
E/C.19/2010/11  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
1 February 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

240210    230210    10-22534 (A) 

*1022534* 

  األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
  التاسعة الدورة
  ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٣٠-١٩ نيويورك

  املؤقت األعمال جدول من ٣ البند
 :األصـلية  الشعوب” :للسنة اخلاص املوضوع مناقشة
ــة الثقافــة ظــل يف التنميــة ــان - واهلوي  ٣٢ و ٣ املادت

 وبــلـشع ا وقـــ قـح أنــبش املتحدة مــاألم إعالن من
        “األصلية

  نةمقاَر دراسة :الداخلية املدارسو األصلية لشعوبا    
    

  العامة األمانة من مذكرة    
    

  موجز  
ــدى أوصــى   ــم منت ــدائم املتحــدة األم ــين ال ــضايا املع ــشعوب بق ــه يف األصــلية، ال  دورت
 انظـر ( الداخليـة  املـدارس و األصـلية  لـشعوب ا عـن  مقارنـة  دراسـة  بـإجراء  خبري بقيام السادسة،
 .٢٠٠٨ عــام  يف أُجنــزت دراســة  وهــي ،)٧٠ الفقــرة  ،E/2007/43-E/C.19/2007/12 الوثيقــة
 وثـائق  مـن  وثيقـة  بوصفها إتاحتها وطلب السابعة، دورته يف بالدراسة، الدائم املنتدى ورحب

ــدورةا ــدىل التاســعة ل ــعجب لمنت ــة اللغــات مي ــة انظــر( املتحــدة لألمــم الرمسي -E/2009/43 الوثيق

E/C.19/2009/14، املتعلـــق الكامـــل للتقريـــر مـــوجز نـــص هـــي الوثيقـــة وهـــذه ).٦٨ الفقـــرة 
  ).E/C.19/2009/CRP.1 الوثيقة( الداخلية املدارسو األصلية لشعوببا
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  *الداخلية املدارس ملسألة تارخيي استعراض  - أوالً  
  

  األمريكية املتحدة الواليات  - ألف  
 ُيختطفـون  األصـليني  األمـريكيني  أطفـال  كـان  والعـشرين،  عـشر  التاسع القرنني خالل  - ١

 احلكومــة، تــديرها الــيت وتلــك منــها ملــسيحيةا الداخليــة، املــدارس حلــضور منــازهلم مــن بــالقوة
 مبوجـب  أكـرب  رمسية بصفة يتسم الداخلية املدارس نظام وأصبح .الدولة سياسات من كسياسة
 شــؤون إدارة نقلــت الــيت ،١٨٧٠-١٨٦٩ يف ‘غرانــت’ الــرئيس أعلنــها الــيت الــسالم سياســة
 منــشآت إلقامــة والأمــ وُخصــصت .املــسيحية الطوائــف إىل األمــريكيني احلمــر اهلنــود حمميــات
 املـدارس  مـن  مزجيـاً  كانـت  املنـشآت  هـذه و. )١(التبـشريية  واجلمعيـات  الكنائس تديرها مدرسية
 .األمريكيني احلمر اهلنود حمميات على املقامة الداخلية واملدارس النهارية

 مدرسـة  هـي  احملميـات،  هـذه  خـارج  داخليـة  مدرسة أول ١٨٧٩ عام يف أُسست وقد  - ٢
 إليهــا يعــادون وال مبكــرة ســن يف منــازهلم عــن بعيــداً يؤخــذون األطفــال نوكــا .‘كارليــسلي’
 مدرسـة  ٢٥ مـن  أكثـر  توجـد  كانـت  ،١٩٠٩ عـام  وحبلـول  .بـالغني  شـباباً  يـصريوا  أن بعد إال

 احملميـــات، يف داخليـــة مدرســـة ١٥٧ و األمـــريكيني، احلمـــر اهلنـــود حمميـــات خـــارج داخليـــة
ــدارس ٣٠٧ و ــة م ــارس هناري ــها مت ــن اآلالف كــانو. )٢(عمل ــال م ــريكيني أطف  األصــليني األم

  .املدارس هبذه الدراسة على ُيجربون
 اهلنـدي  أقتـل ” هـو  احملميـات  خـارج  املقامـة  الداخلية للمدارس املنطقي األساس وكان  - ٣

 لتجـده  املدنيـة،  أجـواء  إىل متوحـشاً  املولـود  الطفل أنقل” وكذلك “اإلنسان تنقذ لكي األمحر
 فــصل يف تتمثــل االســتراتيجية هــذه كانــتو. )٣(“متحــضرة داتوعــا لغــة اكتــسب وقــد يكــرب

 أو وتـشجيعهم  بالبيض، اخلاصة الثقافية والقيم املسيحي الدين وإشراهبم والديهم، عن األطفال
 منـها،  األكـرب  اجلانـب  يف املـدارس،  هـذه  وكانـت  .املهـيمن  اجملتمـع  يف االنصهار على إجبارهم

ــّد ــشعوب أوالد تع ــام يف األصــلية ال ــل األول املق ــدوي للعم ــة أو الي ــّد للزراع ــات وتع ــذه بن  ه
__________ 

  .‘يثأندريا مس’حتتوي هذه الوثيقة على نص موجز للدراسة اليت أعدهتا   *  
  )١(  Jorge Noriega, “American Indian education in the United States: indoctrination for subordination to 

colonialism,” in State of Native America: Genocide, Colonization and Resistance, M. Annette Jaimes, 

ed. (Boston, South End Press, 1992).  
 David Wallace Adams, Education for Extinction: American Indians and the Boarding School:رانظـ   )٢(  

Experience, 1875-1928 (Lawrence, Kansas, University Press of Kansas, 1995).  
 Frances Paul Prucha, Americanizing the American Indian: Writings by the “Friends of the: مقتبـسة يف   )٣(  

Indian.”, 1880-1900 (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1973).  
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 بعمـل  للقيـام  البـيض  ملنـازل  عنهم رغماً أيضاً يؤجَّرون األطفال وكان .زيلـاملن للعمل الشعوب
  .الصيف أثناء هم منازهلم إىل إعادهتم من بدالً وضيع

 فـال األط إىل ُيقـدم  يكـن  فلـم  .ممكنـة  طريقـة  بـأرخص  تـدار  الداخليـة  املدارس وكانت  - ٤
 فوفقـــاً .باالكتظـــاظ تتــسم  معيـــشتهم أوضــاع  وكانـــت كافيــة  طبيـــة رعايــة  أو كـــاف طعــام 

 األصـلية  الشعوب أطفال إطعام يندر كان ،‘الداخلية املدارس جتاوزات من التعايف مشروع’ ــل
 بأعـداد  روتينيـة  بـصورة  ميوتـون  األطفـال  كـان  لـذلك  ونتيجةً اجلنوبية داكوتا والية مدارس يف

 بـسبب  شـائعة  صـحية  اعتالالت جراء من آخرون أطفال ومات .واملرض اجلوع بسبب كبرية
 عمـل  أداء علـى  األطفـال  إجبـار  جيـري  مـا  كـثرياً  كـان  ذلـك،  إىل باإلضـافة و. )٤(الطيب اإلمهال
 قـط  جيـري  يكـن  ومل .واإلداريـني  للمدرسـني  ومرتبـات  للمـدارس  أمـوال  مجـع  أجـل  مـن  مضنٍ
 .به ونيقوم الذي العمل على األطفال مكافأة

 اســتغالل مــن يعــانون كــانوا أهنــم املــدارس هــذه جتربــة مــن النــاجني مــن كــثري ويــذكر  - ٥
 املـدارس  مـسؤويل  أن بيـد  املـدارس؛  هـذه  يف الفعـل  هلـذا  متعـددين  مـرتكبني  جانب من جنسي
 عالنيـةً  مدرسـيهم  يتـهمون  الطـالب  كـان  عنـدما  حىت حتقيقات إجراء يرفضون كانوا الداخلية
 الـسواء  علـى  واإلنـاث  الـذكور  مـن  املـدارس  مـوظفي  أن تفيـد  تقارير توجدو. )٥(بذلك بالقيام
 حـدوث  إىل أحيانـاً  يـؤدي  كـان  ممـا  األصـلية  الـشعوب  أطفـال  علـى  تاعتـداءا  يرتكبـون  كانوا

  .)٤(األطفال هؤالء لدى انتحار حاالت
  

 كندا  - باء  
 فـرض  بعـد  إال كنـدا  يف األصـلية  الـشعوب  ‘حتـضُّر ’ إىل الراميـة  الكاملـة  اجلهود تبدأ مل  - ٦

 مبـدارس  تلتـزم  أن احلكومة قررت ،١٨٤٦ عام ويف .١٨١٢ عام يف بالكامل الربيطانية اهليمنة
ــة وتعاونــت .احلمــر للــهنود الداخليــة اإلقامــة  ‘حتــضُّر’ إىل الراميــة اجلهــود يف والكنــائس الدول
 ‘اهلنـود  شـؤون  ةإدار’ أُنـشئت  ،١٨٨٩ عـام  ويف .‘اهلندية املشكلة’ حل أجل من اهلنود هؤالء
 علـى  املـديرون  هـؤالء  بودأ .األصـلية  الـشعوب  جمتمعـات  إىل ‘اهلنـود  شـؤون  مديرو’ وأُرسل
ــد ــع التهدي ــدمي مبن ــوال تق ــدين إىل األم ــن الوال ــشعوب م ــا يرســال مل إذا األصــلية ال  إىل أطفاهلم
 شـؤون  مـديرو  وكـان  .باملدرسـة  أوالدمها دراسة قاوما إذا ُيسجنان الوالدان كان بل .املدرسة

__________ 
 Boarding School Healing Project, Shadow Report for the International Convention on the:انظــر  )٤(  

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (2007).  
  .Jeff Hinkle, “A law's hidden failure,” American Indian Report, vol. 19, No. 1 (2003) :ظران  )٥(  
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 هلـم  اعتقـال  محـالت  وينظمـون  احملميـات  من أخذهم ينبغي الذين باألطفال قوائم يعدون اهلنود
 .)٦(الدراسية السنة بداية يف

 التعلـيم  علـى  الداخليـة  اإلقامـة  مـدارس  ركزت املتحدة، الواليات يف الوضع هو وكما  - ٧
 ولـيس  للبنـات،  املرتلية ونالشؤ على والتدريب لألوالد واحلرف الزراعة ذلك يف مبا الصناعي،

ــة الفــروع علــى ــشأ املــدارس وكانــت .األكادميي ــداً ُتن ــتمني األطفــال جمتمعــات عــن بعي  إىل املن
 كانــت ،١٨٩٦ عــام وحبلــول .األصــلية جمتمعــاهتم بثقافــات يتــأثروا ال حــىت األصــلية الــشعوب
 .)٧(كنائس تديرها كندا يف الداخلية لإلقامة مدرسة ٤٥ توجد

 الــصحية املرافــق أوضــاع وكانــت .املــدارس يف إجباريــة املــسيحية انــةالدي وكانــت  - ٨
ــة واألوضــاع  حــاالت شــيوع وإىل للمــرض مرتفعــة معــدالت وجــود إىل أدى ممــا ســيئة املادي

