنا  الشــــــــــــمال بلدان يف اجملتمعات تصــــــــــــن   عندما  مثلا   املســــــــــــتخدمة، والتصــــــــــــنيفات الصــــــــــــفات

 يربهن  أن  وميكن أخ ى. هنج اتباع  يســتحســن أيضــا، احلالة  ه ه ويف اجلنوب. بلدان يف إثنية جمموعات أو
 يشــــــكل  ما  وهو مصــــــاحل ا  تتعارض خمتلفة فئات يضــــــم معقد نظام  هو اجملتمع أن االجتماعية  العلوم تعليم
 حمد ة ليســـــــــــت  معينة  حقيقة أن للتلمي  ابألســـــــــــاس ذلك  ويذظ   التنافس.  خلل  من احملل  اجملتمع حياة
 ابملســؤولية احلس نفوســ م  يف ي  س ما   وه ا أنفســ م، املواطنون هم خيلق ا   من إن بل  اثبتة وليســت ســلفاا 
  الفئات أو األقليات آرا  تذع ض أن الضــــــــ وري  ومن االجتماعية. احلياة يف واملســــــــا ة املشــــــــاركة يف وال غبة

ــة، ــبيل  الزمن،  من  خمتلفة فرتات  يف عن ا   عذرب ِّ  ما  مثل  املعارضــــــــ  عديدة ممكنة  حلول  وجو   على للربهنة كســــــــ
ــــــاا   ذلك وينســـــــ  االجتماعية. احلتمية فك ة يفكك  ما  وه ا  حالة، لكل   التاريخ  عن امل لوطة الصـــــــور أيضـ
 أبهنا   تذقدَّم اليت اجل ائم الرتكاب إيديولوجياا  تربي اا  غالباا  يذتخ   ما  وه ا  احملتوم، املســــــــــتقبل أو احلاضــــــــــ   وعن

 تنفي ها. الس ل من جتعل التعمية ه ه ألن وحتمية، من ا  مف  ال اترخيية ض ورات
 أ اين إزا  الك اهية على للحض أيضـــــاا   األ اين  اتريخ تعليم أو الديين التعليم يســـــتعمل أن  وميكن - 61

ــب ، وهل ا  الك اهية. أو  االز را  أو  العدا  على حي  ِّض ما   وه ا أخ ى، ـــــــ  الســــــ  الدينية اهلياكل غالباا  تذنسـ
 الفك  وأنظمة لأل اين املقاَرن التاريخ على الديين التعليم  ي كز أن ذلك  عن عوضـاا  وينب    رمزية. بتصـ فات
ــد ِّ  أن وينب   ـــــ ــ ا  أتث ها  على  يشـ  األ اين تبني اليت التلعبية اخل اابت لتفكيك التاريخ  عرب البعض ببعضــــــ

 مت يد  ث    ومن بين ا، للتوفيق سـبيل  وال متعارضـة ابعتبارها  الكونية ال ؤى أو  الكون أصـل  حول النظ ايت أو

__________ 

 (15) Apple, Ideology and Curriculum. 
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ــــــــبباا   يكون أن ب لك وقمنين  اجلماعية. ئمواجل ا للنزاعات الســـــــــبيل  أصـــــــــل  حول والنظ ايت  األ اين  لف م سـ
ـــــــرتكاا، ثقافياا   إراثا  ابعتبارها  الكونية وال ؤى الكون  رمز  جم    ال  وتقد، مســــــــتنري  بفك   معه التعامل ينب    مشـ

  النزاعات. خلل هد  إىل يتحول ال ي “العدو”
  

 الهعليم يف للحق الوقا ية القدرة من االسهفادة  وتوصيات اسهنهاجات - خامسا 
 الهعليم يف احلق وإعمال  ومحاية ابحرتام الدول الهزامات أتكيد  اخلهام يف  اخلاصااااة املقر ِّرة تعيد - 62
 عمومي  جماين تعليم  وإباتحة الهمييز  وعدم املساااااواة يف  للحق وفقا   القضااااا ية  واليهاا  ضاااامن فرد  لك 

 وبهسخري  اإلمكان   قدر  وسريع  فعال  حنو  على القضا ية  واليهاا  ضمن  فرد  لك   ممكنة  جودة  وأبقصى
 على جيب الهعليم   تقدمي يف  اخلاص القطاع  يشاااااااااار  وحيثما  املهاحة.  مواردها  من  ممكن  قدر أقصاااااااااى
 الهعليم. يف احلق  إعماال لضاااااااااااماان الهنظيمياة الهادابري فيااا مباا  الفعاالاة  الهادابري مجيع تهخاذ أن الادول

 الادولاة من مراقباة أو  تادخا  دون أنشاااااااااااطاة اخلااص القطااع فيااا ينفاذ اليت احلااالت ذلاك ويشاااااااااااما 
 .(16)قانونية غري أو رمسية غري بطريقة يعم  عندما أو

 جيد تعليم يف  احلق  بضاااااااامان إال  مبكرة   مرحلة يف  خاصااااااااة  الفعالة  الوقاية  حتقيق يهأتى ولن - 63
 مجيع يضاام الهعليم يف احلق إزاء  كلي  هنج اتباع الضااروري ومن ومنصااف. للجميع  وشااام  جدوى  ذي

  وأهدافه. وأبعاده جوانبه
 شاااار   أبهنا الهعليم يف  للحق  الكام   اإلعمال حنو البعيد املدى  وجاود رؤية  تُفام أن وينبغي - 64

 اجلرا م منع  على  قادر يكفي مبا مهن  تكام  بناء إىل تسااااعى اليت اجملهمعات يف اسااااهيفاؤه  جيب مساااابق
 واجلاود الرؤية  هذه  ُتكمَّ  أن جيب أنه بيد  اإلنساان. حلقوق  واخلطرية  اجلماعية واالنهااكات الوحشاية
 عند أو  أزمات حدوث قرب اسااااهشااااراف عند  ساااايما  ال املهوساااا   واملدى األقرب املدى يف خبطوات
  تقييم املام  من  وبعده   خالله وتسااهمر النزاع تساابق اليت الهوتر حاالت ويف  حدوثاا. بعيد أو  حدوثاا
 املوصاى اخلطوات لهنفيذ املصالحة أصاحاب جلميع املهاحة والفرص  العامة املؤساساات وقدرات  ساياق
  األحيان. بعض يف تدرجييا   تنفيذا   تقهضي وقد هبا 
 الهعليم. يف للحق الوقا ية القدرة من  الكاملة  لالساااااااهفادة  مدروساااااااة إجراءات  اعهماد وجيب - 65

 اجملهمع يف  الكااملاة  املشااااااااااااركاة من  فرد  كا   وميك ِّن  سااااااااااايااق   كا   يف  جادوى ذا الهعلم يكون أن وجياب
 هلوايت  املهعددة األبعاد واحرتام لهقب   مسااااابقا    شااااارطا   ذلك  ابعهبار هويهه  من  مهعددة جوانب وتطوير

 الثقااة وتوليااد املساااااااااااااواة انعاادام وتقلياا  الفرص زايدة يف الهعليميااة النظم دور يهحقق ولن اآلخرين.
 الدراسية املناهج  ومراجعة القانونية  واألطر الضواب   ووضع مسؤولة  مؤسسات إبنشاء إال  االجهماعية
  املعلمن. وتقييم لهدريب رصينة آليات وإرساء الهعليم ومناجية الهعليمية واملواد املدرسية والكهب

 إىل احلاااجااة خاااص بوجااه يراعي جنساااااااااااااين منظور اعهماااد جيااب اجلوانااب  تلااك مجيع ويف - 66
 واالنهااكات الوحشااااااية اجلرا م ملنع ساااااابيال   ذلك  ابعهبار اجلنساااااان  بن املساااااااواة  النعدام الهصاااااادي
 .املرأة تسهادف اليت اإلنسان حلقوق اجلسيمة أو اجلماعية