 علـى  ُيجـربون  وكـانوا  وجنـسياً،  بـدنياً  األطفـال  علـى  االعتداء أيضاً جيري وكان .السل تفشي
 الــشعوب بلغــات حتــدثوا إذا وبغريهــا بالــسياط بونُيــضر كــانوا مــا وكــثرياً الــشاق العمــل أداء

 .)٨(الشعوب هلذه الثقافية اهلوية عن رواعّب إذا أو األصلية

 يوجـد  كـان  إذ ١٩٣١ عـام  يف ذروهتـا  إىل الداخليـة  اإلقامة مبدارس الدراسة ووصلت  - ٩
 نمـ  الـسبعينات  إىل عـشر  التاسـع  القـرن  أواسـط  من الفترة ويف .مدرسة ٨٠ من أكثر كندا يف

 وقـد  .املـدارس  هلـذه  األصـلية  الـشعوب  أطفـال  ثلـث  حنـو  ختـصيص  جيري كان العشرين، القرن
 .١٩٨٤ عام يف القبيل هذا من مدرسة آخر أُغلقت

  
 والكارييب الوسطى أمريكا  - جيم  

 تكـن  مل والكـارييب،  الالتينيـة  أمريكـا  منطقـة  يف الواقعـة  املعنيـة  البلدان تنوع إىل بالنظر  - ١٠
 وبـصورة  .وكنـدا  املتحدة الواليات يف عليه كانت الذي التماثل بنفس الداخلية ساملدار مناذج
 عمليـة  مـن  كجـزء  مـسيحية  تبـشريية  بعثـات  أقامتـها  قد الداخلية املدارس معظم أن يبدو عامة،

 اللغـة  أحادية باملدارس الدراسة كانت بريو، يف األمازون منطقة شرقي جنوب ويف .‘التحضُّر’
 القـرن  مـن  اخلمـسينات  يف‘ أراكمبـوت  ’شـعوب  أُجربت وقد .سبانيةاإل باللغة الثقافة وأحادية
 كـثري  على املرض قضى أن بعد الكاثوليكية التبشريية البعثات من بالقرب العيش على العشرين

__________ 
 Suzanne Fournier and Ernie Crey, Stolen from Our Embrace:The Abduction of First Nationsانظـر    )٦(  

Children and the Restoration of Aboriginal Communities (Vancouver, Douglas and McIntyre, 1998).  
 John Milloy, A National Crime: The Canadian Government and the Residential Schoolاملرجع السابق؛  )٧(  

System, 1879 to 1986 (Winnipeg, University of Manitoba Press, 1999).  
 ,Celia Haig-Brown, Resistance and Renewal: Surviving the Indian Residential School (Vancouver: رانظـ   )٨(  

Arsenal Pulp Press, 1988).  
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 بـصورة  الدومينيكيـة  يةريالتبـش  البعثات أصبحت املطاط، صناعة رواج فترة وأثناء .أفرادها من
 علـى  ‘أراكمبـوت ’ شـعوب  أطفـال  وأُرغـم  .التعليم طريق عن هتدئتهم ةحماول يف ضالعةً خاصة

 تعلـــم علـــى وأُجـــربوا والـــديهم عـــن بعيـــداً تقـــع التبـــشريية للبعثـــات تابعـــة مبـــدارس الدراســـة
  .)٩(سبانيةاإل
 فقـد  العـشرين  القـرن  وأوائـل  عـشر  التاسـع  القـرن  يف للمكـسيك  التعليمية السياسة أما  - ١١

 أن بيـد  سـبانية؛ اإل اللغة الشعوب هذه وتعليم اجملتمع يف ألصليةا الشعوب تذويب على ركزت
 اجملتمـع  يف األصـلية  الـشعوب  لتـذويب  كوسـيلة  اللغـة  الثنائي التعليم حبذوا قد املصلحني بعض
 جمتمـع  أجـل  مـن  املكـسيك  حكومـة  أنـشأت  العـشرين،  القرن من الستينات ويف .فعالة بصورة

 األطفـال  تعلِّـم  )internados( داخليـة  مـدارس  ‘وكاتـان ي’ منطقـة  يف الريفـي  احمللي ‘كوتشميل’
 هـذا  إىل األصـلية  الـشعوب  واجُتـذبت  .واملـأوى  واملالبـس  الطعـام  إلـيهم  وتقـدم  سبانيةاإل اللغة

 املهــارات وتعلمهــم بــأجر وظــائف لــشغل أطفاهلــا تعــد الــيت املــدارس تريــد كانــت ألهنــا النظــام
 .)١٠(احمللي املستوى وعلى الدولة توىمس على اإلداري اجلهاز مع للتفاوض الضرورية

ــال، ويف  - ١٢ ــت فرتوي ــف كان ــة الطوائ ــع الديني ــوداً توق ــع عق ــة م ــشاط إلجــازة احلكوم  الن
ــال، ســبيل وعلــى .التبــشريي ــة ســلطة العقــود هــذه يف ‘كابوتــشني’ طائفــة ُمنحــت املث  تعليمي
 العـشرين،  القـرن  مـن  الـسبعينات  إىل العشرينات من الفترة ويف .األقاليم على ومدنية وسياسية
 املـدارس  إدارة أن بيـد  .‘واراو’ لـشعوب  هنارية ومدارس داخلية مدارس الطوائف هذه أنشأت

 العـاملون  كـان  مـا  وكـثرياً  .العشرين القرن من السبعينات يف احلكومية السلطات إىل ُنقلت قد
 يف وتقـام  .طفقـ  سـبانية باإل الطـالب  خيـاطبون  كـانوا  ولكنهم ‘واراو’ لغة يتكلمون البعثات يف

 الـذين  الكـثريين  علـى  تـصعب  فيهـا  الدراسـة  ولكـن  املعنية اجملتمعات يف مدارس احلاضر الوقت
ــشون ــاطق يف يعي ــة من ــا الوصــول ميكــن ال نائي ــة بالطــائرات إال إليه ــد .املائي ــة فُرضــت وق  اللغ

 مــن ابتــداء بــاراغواي يف ‘غــواراين’ شــعب أطفــال علــى املــدارس يف صــارم بــشكل ســبانيةاإل
 .)١١(١٨١٢ عام

__________ 
 Sheila Aikman, “Language, literacy and bilingual education: an Amazon people's strategies forانظـر    )٩(  

cultural maintenance”, International Journal of Educational Development, vol. 15, No. 4  
(October 1995).  

 M. Bianet Castellanos, “Adolescent migration to Cancún: reconfiguring Maya households andانظـر    )١٠(  

gender relations in Mexico's Yucatán Peninsula”, Frontiers: A Journal of Women Studies, vol. 28, No. 3 

(2007).  
 Luisa Margolies, “Notes from the field: missionaries, the Warao and populist tendencies inانظــر   )١١(  

Venezuela”, Journal of Latin American Anthropology, vol. 11, No. 1 (April 2006).  
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 طوائـف  تسع إىل التمويل تقدم كولومبيا كانت العشرين، القرن من السبعينات وحىت  - ١٣
 اجلماعــات هــذه أنــشأت وقــد .األصــلية الــشعوب مجاعــات تعلــيم بغيــة خمتلفــة كاثوليكيــة
 وكانـت  .اخلامـسة  سـن  منـذ  أسـرهم  عـن  األطفـال  فيهـا  فصلت تبشريية إرساليات الكاثوليكية

 لألطفــال  ُيــسمح  يكــن  ومل .كــذلك  كولومبيــا يف االنتــشار  واســعة  ‘تــشني كابو ’الـــ  طائفــة
 اإلرسـاليات  وقامت .التقليدية مالبسهم بارتداء أو أسرهم بزيارة أو األصلية بلغاهتم بالتحدث
 نطـاق  خـارج  يتزوجـون  كـانوا  مـن  إىل واألراضـي  األمـوال  بإعطـاء  املنـاطق  بعـض  يف التبشريية
 نـوعي  تعلـيم  إىل باحلاجـة  أخـرياً  الدولـة  سـلمت  العـشرين،  قرنال من السبعينات ويف .مجاعتهم
 .)١٢(تدريبهم ويف األصلية الشعوب من مدرسني تعيني يف وبدأت املعنية الثقافات يراعي

ــل، ويف  - ١٤ ــتح الربازي ــسوعيون افت ــالية الي ــشريية إرس ـــ شــعوب وســط تب ــانوكي ’ال  يف ‘م
 اخلـراب  مـن  الفـرار  بغيـة  حـذوهم  آخرون وحذا .‘أوتيارييت’ إىل األطفال ونقلوا ،١٩٤٩ عام
 علـى  جمموعـات  إىل ‘مـانوكي  ’الــ  شـعوب  قُـسمت  وقـد  .واألمـراض  املذابح فيه تسببت الذي
 ُحظـر  وقـد  .األنـشطة  مجيـع  يف راهبـة  أو قس عليهم يشرف وكان اجلنس، ونوع العمر أساس
 العمـل  شـخص  كـل  على يتعني وكان .بينهم فيما التزاوج على وُشجعوا بلغاهتم التكلم عليهم

 ‘مـانوكي  ’الــ  شـعوب  وظلت .اإلرسالية على بالربح تعود أعمال أنشطة ومزاولة اإلرسالية يف
 .)١٣(١٩٦٨ عام يف املدرسة ُصفيت أن إىل ‘أوتيارييت’ يف
  

 سترالياأ  - دال  
 واملبـشرون  املتتابعـة  احلكومـات  اسـتهدفت  سـتراليا، أ يف األورويب االستعمار بداية منذ  - ١٥

 القـيم  األطفـال  هـؤالء  إشراب” أجل من أسرهم عن لترحيلهم توخياً األصلية الشعوب أطفال
ــادات ــل وعـــ ــة العمـــ ــري لكـــــي األوروبيـــ ــوظيفهم جيـــ ــٍذ تـــ ــة يف عندئـــ ــستوطنني خدمـــ  املـــ

 األصـــلية الـــشعوب أطفـــال التحديـــد وجـــه علـــى احلكومـــة واســـتهدفت. “)١٤(االســـتعماريني
 أطفـال  أن هـو  لـذلك  املنطقـي  األسـاس  وكـان  .ترحيلـهم  أجـل  مـن  خمتلط أصل من املنحدرين
 الـشعوب  غري جمتمع يف أكرب بسهولة تذويبهم ميكن األفتح البشرة لون ذوي األصلية الشعوب
 جـنس  هـم  “األقحـاح ” األصـلية  الـشعوب  أفـراد  أن ُيعتقـد  كـان  نفـسه،  الوقـت  ويف .األصلية

__________ 
 ,Silvina Gvirtz and Jason Beech, Going to School in Latin America (Westport, Connecticutانظــر   )١٢(  

Greenwood Press, 2007).  
 Rinaldo Arruda, “Menky Manoki: history of occupation and contact”, May 2003.  Available fromانظـر    )١٣(  

http://pib.socioambiental.org/en/povo/menky-manoki/1916.  
 Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia, Bringing Them Home: Report ofانظـر    )١٤(  

the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from their 

Families (Sydney, 1997).  
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 .تامـاً  فـصالً  رهمأس عن املختلط األصل ذوي األطفال من كثري فُصل وقد .االنقراض يف آخذ
   املائــــة يف ١٠ بــــني مــــا ُرحــــل ،١٩٧٠ عــــام إىل ١٩١٠ عــــام مــــن املمتــــدة الفتــــرة فأثنــــاء