__________ 

 .51 الفق ة أبيدجان، مبا   انظ  (16) 
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 واملعلمون احمللية اجملهمعات  فياا تشارت  تشااركية  عملية الظروف مجيع يف اإلصاال  ويقهضاي - 67
 مشااااركة العايل الهعليم  مؤساااساااات  وساااا ر  اجلامعات  تشاااار  أن وينبغي والطلبة. املساااهوايت مجيع يف

 .الهعليم من األدىن املسهوايت على وقع هلا يكون اليت اإلصالحات تصميم يف كاملة
 

 الهعليم إطار  
 تقرت  املساااا     هذه لهدارس  الدعوة إليام  وجات الذين اخلرباء  مع املناقشاااات إىل اساااهنادا   - 68

 للهعليم املرتابطة الر يسااااااااااية الساااااااااامات فيه مُتيَّز  (“ABCDE  اإلطار”) للهعليم  إطارا    اخلاصااااااااااة املقر ِّرة
 الهعليم يساااااااااعى أن حتديدا وينبغي الهعليم. يف للحق الوقا ية القدرة من  الكاملة  لالساااااااااهفادة املطلوبة
 يلي  ملا الرتويج إىل دا ما  

 ومكوانهتاااا الاااذاتياااة اهلوياااة يف والثقاااة الاااذات  معرفاااة تطوير خالل من الغري  تقبااا  )أ( 
 هوية بن  املشرتكة  ابألبعاد  واإلقرار  املهعددة   مكوانهتا  بك   وتقبلاا اآلخرين هبوايت والوعي  املهعددة 

  اآلخرين؛ وهوايت الفرد
  واجلماعات  األفراد مجيع لدى اجملهمع إىل ابالنهماء شاااعور بغرس ابالنهماء  الشاااعور )ب( 
   والفص ؛ واإلقصاء الهمييز إىل تفضي اليت واملمارسات السياسات جتنب ث   ومن ابألمان الشعور وتعزيز

 الوقا ع صااااااااحة مدى  عن الهساااااااااؤل  على القدرة  أبنه يُفام الذي النقدي  الهفكري )ج( 
 حتلي  إىل تساااااااهند مدروساااااااة  عملية خالل  من بذلك  والقيام املفرتضاااااااة  وعالقهاا  وأتويلاا ومعقوليهاا
 ومقاارنهااا املصااااااااااااادر خمهلف من والهحقق الوقاا ع بهادقيق والبيااانت  للمعلوماات وتقييم موضاااااااااااوعي

  وتقييم النصاااااااااااوص ورو  نص بن مثال   الهمييز من الفرد أيضااااااااااااا   املاااارة هاذه ومتكن  مناااا. والهثباات
 العق  ويهطلب  معلنة.  غري أو  معلنة أكانت  ساااواء املهوخاة   األغراض  ضاااوء  على املهخذة اإلجراءات

 على واالنفهاا  املعرفاة إزاء مبادع هنج اتبااع تقهضاااااااااااي ومهطورة  ديناامياة  معرفاة على احلصاااااااااااول النااقاد
  املسهق ؛ والهفكري العقالين والهشكك البحوث
 ومتكن الثقايف  للهنوع الدراسااااااية  ومناهجاا املدارس بيئة  جتساااااايد بضاااااامان الهنوع  ) ( 
 األوساااع. اجملهمع  من جزء وأبهنم  األبعاد املهعددة وهويهام بكرامهام ابالعرتاف  الشاااعور  من املهعلمن
 األقليات؛ لغات وإدماج الرؤى املهعددة الشاملة الدراسية املناهج خالل من بفعالية يُهناول ما وهذا

 سااااااايما  وال اآلخرين  مع ابلهعاطف الشاااااااعور  على  املهعلمن قدرة أو اآلخرين   تفام )هـ( 
  اإلنسان. حقوق وانهااكات الوحشية اجلرا م ضحااي