 كـان  الثالثينـات،  أواسـط  وحبلـول  .أسـرهم  عـن  األصـلية  الـشعوب  أطفـال  مـن  املائـة  يف ٣٠ و
 مؤسـسات  يف )امللونـون  أي( “النـصف  الطبقـة ” ُيـسمى  ما أطفال نصف من أكثر إيواء جيري
 .)١٥(ولةالد تديرها

 أواخـــر ويف .املمارســـة هبـــذه يقومـــون مـــن تتـــصدر املـــسيحية الكنـــائس وكانـــت  - ١٦
 أمنـاط  ظهـرت  وقـد  .سـتراليا أ أحنـاء  مجيـع  يف تعمـل  تبـشريية  إرسالية ٥٠ حنو كان األربعينات،

 الطــالب إعــداد علــى ولــيس اليــدوي العمــل وعلــى التنــصري علــى يركــز كــان فــالتعليم :مماثلــة
 وكانـت  .)١٦(الـصيانة  سـيئة  املـدارس  كانـت  كمـا  شـائعة  املعاملـة  إساءة انتوك .العايل للتعليم

 الوفيـات  معـدالت  كانت حيث واملستوطنات التبشريية اإلرساليات هذه يف هلا ُيرثى األوضاع
 أمـوراً  اجلنـسي  والعنـف  التغذيـة  وسـوء  األمـراض  وكانـت  .املواليـد  معـدالت  تتجـاوز  ما كثرياً
 جيـري  كـان  حيـث  البـيض  منـازل  يف العمـل  علـى  األطفـال  إجبار جيري كان ما وكثرياً .شائعة
 .جنسياً عليهم االعتداء روتينية بصورة

  
 نيوزيلندا  - هاء  

ــع عقـــب  - ١٧ ــام يف التوقيـ ــدة علـــى ١٨٤٠ عـ ــانغي’ معاهـ ــشأت الـــيت ‘وايتـ ــدا أنـ  نيوزيلنـ
 إلضـــفاء كوســـيلة التعلـــيم اســـتخدام يف الدولـــة بـــدأت الربيطـــاين، للتـــاج تابعـــة كمـــستعمرة

 بغيـة  الكنـائس  إىل إعانـات  االستعمارية الدولة وقدمت .‘ماوري’الـ   شعوب على “التحضُّر”
 علـى  ١٨٤٧ عـام  الـصادر  التعلـيم  مرسـوم  وشّجع .التبشريية لإلرساليات التابعة املدارس إدارة
 ثقافـاهتم  أنـه  علـى  إليـه  ُينظر كان عما ‘ماوري ’الـ أطفال لفصل صناعية داخلية مدارس إنشاء

 دامـت  ما إمجالية منح الكنائس على املرتكزة يةريالتبش اإلرساليات ملدارس وأُتيحت .‘ائيةالبد’
 .باملاورية وليس باإلنكليزية التعليم تقدم

ــه بيــد  - ١٨ ــة املقاومــة منــو مــع أن  تــرك يف املــاوريون بــدأ املــستوطنني، ضــد املوجهــة املاوري
 مــدارس بإنــشاء ١٨٦٧ لعــام األصــلية الــشعوب مــدارس قــانون ومســح .الداخليــة املــدارس
 ونـصف  األرض تقـدمي  علـيهم  يـتعني  كـان  الـذين  املـاوريني  مـن  رمسـي  طلب قُدم إذا للماوريني
__________ 

 Robert Manne, “Aboriginal child removal and the question of genocide, 1900-1940”, in Genocideانظـر    )١٥(  

and Settler Society: Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, A. Dirk 

Moses, ed. (New York, Berghahn Books, 2004).  
 Quentin Beresford and Gary Partington, eds., Reform and Resistance in Aboriginal Educationانظـر   )١٦(  

(Crawley, Australia, University of Western Australia Press, 2003).  
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 مدرسـة  ٥٧ أُنـشئت  قـد  كانـت  ،١٨٧٩ عـام  وحبلـول  .املدرسـني  مرتبـات  وربـع  املباين تكلفة
 ميكـن  وكـان  .مـة العا االبتدائية املدارس لنظام موازٍ بشكل املاورية املدارس نظام وسار .ماورية

 املدرســة مرحلــة إىل وصــوهلم حــني إىل ولكــن النظــامني مــن بــأي الدراســة املــاوريني لألطفــال
 مبـنح  املمولـة  الداخليـة  املليـة  املـدارس  هـو  التعلـيم  ملواصـلة  املتاح الوحيد السبيل وكان .الثانوية
 وكانــت .يةالــضرور الرســوم دفــع الوالــدين مقــدور يف يكــن مل إذا التعلــيم وزارة مــن دراســية
 .إقامته يف شاركوا قد أنفسهم رينيواملا أن هي املدرسي النظام هلذا اهلامة السمات إحدى

 الـذين  املـاوريني  الطـالب  أخـذ  هو للماوريني الداخلية امللية املدارس من الغرض وكان  - ١٩
ــدو ــديهم أن يب ــى ل ــاالت أعل ــصهار احتم ــيم وإشــراهبم االن ــادات الق ــة والع ــادة مث األوروبي  إع

ــاوريني الطــالب ــصهرين’ امل ــيهم إىل ‘املن ــة أهل ــع’ بغي ــة وكانــت .جمتمعــاهتم ‘مــستوى رف  الغاي
 األكثـر  النخبـة  ’لــ  بواسـطتها  ميكـن  املـاوريني  جمتمعـات  داخـل  طبقيـة  تركيبة إجياد هي املتوخاة

 .‘متوحــشة’ األوربيــون اعتربهـا  الــيت املــاوريني جمتمعـات  مــن األجــزاء تلـك  تــدير أن ‘هاراًانـص 
 الرئيـسي  املهـتم  أهنـن  علـى  إلـيهن  النظـرة  بسبب ألنه خاص باهتمام املاوريات البنات وحظيت
 اجليــل أذهــان يف األوروبيــة القــيم غــرس مــن ميكنــهن وضــع أفــضل يف ُيعتــربن كــن باألطفــال

  .)١٧(القادم
 جلميـــع الثانويـــة باملـــدارس الدراســـة إتاحـــة يف الرغبـــة مـــع ومتـــشياً ،١٩٤١ عـــام ويف  - ٢٠

 خمصـصة  تكـون  األصـلية  الـشعوب  ألبنـاء  حمليـة  ثانوية مدارس إنشاء يف الدولة بدأت األطفال،
 ،١٩٥٠ عـام  وحبلـول  .الداخليـة  امللية باملدارس الدراسة يستطيعون ال الذين املاوريني للطالب
 نظـام  بوجـود  املطـاف  خامتـة  يف أوصـت  قد الدولة أن بيد .ماورية مدرسة ١٥٠ توجد كانت
 بالـضرورة  تـتم  مل التـصفية  وهـذه  .املاوريـة  املدارس نظام وُصفي ولةللد التابعة للمدارس واحد

 بـالنظر  عيوبـه  مـن  الـرغم  علـى  النظـام  هـذا  يؤيد كان فالبعض .املاوريني جمتمعات مع بالتعاون
 التعليميـــة االحتياجـــات علـــى حمـــدد بـــشكل التركيـــز بواســـطتها ميكـــن وســـيلةً كـــان أنـــه إىل

 .)١٨(للماوريني

 التحـدث  املـاوريني  األطفـال  مـن  املائـة  يف ٩٠ نـسبة  باستطاعة انك ،١٩٠٠ عام ويف  - ٢١
 ســوى بلغتــهم التحــدث يــستطيعون مــن نــسبة تكــن فلــم ،١٩٦٠ عــام حبلــول أمــا باملاوريــة؛
__________ 

ــر   )١٧(    Judith Simon and Linda Tuhiwai Smith, eds., A Civilising Mission?: Perceptions andانظ

Representations of the New Zealand Native Schools System (Auckland: Auckland University Press, 

2001); Kay Morris Matthews and Kuni Jenkins, “Whose country is it anyway?: The construction of a 

new identity through schooling for Maori in Aotearoa/New Zealand”, History of Education, vol. 28, 
 No. 3 (September 1999).  

  .?Simon and Smith, A Civilising Missionانظر   )١٨(  
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ــة يف ٢٦  حمكمــة أمــام ١٩٨٦ عــام يف شــهرية قــضية رفــع ومنــذ .املــاوريني األطفــال مــن املائ
 تنـشيط  إعـادة  عمليـة  حفـز  مما املشروعية، من مزيداً اكتسب قد اللغة يف احلق فإن ،‘وايتانغي’

 أمـوال  لتلقـي  الفـرص  مـن  مزيـداً  املاوريـة  الـشعوب  نالت ،١٩٨٤ عام ومنذ .املدارس يف اللغة
 ادعـى  ،١٩٨٨ عـام  ويف .املاوريـة  اللغـة  علـى  القائمـة  التعليميـة  املبـادرات  متويـل  بغيـة  حكومية
 شـكلت  تذويبيـة  بـسياسات  عمـد  نعـ  أخـذ  قـد  التعلـيم  نظـام  أن ملكيـة  جلنـة  عـن  صادر تقرير

 مـن  مناسـباً  يكـون  للمـاوريني  تعليمي بنظام األخذ إىل ودعا املاوريتني، واللغة للثقافة اضطهاداً
 .)١٩(اللغة وثنائي الثقافية الناحية

  
 اسكندنافيا  - واو  

 عـشر  الـسابع  القـرن  خـالل  الـصاميني  أرض إىل اللوثريـة  التبشريية اإلرساليات وصلت  - ٢٢
 هــذه رغبــة وكانــت .يةريالتبــش اإلرســاليات لغــة وهــي بالفنلنديــة، التحــدث علــى وشــجعتهم
 مــدارس عــدة وأُنــشئت الوثنيــة، أســاليبهم مــن الــصامية الــشعوب “إنقــاذ” هــي اإلرســاليات
ــة املنــشآت هــذه مــن اهلــدف وكــان .الــصاميني أرض يف مــسيحية  الرجــال تعلــيم هــو التعليمي
 املبـشرون  ينـشئ  ومل .كمبـشرين  ديـارهم  إىل يعـودوا  أن ميكـن  لكـي  النصرانية أسس الصاميني
 كطالئـع  أفـادت  قـد  التدريبيـة  مدارسـهم  ولكن الصاميني األطفال مجيع أجل من تعليمياً نظاماً
 .)٢٠(الصاميني أرض يف أُنشئت اليت الالحقة التعليمية للنظم

 الـدول  ذههـ  بـدأت  الـصاميون،  يـسكنها  اليت املناطق يف القومية الدول ظهور بدء ومع  - ٢٣
 الـيت  املـدارس،  وهـذه  .املهيمنـة  الثقافـة  يف الـصامية  الـشعوب  لتـذويب  خاصـة  مدارس إنشاء يف

 الـرغم  وعلـى  .القوميـة  الـدول  حكومـات  لسيطرة بعد فيما خضعت املسيحيون، أصالً أنشأها
 فإنــه النــرويج، يف الــصاميني أطفــال أجــل مــن كانــت أُنــشئت الــيت املــدارس مــن كــثرياً أن مــن

 النـرويج  مـن  كـل  واعتمـدت  .والـسويد  فنلنـدا  يف القبيـل  هـذا  مـن  مـدارس  أيـضاً  جدتو كانت
 أصـبحت  الـيت ( فنلندا ويف .املرتل ويف املدارس يف الصامية اللغة استعمال حتظر قوانني والسويد

 الـــسياسات تكـــن مل ،)الروســـية لإلمرباطوريـــة ختـــضع ذاتيـــاً مـــستقلة منطقـــة ١٨٠٩ عـــام يف
 .)٢٠(السويد أو النرويج هبا يف أُخذ اليت الصراحة من الدرجة بنفس التذويبية

 القـرن  مـن  الـستينات  حىت عشر التاسع القرن من الداخلية املدارس فترة استمرت وقد  - ٢٤
 الروايـات  وتـصف  .واالعتـراف  السياسية القوة نيل يف الصامية الشعوب بدأت عندما العشرين

__________ 
 Wharehuia Hemara, Maori Pedagogies: A View From the Literature (Wellington, New Zealandانظـر    )١٩(  

Council for Educational Research Press, 2000).  
 Rebecca Partida, “Suffering through the education system: the Sami boarding schools”.  Availableانظـر    )٢٠(  

from www.utexas.edu/courses/sami/dieda/hist/suffer-edu.htm (accessed 30 June 2008).  
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 مــن األوالد ترحيــل عمليــة ســيما وال للغايــة، ةمأســاوي بأهنــا الداخليــة املــدارس جتربــة املباشــرة
 املـدارس  اعتـربت  قـد  الصامية الشعوب مجيع ليست أنه بيد املبكرة؛ السن هذه مثل يف منازهلم
 أُخــضعت قــد كانــت الــصامية الــشعوب فــإن نفــسه، الوقــت ويف .متامــاً معاديــة بيئــة الداخليــة
ــل ــرة بالفعـ ــة لفتـ ــن طويلـ ــصري مـ ــذلك التنـ ــإن ولـ ــذه فـ ــة هـ ــاً ،العمليـ ــبعض وفقـ ــني لـ  الدارسـ

 الـشعوب  أطفـال  حالـة  يف عليـه  كانـت  الـذي  القـدر  بـنفس  هدامةً بالضرورة تكن الصاميني،مل
 .)٢١(تنصريه جيري جيل أول هم كانوا حيث أخرى بلدان يف األصلية

 بـل  التحديـد  وجـه  علـى  بالـصاميني  خاصـة  املـدارس  هذه تكن مل ذلك، إىل وباإلضافة  - ٢٥
 .حمليـة  مبدرسـة  الدراسـة  مـن  متكـن  ال بدرجـة  جـداً  بعيـداً  يعيش من كل حق يف إلزامية كانت

 بعــض ومــع .الــصاميني علــى قاصــرة وليــست خمتلطــة بالفعــل املــدارس هــذه كانــت وهكــذا،
 فـإن  ،)الـسويد  يف الرنـة  لغـزال  املربيـة  الصاميني أسر ألطفال اخلاصة املدارس مثل( االستثناءات

 بالدراسـة  مكلفـاً  كـان  عامة مبدرسة يدرس مل أو افياًجغر منعزلة منطقة يف يعيش كان من كل
 تتـسم  أو شـديدة  لـسيطرة  خاضـعةً  فنلنـدا  يف الداخليـة  املـدارس  تكن ومل .داخلية إقامة مبدرسة
 علــى وذلــك أخــرى، أمــاكن يف الداخليــة املــدارس مثــل التأديبيــة الــسلطة حيــث مــن بالقــسوة
 علـى  وعـالوة  .فنلنـديني  طالبـاً  أيـضاً  يفيـد  كـان  فنلنـدا  يف الداخليـة  املدارس نظام ألن األرجح
 ينـصب  التركيـز  وكان عامة بصورة أصغر حجم ذات فنلندا يف الداخلية املدارس كانت ذلك،
 ومــع .اليــومي املدرســي اجلــدول مــن جــزءاً اليــدوي العمــل يكــن ومل .األكــادميي التعلــيم علــى
 أسـفرت  قـد  الـصامية  باللغـة  التحدث من ومنعهم املنازل من األطفال ترحيل عملية فإن ذلك،
 .)٢١(بالنفس االعتداد واخنفاض للغة وفقدان ثقافية غربة عن

ــرويج، ويف  - ٢٦ ــسمح يكــن مل الن ــة بالتحــدث لألطفــال ُي ــصامية باللغ ــدارس يف ال  حــىت امل
 يف كـثرية  رئيـسية  تغـيريات  حـدثت  العـشرين،  القـرن  مـن  الـستينات  أواخـر  ومنذ .١٩٥٩ عام
 كــثرية تعليميــة قــوانني اعُتمــدت الثمانينــات، ويف .الــصامية وبالــشع خبــصوص املــدارس نظــم
 الـصامي  التعلـيم  جملـس  افتـتح  ،١٩٩٧ عـام  ومنذ .تدريس كلغة الصامية اللغة بتدريس تسمح
ــدارس ــدة م ــى تركــز عدي ــضمون عل ــصامي امل ــهج يف ال ــدم الدراســي املن ــدروس وتق ــة ال  باللغ
 .)٢٢(الصامية

__________ 
 Rauna  Kuokkanen, “Survivance in Sami and First Nations boarding school narratives: reading novelsانظر   )٢١(  

by Kerttu Vuolab and Shirley Sterling,” American Indian Quarterly, vol. 27, No. 3  
(summer/fall 2003) .  

 Fernand de Varennes, “Indigenous Peoples and Language”, Murdoch University Electronic :انظــر  )٢٢(  

Journal of Law, vol. 2, No. 1 (April 1995). Available from 

www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v2n1/devarenn21.html.  



E/C.19/2010/11
 

12 10-22534 
 

 الروسي االحتاد  - زاي  
 الــيت الــشمال جلنــة الــسوفياتية االشــتراكية اجلمهوريــات احتــاد أنــشأ ،١٩٢٤ عــام يف  - ٢٧
 عبـارة  األصلية الشعوب جمموعات على ُتطلق كانت( الشمالية األقليات شؤون إدارة هبا قُصد

 مجهوريتــان هلمــا كــان اللــذين ‘كــومي’ أو ‘يــاكوتس’ شــعيب باســتثناء “الــشمالية األقليــات”
 الـسياسة  ولكـن  التقليدية السبل على احلفاظ على التأكيد انصّب ية،البدا ويف ).ذاتياً مستقلتان
  .القسري التذويب اجتاه يف املطاف هناية يف حتولت

 الــشعوب مجاعــات أوســاط يف مــدارس أُنــشئت العــشرين، القــرن مــن العــشرينات ويف  - ٢٨
ــشمال، يف األصــلية ــدريس مشلــت شــعباً، ٢٦ وعــددها ال ــات ت ــذه لغ ــشعوب ه ــشئت .ال  وأُن

ــة باســتخدام أجبديــة عــشرة ثــالث األصــلية لــشعوبل  ،١٩٢٦ عــام وحبلــول .الالتينيــة األجبدي
 مـدارس  وأُنـشئت  الداخليـة،  لإلقامـة  مدرسـة  عـشرة  مثـاين  ياسـيرب  أرجاء مجيع يف توجد كانت
 .١٩٣٧ عــام يف ُحظــرت قــد الــشمالية األجبــديات أن بيــد .)٢٣(األســبوع يف أيــام مخــسة تعمــل
 تــوطني قــسراً وجــرى .‘الروســنة’ عمليــة الــسوفيايت االحتــاد بــدأ لثانيــة،ا العامليــة احلــرب وبعــد

 .الروسـية  الوحـدة  وتعزيـز  اجملتمـع  يف تذويبـهم  أجـل  مـن  خمتلطـة  مناطق يف الشمالية اجلماعات
 الداخليـة  باملـدارس  سـة االدر علـى  عامني، سن من ابتداء الشمالية، اجلماعات أطفال أُجرب وقد
 األصـلية  الـشعوب  لغـات  تكـن  مل ،١٩٧٠ عـام  وحبلـول  .غـاهتم بل التحـدث  عليهم ُحظر حيث
  .)٢٤(املدارس يف ُتدرَّس
 أطفاهلـا  يتلقـى  أن ميكـن  لكـي  الرحـل  للقبائـل  أصالً مصمَّمة الداخلية املدارس وكانت  - ٢٩

 األطفـال  وكـان  .األطفال جبميع يتعلق فيما إجبارية أصبحت ما سرعان ولكنها منهجياً تعليماً
 عامـاً  ١٧ و ١٥ بـني  مـا  وعمـرهم  ويعـادون  وعـامني  عـام  بـني  تتـراوح  سـن  يف بعيداً يؤخذون

 نـسبة  كانـت  الثانيـة،  العامليـة  احلرب وحبلول .التقليدية مبجتمعاهتم معرفة لديهم تكون أن دون
 ويعيــشون الداخليــة لإلقامــة مــدارس يف يدرســون ‘فينكــيإي’ شــعوب أطفــال مــن املائــة يف ٨٠
 تــشويه إىل الــسياسة هــذه أدت وقــد .)٢٣(الــسنة يف األقــل ىعلــ أشــهر ســتة ديــارهم عــن بعيــداً

 لكــي الــضرورية املهــارات مــن حمــرومني املعــادين األطفــال تاركــةً لألســرة، التقليديــة اهلياكــل
 .جمتمعاهتم يف احلياة يواصلوا

  

__________ 
 Alexia Bloch, Red Ties and Residential Schools: Indigenous Siberians in a Post-Soviet Stateانظـر    )٢٣(  

(Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2003).  
  See Nikolai Vakhtin, "Native peoples of the Russian far north", (London, Minority Rightsانظــر   )٢٤(  

Group, 1992).  
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 آسيا  - حاء  
 منـاطق  يف يعيـشون  الـذين  األصـلية  الشعوب أطفال بإرسال آسيا يف كثرية بلدان تقوم  - ٣٠
 والداخليــة االجتماعيــة الــشؤون وزارات قــررت ،١٩٩٦ عــام ويف .داخليــة مــدارس إىل نائيــة

 يعيـشون  الـذين  لألطفـال  والنقـل  املايل العون توفري األديان، وزارة عن فضالً والثقافة، والتعليم
 أغلبيــة فــإن املثــال ســبيل وعلــى .)٢٥(داخليــة مبــدارس يدرســوا أن ميكــن لكــي نائيــة منــاطق يف

 العاصــمة يف داخليــة مــدارس يف درســوا قــد كاليمانتــان غــرب يف الثانويــة دارساملــ طــالب
 .)٢٦(الرمسيــة العطــل أو األســبوع هنايــة عطــل يف إال منــازهلم إىل يعــودون يكونــوا ومل ‘الجنــاك’