 يف الهعليم إطار لهنفيذ  اعهمادها يهعن اليت ابخلطوات إضافية توصيات  اخلاصة املقر ِّرة  وتقدم - 69
 :يلي فيما تلخيصاا ميكن اجملاالت  شىت
 

 املدرسية النظم تنظيم  
 يف أو  العام القطاع  يف سااااواء املسااااهوايت  مجيع  على الهعليمية املؤسااااسااااات تكون  أن ينبغي - 70

 الهعليم ألهااداف وابالمهثااال للهعليم الاادنيااا ابملعااايري ابلهقيااد القااانون مبوجااب ملزمااة اخلاااص  القطاااع
 يف  اخلاصاااااااة املقر ِّرة  تقرتحه الذي الهعليم  إطار  مراعاة  مع الدولية  للصاااااااكو   ووفقا   الدول بينهاا كما
 الهقرير. هذا
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 الهعبري حرية يف  حقام ساااااااايما  وال  وتعزيزها   ومحايهاا  األطفال حقوق احرتام ذلك ويشاااااااام  - 71
  الهعليمية. العملية ويف املدرسية البيئة يف الثقافية وحقوقام والدين  املعهقد وحرية

 يف املساهوايت مجيع على  ومعلمياا  وأسااتذهتا املدارس ملوظفي تثقيفية دورات  تقدَّم  أن ينبغي - 72
 لدى والهحليلي النقدي ابلهفكري الناوض وساااااااااب  الطف   حقوق  سااااااااايما وال اإلنساااااااااان  حقوق  جمال

  الهعليمية. العمليات يف الثقايف والهنوع اإلنسانية القيم وتعزيز النمطية القوالب وتفكيك املهعلمن 
 القوانن يف مباادأ املباااشااااااااااار غري أو القااانون حبكم والهمييز الفصاااااااااااا  حظر يكون أن ينبغي - 73

  الهعليمية. واملمارسات
 احلاالت  مع  الهعام   على والقضااا ية الهنفيذية والساالطات املدرسااية الساالطات تدريب ينبغي - 74
  واملعلمن. األطفال ضد ومتييز فص  على تنطوي اليت
  الهمييز ذلك يف مبا الهمييز شاااااااكاوى  ملعاجلة  مناا القا م  تعزيز أو  فعالة آليات  إرسااااااااء ينبغي - 75

  للكراهية. خطاب أو تعصب من تشمله قد وما املدرسية الكهب حمهوايت يف والهمييز اجلنساين 
 هبااا. والناوض األكااادمييااة احلريااة ومحااايااة االحرتام يعزز قواي   موقفااا   الاادول تهخااذ أن وينبغي - 76

 بصورة  مثال   القيام  على  األكادميية   حريهام من  كجزء  واألساتذة واملربون املعلمون ُيشجَّع  أن وينبغي
 تيسري املام  من  كان  ولئن احمللية.  واملعارف الثقايف الهنوع جتسد إضافية  تعليمية  مواد اببهكار  مسهقلة 
 وحلقوق اآلخرين لقبول ترو ِّج اليت تلك سااااااااايما  وال  العصااااااااارية  الهعليم  مواد  اعهماد  عملية وتساااااااااريع
 تعليم  ومواد  مدرسااية كهب  ابسااهخدام  للمعلمن  ُيساام  أن أيضااا   املام  فمن الثقايف  والهنوع  اإلنسااان
  بديلة. إضافية

 الدراسااااااااي  املنااج  خارج أنشااااااااطة ذلك يف مبا  حمددة   مشاااااااااريع تنظيم  على  املعلمن وقدرة - 77
 اجلرا م أو الثقاااايف ابلرتاث احمليطاااة اخلطااااابت بااه تهميز الااذي للهعقياااد وفامام الطلباااة معرفااة لهعزيز