 ويــدعم .األصــلية الــشعوب ألطفــال للتــدريس الداخليــة املــدارس أيــضاً نــام فييــت وتــستخدم
ــامي الدســتور ــام الفييتن ــدريس ١٩٤٦ لع ــشعوب ألطفــال الت ــاهتم األصــلية ال ــد هــم؛ بلغ  أن بي
  .)٢٧(التدريس لغة هي لتكون الفييتنامية اللغة باستخدام ُتلزم الوطنية التعليمية السياسات

 والتبـــت الداخليـــة ومنغوليـــا ســـينكيانغ فـــإن العـــشرين، القـــرن مـــن اخلمـــسينات ويف  - ٣١
 - األقليـة  الـسكان  مـن  كـبري  عدد ذات نيالص يف أقاليم مخسة وهي - غوانكسيو نينغكسياو
 مزيـداً  املنـاطق  هـذه  ُمنحـت  وقـد  .‘الـذايت  باحلكم املتمتعة األقلية القوميات مناطق’ ُسميت قد
 والواليـة  والتعلـيم،  اإلجنـاب،  وتنظيم والضرائب، املوارد، شؤون إدارة على احمللية السيطرة من

 األقليـات  عـادات  اسـتنكار  جـرى  الثقافيـة،  ورةالثـ  وأثنـاء  .الـدين  عـن  التعـبري  وحريـة  القانونية،
 .فقـط  املاندارينيـة  بالـصينية  التدريس على املناطق هذه يف املدارس وأُجربت ،‘بدائية’ باعتبارها

 .األقليـات  مـع  العالقـات  لتحـسني  ١٩٧٨ عـام  منـذ  شـىت  تـدابري  اعتمـدت  قد احلكومة أن بيد
 ألطفـال  املتاحـة  التعليميـة  الفـرص  دةزيـا  علـى  الـصدد  هـذا  يف احلكومية اجلهود بعض وتشتمل
 وزيـادة  احملليـة،  باللغـات  التـدريس  مـن  قدر تقدمي مع داخلية مدارس إنشاء طريق عن األقليات
 نــوع مــن لتــدابري اعتبــار وإيــالء األقليــات، منــاطق يف املتطلبــات وخفــض املدرســني، مرتبــات

__________ 
 ,Seameo Innotech, "Special education in Southeast Asia: general characteristics, legal frameworkانظـر    )٢٥(  

basic information, issues and challenges", 30 June 2008. Available from www.seameo-

innotech.org/resources/seameo_country/SpEd_in_sea.htm.  
 Michael Eilenberg, “Paradoxical outcomes of national schooling in the borderland of Westانظــر   )٢٦(  

Kalimantan, Indonesia: the case of the Iban”, Borneo Research Bulletin, 1 January 2005. Available from 

www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-16677841_ITM.  
 United Nations Children's Fund (UNICEF) Innocenti Research Centre, “Ensuring the rights ofانظـر    )٢٧(  

indigenous children” (Florence, Italy, October 2003).  
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ــد اإلجيــايب العمــل ــول عن ــى .)٢٨(باجلامعــات القب ــرغم وعل ــإن اجلهــود، هــذه مــن ال  مــستوى ف
 .اآلخرين األطفال لدى مثيله من بكثري أقل األقليات مناطق يف لألطفال العلمي التحصيل

ــا  - ٣٢ ــد، يف أم ــم اهلن ــدى تكــن فل ــشعوب ل ــة أو األصــلية ال ــصورة القبلي ــة ب ــة عام  إمكاني
 يـاً جغراف متنـاثرة  كانت القبلية اجملتمعات من فكثري .مجة ألسباب وذلك التعليم على للحصول

 أيـضاً  القبليـة  اجملتمعات وكانت .جمتمعاهتا يف مدارس لبناء كافية سكانية كثافة لديها تكن ومل
 معـدالت  فـإن  ،١٩٨٠ عـام  وقبـل  .املدارس إىل أطفاهلا إلرسال الالزمة املالية املوارد إىل تفتقر
 ويف .تمعـات اجمل مـن  كـثري  يف املائـة  يف ٨ حـول  تـدور  كانـت  مـا  كـثرياً  والكتابة بالقراءة اإلملام
 وقـد  .القبائـل  أطفال أجل من ‘أشرم’ املسماة أو الداخلية اإلقامة مدارس أُقيمت السياق، هذا

 املـدارس  هبـا  اتـسمت  الـيت  ‘التحـضُّر ’ إضـفاء  افتراضـات  بعض يف أيضاً املدارس هذه اشتركت
 يةشخـص  بتنميـة  تـسمح  بيئـة  تتـيح  أن ميكـن  أهنـا  ُيفتـرض  كـان  أنـه  حيث من األخرى الداخلية
 .هو جمتمعه داخل منه أفضل حنو على الطفل

 املــسؤولة هــي ١٩٦١ عــام يف األصــلية الــشعوب شــؤون إدارة أصــحبت ماليزيــا، ويف  - ٣٣
 األصـلية  الـشعوب  دمـج  احلكومية العامة السياسة حبذت وقد .الشعوب هذه شؤون إدارة عن
 والتعلـيم  األصـلية  وبالـشع  لغـات  تـدريس  أيـضاً  فيـه  حبذت الذي الوقت يف األكرب اجملتمع يف

 وقـد  .األخـرية  الـسياسات  هذه ُتنفذ ومل .الشعوب هذه ضد العنصرية الستئصال املصمَّم العام
 مـع  العمـل  يف اجملتمـع،  يف التذويب سياسات من كجزء األصلية، الشعوب شؤون إدارة بدأت

 شـىت  بريتـدا  طريـق  عـن  األصـلية  الشعوب أسلمة عملية تشجيع بغية اإلسالمية الدعوة مجعيات
 شـؤون  إدارة تقـوم  عامـة،  وبـصورة  .الداخليـة  اإلقامـة  ذات اإلسـالمية  املدارس إنشاء بينها من

 الثالـث  الـصف  إىل األول الـصف  من األصلية الشعوب ألطفال التعليم بتوفري األصلية الشعوب
 .)٢٩(التعليم من مزيد لتلقي داخلية مدارس إىل األطفال هؤالء يذهب أن بعدها وجيب

  
 األوسط الشرق  - طاء  

 وكــان .الفلــسطينيني البــدو ألوالد داخليــة مدرســة أُنــشئت الربيطــاين، االنتــداب أثنــاء  - ٣٤
 الــيت باملهــارات املــستقبل يف القبلــيني الزعمــاء تزويـد  لغــرض النخبــة أبنــاء املدرســة هبــذه يـدرس 

__________ 
 Bonnie Johnson, “The politics, policies and practices in linguistic minority education in theانظـر    )٢٨(  

People’s Republic of China: the case of Tibet”, International Journal of Educational Research, vol. 33, 

No. 6 (2000); Uradyn Bulag, “Mongolian Ethnicity and Linguistic Anxiety in China”, American 

Anthropologist, vol. 105, No. 4 (December 2003).  
 Robert Knox Dentan, et al., Malaysia and the “Original People”: A Case Study of the Impact ofانظـر    )٢٩(  

Development on Indigenous Peoples (Needham Heights, Massachusetts, Allyn and Bacon, 1996).  
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 .١٩٣٤ عـام  يف للبنـات  مدرسـة  وافُتتحـت  .االسـتعماريني  املسؤولني مع التفاوض من متكنهم
 يف أخـرى  مرموقـة  مناصـب  تولـوا  أو للقبائـل  شيوخاً املدرستني هاتني خرجيي من كثري وأصبح
 وكـان  التقليـدي  القبلـي  اللبـاس  علـى  اإلبقـاء  علـى  يشجَّعون املدرسة يف األوالد وكان .اجملتمع
 مبدرسـة  طـالب  بـضعة  درس إسـرائيل،  إنـشاء  وبعد .بانتظام أسرهم خميمات بزيارة هلم ُيسمح

 األيـام  هـذه  يف الطـالب  معظـم  أن بيـد  .البدوي اجملتمع يف مهنيني وأصبحوا الناصرة يف خليةدا
 النـاحيتني  مـن  مناسباً فليس الدراسي املنهج أما .عشر الثاين الصف بلوغ قبل املدرسة يتركون
 الطــالب يــدبر املــدارس، هــذه مــن قلــة ويف .املــدارس يف عجــز يوجــد امــك واللغويــة الثقافيــة
 مـره  ـآلـ  قبيلـة  لـدى  وتوجـد  .)٣٠(املدارس حول مؤقتة داخلية إقامة مناطق يف أنفسهمب شؤوهنم

 فيهـا  يـدبر  الـيت  املؤقتـة  الداخليـة  اإلقامـة  مـدارس  مـن  مماثلـة  أنـواع  الـسعودية  العربية اململكة يف
 واحـدة  غرفة من مدرسي مبىن يف الطالب ويقيم .بأنفسهم وُيعنون بأنفسهم شؤوهنم الطالب
 يـشترك  آخـر،  مدرسـي  مـبىن  ويف .الـصيف  حـصاد  بعد قطعاهنا مع املكان أسرهم تغادر عندما

 قبليــة مجاعــات وتقـوم  .قطعاهنــا مــع أسـرهم  ترحــال أثنـاء  اخلــشب مــن مـأوى  يف معــاً الطـالب 
 .)٣١(هبا خاصة مماثلة ذاتية مستوطنات بإقامة أخرى

 مــن تنميـة  بــرامج رعايـة  يف املتحــدة، األمـم  مــع بالتعـاون  احلكومــة، بـدأت  ُعمـان  ويف  - ٣٥
 إنـشاء  اإلمنـائي  املـشروع  هـذا  مشـل  وقـد  .لعملياهتـا  الـنفط  شركات بدء مع احلراسي قبيلة أجل

 بــرامج مشــل كمــا ،)النــهار فتــرة يف للدراســة احلــضور للبنــات ميكــن( لــألوالد داخليــة مدرســة
 ويتزايـد  والثانويـة،  االبتدائيـة  الدراسـة  مـرحليت  علـى  الداخليـة  املدرسة وتشتمل .أخرى خدمية
 توسـيع  مـن  متكنـهم  الـيت  باملهـارات  احلراسـي  أبنـاء  تزويـد  هي املتوخاة والغاية .سنوياً هبا القيد
 أفـراد  أن حـني  ويف .اجلـيش  ومـع  الـنفط  شـركات  مـع  وخاصـة  هلـم  املتاحـة  العمل فرص نطاق

 حيــاهتم طــرق علــى احلفــاظ يف يرغبــون أيــضاً كــانوا فــإهنم اجلهــود هــذه دعمــوا قــد احلراســي
 .التنميـة  خمططـات  يف احلـسبان  يف ذلـك  ُيؤخـذ  أن وطلبوا احليوانات، تربية طريق عن يديةالتقل
 يف وظــائف إعطــائهم عــدم بــسبب إحبــاطهم عــن احلواســي أفــراد أعــرب نفــسه، الوقــت ويف

 بناهتـا  تقـيم  أن تريـد  ال احلراسي قبيلة أن افتراض هي أخرى قضية وتوجد .)٣٢(النفط شركات

__________ 
 ,”Aref Abu-Rabi’a, “A century of education: Bedouin contestation with formal education in Israelانظـر    )٣٠(  

in Nomadic Societies in the Middle East and North Africa: Entering the 21st Century, Dawn Chatty, ed. 

(Leiden, the Netherlands, Brill, 2006).  
 ,”Donald Cole, “New homes, new occupations, new pastoralism: Al Murrah Bedouin, 1968-2003انظـر    )٣١(  

in Nomadic Societies in the Middle East and North Africa.  
 Dawn Chatty, “Multinational oil exploitation and social investment: mobile pastoralists in theانظـر    )٣٢(  

Sultanate of Oman”, in Nomadic Societies in the Middle East and North Africa.  
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 بـصورة  القبيلـة  تؤيده ال ما وهو اجلنسني، بني الفصل على واإلصرار س،املدار يف داخلية إقامة
 أيـضاً  هـن  يـستطعن  لكـي  للبنـات  بديل إقامة مهجع ببناء اجلماعة هذه قامت مث، ومن .خاصة
 .)٣٣(الداخلية باملدرسة الدراسة

 الدراسـية  للـصفوف  تتـاح  خاصة داخلية مدارس توجد اإلسالمية، إيران مجهورية ويف  - ٣٦
 .املـدن  عـن  بعيـداً  يعيـشون  ممـن  قبليـة  أصـول  إىل املنـتمني  لألطفـال  عـشر  الثـاين  إىل التاسـع  من

 صـارمة  قبول امتحانات املدارس هذه لدى وتوجد .خمتلفة مدارس يف واألوالد البنات وتدرس
 للحـصول  أكـرب  احتمـاالت  املـدارس  هـذه  خرجيـي  لدى وتكون .املثاليني الطالب إال تقبل وال
 .)٣٤(التخرج بعد يةمهن وظائف على

 أفريقيا  - ياء  
 البنـات  يـستهدف  بعـضها  خاصـة،  داخليـة  مدارس أفريقيا شرقي يف بلدان عدة أقامت  - ٣٧
 مـن  املائـة  يف ٧٥ نـسبته  مـا  علـى  املـسيحية  الطوائـف  سـيطرت  كينيا، ويف .التحديد وجه على

 فئـة  ضـمن  عامـة  بصورة األصلية الشعوب وتندرج .١٩٥٥ عام هو قريب وقت حىت املدارس
 املـدارس  برنـامج ’ كينيـا  أنـشأت  العشرين، القرن من السبعينات وأثناء .“املهمَّشة اجلماعات”

 بيـد  .التكلفـة  منخفـضة  داخليـة  مـدارس  طريـق  عـن  التعليم توفري بغية ‘النائية للمناطق الداخلية
ــتمني غــري الطــالب أن ــشعوب إىل املن ــد األصــلية ال ــدفقوا ق ــشارك ومل املــدارس هــذه علــى ت  ت

 كينيـا  قـررت  العـشرين،  القـرن  مـن  السبعينات أواخر ويف .ذلك يف األصلية الشعوب مجاعات
 عـدد  أسـهم  وقـد  .)٣٥(الرعـاة  أطفـال  تعليم يف فعاليتها عدم بسبب املدارس هذه من عدد تعليق
 عـن  فـضالً  مـسلحة  نزاعـات  ووجود األمن انعدام مثل املنخفضة املشاركة هذه يف العوامل من

 كانـت  إذ سيئة أوضاع ذات الداخلية املدارس كانت شىت، حاالت ويف .درسيةامل املصروفات
 أهنــا كمــا البنــات، وخاصــة األطفــال، حلمايــة مالئمــة ضــمانات وإىل املناســبة امليــاه إىل تفتقــر
 وتعمـل  الداخليـة  املـدارس  يف التوسـع  يف ترغـب  كـثرية  جمتمعات توجد أنه بيد .مكتظة كانت

 كينيــا يف للبنــات الداخليــة املـدارس  بعــض وتوجــد .بــالتعليم هوضالنـ  يف أكــرب بدرجــة مباشـرةً 
 .ضئيل التعليم على اإلمجايل تأثريها أن من الرغم على فيها، كبرية أعداد بقيد تتسم

__________ 
 Dawn Chatty, Mobile Pastoralists: Development Planning and Social Change in Oman (Newانظـر    )٣٣(  

York, Columbia University Press, 1996).  
 Julia Huang, “Integration, modernization and resistance: Qashqa’i nomads in Iran since theانظــر   )٣٤(  

revolution of 1978-1979”, in Nomadic Societies in the Middle East and North Africa.  
 Saverio Krätli, “Education provision to nomadic pastoralists”, Institute of Development Studiesانظـر    )٣٥(  

working paper (Brighton, United Kingdom, 2001).  
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 اجملتمعـات  بإشراك التحرير، بعد ما فترة يف ريترية،اإل التحرير جبهة قامت إريتريا ويف  - ٣٨
 األخـرية،  الـسنوات  ويف .بـالتعليم  املتعلقة القرارات ذلك يف امب القرارات، صنع عملية يف احمللية

 مــدارس إقامــة ذلــك يف مبــا البــدو، منــاطق يف التعلــيم تــوفري يف للتوســع أعلــى أولويــة ُمنحــت
 هــذه عمــل وإدارة املهــارات بنــاء يف تــساعد اجملتمعــات هــذه أن حــني يف أنــه بيــد داخليــة؛
 تكييـف  املدرسـون  حيـاول  ما وكثرياً .الدراسية ملناهجا وضع يف حالياً تشارك ال فإهنا املدارس،
 للقيـام  املطلوب التدريب لديهم يتوافر ال ما كثرياً ولكنهم احمللية للثقافات تبعاً الدراسي املنهج
 .بذلك

 اإلرسـالية  التبـشريية  اجلمعية فإن قانوين، بشكل الرقيق جتارة زوال بعد سرياليون، ويف  - ٣٩
 منفـصلة  قـرى  إنـشاء  يف احلكومـة  مـع  اشـتركت  قـد  لندن، يف مقرها ديوج كان اليت ،الكنسية
 علـى  جنابـةً،  أكثـرهم  حالـة  يف وكـذلك،  والزراعـة  احلـرف  علـى  األطفـال  تـدريب  ميكن حيث

 ،“املتحـضرين  غـري ” والـديهم  عـن  األطفـال  فـصل  طريـق  وعـن  .التبـشريي  العمـل  أو التدريس
 اســتراتيجية تــشكل أهنــا علــى التبــشريية ياتلإلرســال التابعــة الداخليــة املــدارس إىل ُينظــر كــان
 .)٣٦(والديهم بتأثري ‘امللوَّثني غري’ األطفال أذهان يف واملسيحية األوروبية القيم لغرس رئيسية

 التعلـيم  قوامهـا  بسياسة أخذ قد لغانا، رئيس أول وهو نكروما، كوامي الرئيس وكان  - ٤٠
 وقـد  .البلـد  أرجـاء  مجيـع  يف اإلضافية ثانويةال الداخلية املدارس من العشرات وأنشأ اجلماهريي

 املـساعدة  يف الفـضل  املـدارس  هـذه  إىل ُينسب أنه اإلعالم وسائط عن الصادرة التقارير يف جاء
 أن بيــد .املنطقـة  يف األخـرى  البلـدان  مــن كـثري  منـها  تعـاين  الــيت العرقيـة  الفـوارق  تـذويب  علـى 

 باالعتـداء  تتعلـق  مـشاكل  توجـد  وأنـه  لالتمويـ  بـنقص  يتـسم  النظام هذا أن من اشتكوا آخرين
 حتمـل  علـى  قـادرين  غـري  يكونـان  مـا  كـثرياً  الوالـدين  وأن املدارس هذه يف البنات على اجلنسي
 .)٣٧(االستعماري النموذج على يرتكز التعليم وأن املدرسية الرسوم

  
  الداخلية باملدارس املتعلقة الراهنة واأليديولوجيات واملمارسات احلالة  - ثانيا  
 الشمالية أمريكا  - ألف  

 باملـدارس  املتعلـق  التـسوية  اتفـاق  ’عن كندا حكومة أعلنت ،٢٠٠٦ مايو/أيار ١٠ يف  - ٤١
 وممـثلني  األوىل األمـم  عيـة ومج الكنديـة  احلكومـة  بـني  االتفـاق  هـذا  ُعقـد  وقد .‘للهنود الداخلية

__________ 
 .Caroline Bledsoe, “The Cultural transformation of western education in Sierra Leone”, Africa, volانظـر    )٣٦(  

62, No. 2 (1992).  
 Cecilia Sem Obeng, Home Was Uncomfortable; School Was Hell (Hauppauge, New York, Novaانظـر    )٣٧(  

Publishers, 2002).  
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 هـذه  شـأن  يف الـضالعة  للكنـائس  قـانونيني  وممثلني الداخلية باملدارس السابقني للطالب قانونيني
 تـشكل  وهـي  احليـاة  قيـد  علـى  الباقني مجيع إىل إمجايل مبلغ دفع التسوية هذه وتشمل .املدارس
 .املعاملة بإساءة املتعلقة اخلطرية االدعاءات مع للتعامل جديدة عملية

 املعاملــة بإســاءة ُتعــىن ســنوات خلمــس واملــصاحلة للحقيقــة جلنــة أيــضاً كنــدا وأنــشأت  - ٤٢
 جولـة  يف طوائـف  عـدة  مـن  كنـسيون  مـسؤولون  أيـضاً  وشـارك  .الداخليـة  املـدارس  يف بةاملرتك
 اعتــذر ،٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ١١ ويف .كنــدا أحنــاء جبميــع طافــت ‘األطفــال تــذكّر’ بعنــوان
ــيس ــدا وزراء رئ ــاً كن ــدي العمــوم جملــس يف رمسي ــة إســاءة أوجــه عــن الكن ــة املعامل  يف املرتكب
 .)٣٨(األصلية للشعوب داخلية مدارس كندا يف حالياً تعمل وال .الداخلية املدارس

ــا  - ٤٣ ــدارس زالــت وم ــة امل ــات يف اآلن حــىت تعمــل الداخلي  هــذه وبعــض .املتحــدة الوالي
 لـسيطرة  خيـضع  اآلخـر  والـبعض  الكنـائس  تـديره  وبعضها اهلنود شؤون مكتب يديرها املدارس
ــاً، احلــضور يعــد ومل .القبائــل  شــعائر ممارســة علــى األصــلية بالــشعو أطفــال ُيجــرب وال إلزامي

ــسيطرة ختــضع الــيت املــدارس مــن كــثري ويقــوم .املــسيحية  الــشعوب لغــات بتــدريس القبائــل ل
 .الشعوب هلذه الثقافية التقاليد على والتأكيد األصلية

 لتقريـر  فوفقـاً  .احلاليـة  الداخليـة  املـدارس  بـشأن  قلـق  أوجـه  توجد زالت ما ذلك، ومع  - ٤٤
 احملميـات  مـدارس  مـن  كـثرياً  فـإن  املتحـدة،  بالواليات اهلنود شؤون تبملك ٢٠٠١ عام ميزانية
 مــن ويتخــرج .القــادمني الطــالب لتعلــيم كــاٍف غــري حجــم ذات هــي أو هيكليــاً ســليمة غــري

 املائـة  يف ٧٥,٢ مـع  باملقارنـة  األصـلية،  الشعوب أبناء من فقط املائة يف ٦٥,٥ الثانوية املدارس
 طـالب  مـن  فقـط  املائـة  يف ٩,٣ اجلامعـة  من ويتخرج .ككل املتحدة الواليات سكان حالة يف