 الطلبة  تسااعد أن ينبغي األنشاطة  وهذه  مامة. وقا ية أداة  ابعهبارها تُعزَّز أن ينبغي املاضاية  الوحشاية
  وإنشااااااء  ممكن  قدر أقصاااااى إىل بهجربهام واإلحسااااااس الضاااااحااي   مع ابلهعاطف  شاااااعورهم  إمناء  على
 اجلماعية. اجلرا م ضحااي ومع اإلنسانية املعاانة إزاء ابلهعاطف احلس وإمناء ابلضحااي مباشر ارتبا 

 تعليمي  لنظام الرتويج يف  املدرسة خارج  الفاعلة اجلاات  مع الشراكات  إقامة تفيد  أن وميكن - 78
 الهعليمية النظم بن رواب  إنشاااااااء  على وتشااااااجيعام األساااااااتذة تدريب وينبغي  الثقايف. الهنوع جيسااااااد

 إقامة تشاااااااجيع وينبغي إضاااااااافية. تعليمية مواد وتطوير حتديد  أج   من سااااااايما  وال احمللية   واجملهمعات
 اإلبداع  على وقدرهتم لساااياقام املهعلمن  فام لهطوير  مصاااادر ابعهبارهم الفنانن   مع  اخلاصاااة الرواب 

 .اجملهمع يف الهوترات على الهغلب يف
 العملية  يف السااااالم وبناء النزاعات بهسااااوية املعنية املدين اجملهمع  منظمات تشااااار   أن وميكن - 79

  الرمسية. وغري النظامية وغري النظامية البيئات يف الهعليمية 
 وممثلو  واآلابء  املهعلمون فيام مبن املصاااااالحة  أصااااااحاب لشااااااىت الواسااااااعة املشاااااااركة  وكفالة - 80

 اجلامعات   وأساتذة الرتبية  علم يف واملخهصون النفس   علم يف واملخهصون  واملعلمون  املدين  اجملهمع
 للهغلب  كأداة  إليه يُنظر أن ينبغي اإلقليمية واالحهياجات واملشاااكالت الساااياق بشاااأن املناقشاااات يف
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 ومنع  احمللية والقيم  واخلطاابت  املدرسااااااااااة بن  اهلوة  وردم الهعليمية  املنظومة داخ  الصااااااااااعوابت  على
 .حدوثاا تكرار أو اجلرا م حدوث

 وتلقيناا الهخصااصااات  مهعدد  حبثا   واخلالفية احلساااسااة املواضاايع  حبث الدول  تعهرب أن وينبغي - 81
 يف مبينة  هي  كما  الهعليم أهداف  وتعزيز املدارس يف النمطية القوالب من للحد  حامسة وسااايلة ابعهباره
 شااااااااااىت  يف املخهصاااااااااان من  مبشاااااااااااركة  حمددة  دراسااااااااااية  مناهج إعداد يقهضااااااااااي وهذا الدولية.  املعايري

  الهخصاصاات.  واملهعددة اجلنسان بن املهوازن للهمثي  املراعية اللجان مثال    مناا بساب  الهخصاصاات 
 وعلم االجهماع  وعلم واهلجرة  واجلغرافيا والهاريخ  الفلسااااااااااافة  منظور  من احلرب  دراساااااااااااة تهي  فمثال  

 صااااورة واملساااار  واملوساااايقى والرساااام واآلداب البيئة وعلم األحياء  وعلم اإلنسااااان  وحقوق االقهصاااااد
 املأساااوية نها جاا إىل والنظر  ومأساااويهاا   تعقيدها اسااهيعاب  على الطلبة  وتساااعد األحداث  عن أمش 
 .البشرية املعاانة مع الهعاطف حس وإمناء

 

 البيداغوجيا  
  ويُلقَّن. يُدرَّس كيف  ب  يُدرَّس ما هو ليس املام أن على اخلاصة املقر ِّرة تشد ِّد - 82
 وغريها األبوية الساااااالطوية النماذج أو االسااااااهبدادية النماذج إنهاج تعيد أال للمدارس وينبغي - 83
 واإلبداع احلجج  ومقارعة  للمناقشااااة  مفهوحة فضاااااءات تصااااب  أن  ب  واإلخضاااااع  الرتاتبية  مناذج  من

 تشاااااااااااااركياة تكون وأن املهعلمن على تركز أن وينبغي والنقاادي. الهحليلي والهفكري والهعاااون الفردي
 إنسانية. نزعة وذات

  الفصاااااااااول  يف  دميقراطية  ثقافة غرس هبدف وديداكهيكية بيداغوجية أسااااااااااليب تطوير وينبغي - 84
 وتعقيد. تنوع من اخهالفاهتم حتمله بك  اآلخرين وقبول الثقايف الهنوع احرتام قواماا الدراسية

 أيضاااااا   ب   املهعلمن  إىل احملهوى لنق  سااااابيال   فق  ابعهباره الفنون تعليم إىل يُنظر أال وينبغي - 85
 تعليم ويهي  املشاااااااااااكالت.  ح  إزاء اخلال قة والنُاُاج العاطفي  االجهماعي الهعلم لهمكن كأسااااااااااالوب

 والعمليات  واألشاااااااخاص القصاااااااص  مع واألحاسااااااايس  اجلساااااااد  إبدماج  للمعرفة  خمهلفة سااااااابال   الفنون
 اجلماعية  واالنهااكات الوحشاااااية اجلرا م إىل  تفضاااااي اليت  العوام  فام  من املهعلمن ومتكن  واملفاهيم 

 .خمهلفة بطريقة وتناوهلا اإلنسان حلقوق اخلطرية أو
 

 القيم  
  القيم  ظلت إذا مرض    حنو    على الهعليمية واألسااليب الدراساية املناهج إصاال  أن إىل ابلنظر - 86

 األمم  ملعايري  وفقا   الهعليم  خالل  من  حمددة قيم تُنق   أن جيب فإنه  األساااااااااس  يف وساااااااالبية  مهعصاااااااابة
  الهالية  القيم على خاص بوجه اخلاصة املقر ِّرة تشد ِّد الوقا ي  الناج منظور ومن املهحدة.
 مهسااااااااااوية  وحقوق  خمهلفة  آراء لديام أفرادا   ابعهبارهم  اآلخرين ابلبشااااااااار االعرتاف )أ( 
 ذلك  ويشاااااام  الكراهية.  وخطاب النمطية والقوالب املساااااابقة  األحكام  مكافحة بضاااااارورة واالعرتاف

 حنو أوىل  خطوة وهتينه إنساااااااااانيهه من  “اآلخر”  جترد اليت العدا ية  اللغة تشاااااااااك  قد  مدى أي إىل فام
 ؛األخالقي الوازع من مرتكبياا وانسالخ الوحشية اجلرا م

 أعاله؛ مبن هو كما  اآلخر  قبول )ب( 
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 للجميع؛ وشاملة مهنوعة جمهمعات سياق يف واملساواة الهضامن بضرورة االعرتاف )ج( 
  .والهعاطف والعفو واللطف والهواضع الصدق مث  أخرى  إجيابية قيم   ) ( 

 

 املاارات  
 اخلاصة املقر ِّرة  وتؤكد  والسالم. الهضاامن  يعماا  جمهمعات لبناء  حمددة  ماارات إىل  احلاجة  تربز - 87
 :الهالية املاارات تنمية أمهية على خاص بوجه

 ابلهعليم  اخلاص  العم   إطار  هبا  يقر    كما  واحلساب   والكهابة  ابلقراءة  اإلملام  ماارات )أ( 
 والكهاااباة القراءة  ماااارات والبااالغن الشاااااااااااباااب مجيع إكساااااااااااااب إىل يادعو الاذي  2030 عاام حىت