 .)٣٩(السكان بعموم اخلاصة النسبة نصف من أقل أي األصلية، الشعوب

 للتركـة  للتـصدي  حماولـة  أي األمريكيـة  املتحـدة  الواليات تبذل مل كندا، عكس وعلى  - ٤٥
 ضـد  مرفوعـة  عيـة مجا دعـوى  ُرفضت ،٢٠٠٥ عام ويف .الداخلية املدارس جتاوزات يف املتمثلة
 اليـسوعية  اجلمعيـة  أعلنـت  ،٢٠٠٧ عـام  ويف .اخلاصـة  املدارس بتجاوزات يتعلق فيما احلكومة
 أن ذكـروا  شخـصاً  ١٦ إىل دوالر ماليـني  مخـسة  قرابـة  ستدفع أهنا الكاثوليك الروم للقساوسة

 يـصدر  مل ذلـك،  عدا وما .داخلية مبدرسة دراستهم أثناء جنسياً عليهم اعتدوا قد الدين رجال
 .الداخلية املدارس يف املرتكبة التجاوزات يف بتواطئها احلكومة من اعتراف أي تقريباً

__________ 
 Canadian Broadcasting Corporation, “Prime Minister cites 'sad chapter' in apology for residentialانظـر    )٣٨(  

schools”, 11 June 2008.  Available from www.cbc.ca/canada/story/2008/06/11/aboriginal-apology.html.  
 ,International Work Group for Indigenous Affairs, The Indigenous World 2000/2001 (Copenhagenانظـر    )٣٩(  

Eks-Skolens Trykkeri, 2001).  
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 سترالياأ  - باء  
 أن ميكـن  أهنـا  بيـد  .األصـلية  الـشعوب  بطالب ُتعىن خاصة داخلية مدارس حالياً توجد  - ٤٦

 العبـادات  يف املـشاركة  على األطفال وجترب الكنائس تديرها ما عادةً وهي التكلفة باهظة تكون
ــافة .املـــسيحية ــا ذلـــك، إىل وباإلضـ ــثرياً فإهنـ ــا كـ  الـــشعوب جمتمعـــات بُنخـــب فقـــط ُتعـــىن مـ
 .)٤٠(األصلية

 األصـلية  الـشعوب  مجيـع  إىل الربملـان  يف سـتراليا أ وزراء رئيس اعتذر ،٢٠٠٨ عام ويف  - ٤٧
 ومعانـاة  عميـق  حـزن  يف تسببت” اليت والسياسات القوانني عن توريس مضايق جزر وشعوب
 سياسـات  مـن  عانت اليت األصلية الشعوب خاصة بصورة االعتذار هذا خص وقد .“وخسائر
 هــو كمــا تعويــضات، لــدفع بــرامج أي اآلن حــىت االعتــذار هــذا ترافــق ومل .القــسري الترحيــل
 .كندا يف احلال

 عمــل مواصــلة إىل األصــلية الــشعوب شــؤون وزيــر دعــا االعتــذار، هــذا تقــدمي وبعــد  - ٤٨
 النائيـة  املنـاطق  يف وخاصـة  يريـدوهنا،  الـشعوب  هـذه  أفـراد  من كثرياً إن قائالً ليةالداخ املدارس

 اإلرســاليات إىل عــودة أنــه علــى ذلــك إىل ُينظــر ال أنــه حــني ويف .مــدارس فيهــا توجــد ال الــيت
 جيــري األطفــال مــن للتأكــد النائيــة اجملتمعــات يف داخليــة مــدارس إنــشاء ميكــن فإنــه التبــشريية،
 إىل الـدعوات  وكانـت  .)٤١(املناسـب  النحـو  علـى  الدراسة يستطيعون وأهنم موكسوهت إطعامهم
ــشاء ــدارس إن ــة امل ــضاً اســتجابةً الداخلي ــدخل أي ــشعوب جمتمعــات يف الطــارئ احلكــومي للت  ال

 االعتـداء  مـن  الـشعوب  هـذه  أطفـال  محايـة  بـدعوى  سـتراليا أ مشـايل  يف ٢٠٠٧ عـام  يف األصـلية 
 بقـضايا  تتـصل  التجـاوزات  قـضايا  أن إىل األصـلية  عوبالـش  أفراد من كثري أشار وقد .اجلنسي
 املـسبق  اجلنـسي  واالعتـداء  املخـدرة  املـواد  واسـتعمال  والبطالـة  الفقر مثل اقتصادية - اجتماعية
ــأن ــذه وبـ ــتراتيجية هـ ــد االسـ ــتهدفت قـ ــترالينياأل فقـــط اسـ ــراد مـــن سـ ــلية الـــشعوب أفـ  األصـ
 .)٤٢(جنسية تاعتداءا ارتكبوا الذين سترالينياأل مجيع تستهدف ومل
  

__________ 
 Roz Walker, et al., eds., Indigenous Education and Social Capital: Influences on the Performanceانظـر    )٤٠(  

of Indigenous Tertiary Students (Perth, Black Swan Press, 1998).  
 Australian Associated Press, “Fed: Boarding schools a win for remote communities: Macklin”, 30انظـر    )٤١(  

March 2008.  
  .www.reconciliation.org.au: انظر املوقع الشبكي  )٤٢(  



E/C.19/2010/11
 

20 10-22534 
 

 آسيا  - جيم  
 املنــاهج يف املهــين التــدريب لــدمج خطــط عــن نــام فييــت أعلنــت ،٢٠٠٨ عــام يف  - ٤٩

 خطــط عــن أعلنـت  فإهنــا كـذلك  .احملليــة االحتياجــات تلبيـة  بغيــة الداخليـة  للمــدارس الدراسـية 
 نـام  فييـت  امـت وق .)٤٣(والثانويـة  االبتدائيـة  الدراسـة  مرحليت يف املدعوم أو اجملاين التعليم لتوفري
 وغريهـم  األصـلية  الـشعوب  أطفـال  أجـل  مـن  داخليـة  مدارس أربع ببناء األخرية اآلونة يف أيضاً
 .)٤٤(الوس يف احملرومني األطفال من

 ولـدى  .عليهـا  احلفـاظ  ويف لغاهتـا  اسـتعمال  يف احلق لألقليات الصيين الدستور ويكفل  - ٥٠
 .الدولـة  ترعاها اليت العرقية، لألقليات ليةالتفضي السياسات برامج وأكرب أقدم من واحد الصني
ــى ــات طــالب ويتلق ــة األقلي ــضيلية معامل ــد تف ــول عن ــالتعليم القب ــايل ب ــد .الع ــدأت وق  بعــض ب
 الـشعوب  جمتمعـات  حيـاة  أمنـاط  عـن  التعـبري  إىل احلاجة يف النظر يف املناطق، بعض يف املدارس،
 تـشجع  أهنا كما الترحال أمناط مع تتوافق لكي وعطلها الدراسية سنواهتا عدلت وقد .األصلية
 أكثـر  اتـصال  هلـم  يكـون  أن لألطفـال  ميكـن  لكـي  املـدارس  أفنية خارج خيم نصب على األسر
 .)٤٥(اجملتمعية احلياة من جزءاً يظلوا وأن والديهم مع انتظاماً

 عـن  القبليـة  الـشعوب  لتعلـيم  خاصـاً  اهتماماً اهلند حكومة كرست ،١٩٨٠ عام ومنذ  - ٥١
 وضـعت  اهلنـد،  يف القبليـة  الـشعوب  جمموعـات  تنـوع  إىل وبـالنظر  .الـسياسات  نمـ  عدد طريق
 الـنص  جـرى  ،١٩٨٦ عـام  ويف .القبلـي  بـالتعليم  يتعلـق  فيما مقاطعة لكل حمددة خططاً الدولة
 مـدارس  الفتتـاح  أولويـة  تـوىل  أن علـى  بـالتعليم  املتعلقة اهلندية الوطنية السياسة يف حمدد بشكل
 املدرسـة  صـفوف  أجـل  مـن  القبائـل  بلغـات  دراسـية  منـاهج  ولوضـع  القبليـة؛  املناطق يف ابتدائية

 شــباب ولتــشجيع الالحقــة؛ الــصفوف يف إقليميــة لغــات إىل التحــول جيــري أن علــى االبتدائيــة
 أو ‘أشــرم’ املــسماة املــدارس ولتطــوير القبليــة؛ املنــاطق يف مدرســني يــصبحوا أن علــى القبائــل

__________ 
 .Viet Nam News Agency, “Ethnic schools to include vocational training”, 24 January 2008انظــر   )٤٣(  

Available from www.thanhniennews.com/education/?catid=4&newsid=35306.  
  .Viet Nam News Agency, “Cooperation with Laos Continues to Develop,” 11 November 2007انظر   )٤٤(  
 Åshild Kolås and Monika P. Thowsen, “Dilemmas of education in Tibetan areas outside the Tibetانظـر    )٤٥(  

Autonomous Region”, in China at the Turn of the 21st Century (Stockholm, Nordic Association for 

China Studies, 2002); Ellen Bangsbo, “Schooling for knowledge and cultural survival: Tibetan 

community schools in nomadic herding areas”, Educational Review, vol. 60, No. 1 (February 2008); 

Catriona Bass, “Learning to love the motherland: educating Tibetans in China”, Journal of Moral 

Education, vol. 34, No. 4 (December 2005); Bulag, “Mongolian Ethnicity and Linguistic Anxiety in 

China” (see footnote 28); and Johnson, “The politics, policies and practices in linguistic minority 

education” (see footnote 28).  
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 مراعـــاة مــع  حــوافز،  خمططـــات والســتحداث  القبليــة؛  قاملنـــاط يف الداخليــة  اإلقامــة  مــدارس 
 .)٤٦(باملدارس الدارسة على تشجيعهم بغية القبلية، للشعوب اخلاصة االحتياجات

 سـكاناً  األقـل  املنـاطق  يف املـدارس  مـن  مزيـد  بنـاء  يف اهلنـد  بـدأت  ذلك، إىل وباإلضافة  - ٥٢
 عـن  الدولـة  وأعلنت .)٤٦(املرتل من قريباً مبدرسة الدراسة القبائل أطفال من للمزيد ميكن لكي
 مـن  القبائـل  ألطفـال  ‘أشـرم ’ نـوع  مـن  أو داخلية مدرسة ١٠٠ الفتتاح ٢٠٠٨ عام يف خطط
 تكـون  ولـن  .التعلـيم  عـن  فـضالً  الطعـام  املـدارس  هـذه  وسـتقدم  .التعلـيم  معـدالت  حتسني أجل
 عمـوم  يف للتعلـيم  ةالـسادس  االستقـصائية  الدراسة أظهرت وقد .)٤٧(مالياً باإلسهام ملزمةً األسر
 القبليــة البلــدات مــن املائــة يف ٥٦ و القبلــيني الــسكان مــن املائــة يف ٧٨ أن ١٩٩٣ لعــام اهلنــد
 مـن  املائـة  يف ١١ قـدرها  أخرى نسبة أن كما .البلدة مناطق داخل ابتدائية مدارس لديهم كان