 متكن  على ذلك أمهية  تقهصار وال  .(17)فاعلن كمواطنن  الكاملة  مشااركهام  تعزيز أج   من  واحلسااب
 ابعهباره أيضااا    ب  مواطنهام   وممارسااة اجملهمع يف  مكاهنم وإجياد  العم   سااوق إىل الوصااول  من األفراد
 رصيد  خالل  من  واخلوف  الغضب ذلك  يف  مبا  وعواطفام   آرا ام  عن  للهعبري األدوات ملنحام سبيال
 العنف؛ إىل اللجوء بدل الهعبري على وقدرة كاف    لغوي

 خالل  من بن اء حوار يف  االخنرا   على القدرة  وتشاااااام  املنازعات  تسااااااوية  ماارات )ب( 
 أكثر  حتلي  أو أقوى أدلة إىل تساااهند اليت االخرين آراء وتقب   واجملادلة  اإلنصاااات  ماارات اكهسااااب
 مهعددة؛ جوانب من احلاالت أو األحداث ودراسة وجاهة 
 الضااااااااااحااي على الهعرف يساااااااااااعد أن  ميكن الضااااااااااحااي.  مع الهعاطف  على القدرة )ج( 
 من ومُيك ِّن  أرقام يف  واخهزاهلا اجلرا م جتريد  من ومينع  عانوا. الذين أولئك متييز  على الطلبة    كأشاااخاص

 واجلناة؛ للضحااي اإلنسانية الصفة إعادة
 أن  ميكن اليت الصعبة املسا    حتديد  على الطلبة تشجيع ويقهضي املشكالت   ح  ) ( 
 اخلاصة؛ جاودهم خالل من هلا يهصدوا

 خلياااهلم العنااان وإطالق الاادوغمااا ي  الهفكري من الطلبااة حترير ويقهضاااااااااااي اإلبااداع  )هـ( 
 النزاعات؛ لهسوية املبهكرة النُاُاج وتشجيع
 هنج إعداد -  االجهماعي الهواصاااااا   ووسااااااا    اإلعالم وسااااااا    جمال يف  األمية حمو )و( 
 االجهماعي. الهواص  وسا   فياا مبا اإلعالم  لوسا   وانقد مدروس

 

   الهعليم يف األبعاد مهعدد هنج اعهماد  
 مجيع يف – عناه املساااااااااااكوت أو يُلقَّن الاذي ساااااااااااواء – الهعليم حمهوى ُيساااااااااااهخادم أن  ميكن - 88

 يساااااامى  ما خالل  من  ضاااااامنية  أو صاااااار ة  بطرق والعنف  الكراهية  على للهحريض الهخصااااااصااااااات
 للسااااااااالم للرتويج الدراسااااااااية املناهج تسااااااااهخدم أن  ميكن لذلك   وخالفا    اخلفية. الدراسااااااااية ابملناهج
 حلقوق اجلسااااااااااايماة أو  اجلمااعياة  واالنهاااكاات الوحشاااااااااااياة اجلرا م حادوث ملنع  اآلخر  وقبول والهفااهم
 .السابقة اجلرا م عن األضرار جرب من نوع وإاتحة تكرارها عودة منع أو اإلنسان

__________ 

 .12 الفق ة ،2030 عام حىت ابلتعليم اخلاص العمل إطار (17) 
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 ابعهباره الهخصاصاات مجيع خالل من املنظورات  مهعدد هنج  ابعهماد  اخلاصاة  املقر ِّرة وتوصاي - 89
 الهفكري  ممارسااااة  على وتشااااجيعام اآلخرين  نظر بوجاات املهعلمن إبالغ يف  فعالية األكثر األساااالوب
  الهنوع  بشأن الهعلم املنظورات املهعدد الناج ويشجع  احلاالت. أو األحداث تعقيدات وفام النقدي

 اهلدف  يظ  وأخريا    معه. والهعاطف  “اآلخر”  وإدماج  املهعددة   وأبعادها بهشعباهتا اهلوايت وتعقيدات
 .والهضامن واالزدهار والسالم العدل يسوده عامل بناء هو املنشود
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