 قطـر  نـصف  حـدود  يف اآلن مـدارس  لديهم القبلية البلدات من املائة يف ٢٠ و القبليني السكان
 هبــا لــيس أخــرى بلــدات منــاطق ١٧٦ ٥٠٠ توجــد زالــت مــا أنــه بيــد .واحــد كيلــومتر قــدره

 عـن  أو األشـرمية  املـدارس  طريـق  عـن  األطفـال  هـؤالء  بعـض  تعلـيم  وجيـري  .مدرسـية  منشآت
 .)٤٦(البديلة التعليم مناذج طريق

 األشـرمية  املـدارس  يف توجـد  زالـت  مـا  مـشاكل  أن عـن  البـاحثون  يتحـدث  ذلك ومع  - ٥٣
 غـري  الدراسـي  املنـهج  يكـون  مـا  وكثرياً .وافية وإمدادات جتهيزات تذا تكون ال ما كثرياً اليت
 غـري  خلفيـات  إىل ينتمـون  مـا  كـثرياً  املدرسني أن كما القبلية الشعوب وثقافات حبياة صلة ذي
 ب،مناسـ  حنـو  علـى  إطعـامهم  جيـري  فـال  األطفـال  أمـا  .كافيـة  مهـارات  لـديهم  تكون وال قبلية

 شـكاوى  أيـضاً  وتوجد .)٤٨(جمتمعاهتم داخل اجتماعية بأدوار القيام أجل من يتغيبون ما وكثرياً
 بلغــاهتن البنــات تعلــيم جيــري مــا كــثرياً حيــث املــدارس هــذه يف اجلنــسني بــني التفــاوت حــول

 بالتقـدم  النـهوض  لغـرض  باإلنكليزيـة  األوالد تعلـيم  جيـري  بينمـا  جمتمعـاهتن  إىل العودة ألغراض
 .)٤٩(واالقتصادي جتماعياال

 لـه  يكتـب  مل ماليزيـا  يف األصـلية  الـشعوب  شـؤون  إلدارة التعليمـي  الربنـامج  أن دويبو  - ٥٤
 الــشعوب أطفــال مــن والكتابــة القــراءة يعرفــون مــن نــسبة كانــت ،١٩٨٤ عــام ففــي .النجــاح

__________ 
 Sarva Shiksha Abhiyan, “Education of tribal children in India”. Available fromانظـــر   )٤٦(  

http://ssa.nic.in/research-studies/education_tribal_children.pdf.  
  .Indo-Asian News Service, “Chhattisgarh to open 100 boarding schools for tribals”, 16 May 2008انظـر    )٤٧(  

Available from http://indiaedunews.net.  
  .G. Ananda, Ashram Schools in Andhra Pradesh (New Delhi, Commonwealth Publishers, 1994)انظر   )٤٨(  
 Bhupinder Singh and Neeti Mahanti, eds., Tribal Education in India (New Delhi, Inter-Indiaانظـر    )٤٩(  

Publications, 1995).  
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 يف ٧٠ مـن  أكثـر  اخلـامس  الـصف  حـىت  املدرسـة  مـن  ويتـسرب  .املائـة  يف ٣٠ من أقل األصلية
ــةا ــن ملائ ــال م ــام ويف .األطف ــت ،١٩٩٥ ع ــسؤولية ُنقل ــن امل ــيم ع ــيم وزارة إىل التعل  .)٥٠(التعل

 ووجــود أساســية، مرافــق ذات مالئمــة مبــاٍن إىل االفتقــار :يلــي مــا العامــة الــشكاوى وتــشمل
ــدريب ذوي مدرســني ــيس رديء ت ــديهم ول  متخصــصني، مدرســني إىل واالفتقــار اســتعداد، ل
 مــن اإلشــراف إىل واالفتقــار اإلقامــة، تــسهيالت مالءمــة عــدمو الدراســة، حجــرات واكتظــاظ
 تعلـن  الدولـة  أن مـن  أيـضاً  األصـلية  الـشعوب  وتـشكو  .)٥١(النقـل  مالءمـة  وعدم الدولة، جانب
ــة عــدم ــيت احملــاوالت قانوني ــاً هبــا تقــوم ال ــشاء أحيان ــول .)٥٢(هبــا خاصــة مــدارس إلن  عــام وحبل

 ثانيـة  كلغـة  اإلنكليزيـة  ومعهـا  املاليزيـة  هاسـا الب هـي  املـدارس  جلميـع  التعلـيم  لغة ،كانت١٩٨٣
 لـدى  كـان  ،١٩٩٠ عـام  ويف .)٥٣(اختيـاري  فهـو  األصـلية  الـشعوب  لغات تدريس أما .إلزامية
 بيــوت يف طالبــاً ٢ ٩٥٣ و النهاريــة املــدارس يف للطــالب بيــوت يف طالبــاً ١١٥ ٣٤٢ ماليزيــا

 للطــالب اإلقامــة النهاريــة ارساملــد يف الطــالب بيــوت وتتــيح .االبتدائيــة املــدارس يف للطــالب
 مبنطقـة  مـدارس  يف يدرسـون  الذين بالطالب ُتعىن املركزية الطالب بيوت أن حني يف احملتاجني
 الدراســة االســتثنائيني للطــالب ميكــن الــصدد، هــذا يف مطبــق خــاص برنــامج ومبوجــب .معينــة

ــدارس ــة مبـ ــاطق يف داخليـ ــل حـــضرية منـ ــغ مقابـ ــام رمـــزي مبلـ ــداخلي والـــسكن للطعـ  .)٥٤(الـ
 وقـد  .دراسـية  منحـاً  تقـدم  مؤسـسة  احلكومة أنشأت خاصة، بصورة صباح بوالية يتعلق وفيما
 تـوفري  إىل وهتـدف  طالـب  ألـف  مـن  أكثر تؤوي للطالب حملية بيوت عشرة املؤسسة هذه بنت
  .)٥١(الوالية مقاطعات من مقاطعة كل يف الطالب بيوت من بيت

  
 الالتينية أمريكا  - دال  

 مـن  كثري يف التحول يف الوطنية املواقف بدأت العشرين، القرن من الثاين صفالن أثناء  - ٥٥
 أواسـط  وحبلـول  .األصـلية  واللغـات  الـشعوب  خبـصوص  املكسيك، مثل الالتينية، أمريكا بلدان

ــستينات، ــدأ كــان ال ــتعلّم مب ــراءة املبكــر ال ــة للق ــشعوب بلغــات والكتاب  جانــب إىل األصــلية ال
__________ 

 ,Sugan Sharma, Educational Opportunities and Tribal Children (Shiva Publishers Distributionانظـر    )٥٠(  

1996); Dentan, et al., Malaysia and the “Original People”.  
 ,”F. Mail, “A study of educational problems in Malaysia with particular reference to Sabahانظـر    )٥١(  

Master’s thesis, University of Hull, 4 March 1984.  
 Cordillera Peoples Alliance, et al., Indigenous Peoples and Local Government: Experiences fromانظـر    )٥٢(  

Malaysia and the Philippines (Copenhagen, International Work Group for Indigenous Affairs, 2005).  
ــر   )٥٣(    Hyacinth Gaudart, Bilingual Education in Malaysia (Townsville, Australia, James Cookانظ

University, 1992.  
  .Ministry of Education of Malaysia, Education in Malaysia 1989 (Kuala Lumpur, 1990)انظر   )٥٤(  
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 ويف .املكــسيكية للحكومــة الرمسيــة الــسياسة هــو أصــبح قــد ةثانيــ كلغــة ســبانيةاإل تــدريس
 يف بالكامــل التعليميــة الــربامج تكــون بــأن متنــام طلــب نــشأ العــشرين، القــرن مــن الــسبعينات
 أن هـو  املتـوخى  واهلـدف  .حقـاً  الثقافـة  وثنائيـة  اللغـة  ثنائيـة  األكـرب  األصـلية  الشعوب جمتمعات
 فيهـا  هبـا  تتحدث اليت األماكن يف األصلي الشعب بلغة ئيةاالبتدا املدرسة يف املواد مجيع ُتدرَّس
 .ثانية كلغة سبانيةاإل اللغة وُتدرَّس .احمللية األغلبية

 الرمسيـة  اللغـات  من كلغة ‘كويتشوا’بالـ   رمسياً بريو اعترفت ،١٩٧٥ مارس/آذار ويف  - ٥٦
 كـل ’ بتـوفري  التعلـيم  ةوزار وكُلفـت  .اللغـة  هبـذه  القانونيـة  اإلجـراءات  مبباشـرة  يـسمح  مما للبلد
 تـدريس  أن وأُعلـن  .‘هبا والنهوض املعنية اللغة تدريس يف العاملة للمؤسسات دعم من يلزم ما
 بوليفيـا  دولـة  بـدأت  ،١٩٩٢ عـام  ويف .التعلـيم  مـستويات  مجيـع  علـى  إجبـاري  ‘كويتـشوا  ’الـ

 ‘أيامــارا’و  ‘غــواراين’ جمتمعــات يف اللغــة ثنــائي تعليمــي برنــامج تنفيــذ يف القوميــات املتعــددة
 ســـبانيةاإل بتـــدريس تكليـــف إصـــدار يف بـــاراغواي بـــدأت نفـــسه، العـــام ويف .‘كويتـــشان’ و
 قـانون ’ اعتـرف  نيكاراغوا، ويف .واجلامعي والثانوي األويل التعليم مستويات يف ‘غواراين’ والـ

 اظاحلفـ  يف األطلـسي  احملـيط  سـاحل  جمتمعـات  حبـق  ‘األطلـسي  احمليط لساحل الذايت االستقالل
 الــشعوب جمتمعــات أفــراد حــق مــن بــأن القــانون هــذا ويقــضي .ولغاهتــا الثقافيــة هويتــها علــى

ــيمهم يتلقــوا أن هــذه األصــلية ــرامج طريــق عــن هــم، بلغــاهتم تعل ــراثهم احلــسبان يف تأخــذ ب  ت
 أنـه  بيـد  .)٥٥(الوطين التعليمي النظام إطار يف ذلك وكل بيئتهم، وخصائص وتقاليدهم التارخيي
 للحـصول  داخليـة  مـدارس  إىل يـذهبوا  أن البلـدان  بعـض  يف األصلية الشعوب الأطف على جيب
ــيم علــى ــة مبــدارس يدرســوا أن األصــلية الــشعوب ألطفــال ميكــن ســورينام، ففــي .تعل  يف حملي

 منـازهلم  تركـوا  إذا إال ثانويـة  مبـدارس  الدراسـة  يستطيعون ال ولكنهم االبتدائي التعليم صفوف
 علـى  أيـضاً  وُتفـرض  .‘بارامـاريبو ’ العاصـمة  يف داخليـة  مبـدارس  ةالدراس بغية عاماً ١١ سن يف

 سـيما  وال األطفـال،  مـن  كـثرياً  فـإن  ذلـك،  علـى  وبنـاء  .دفعهـا  على يقدران ال رسوم الوالدين
 .)٢٧(الثانوية املدارس مستوى على تعليماً يتلقون ال البنات،

 أفكـار  األصـلية  الـشعوب  ىلـد  يكـون  املتماثلـة  املناطق يف حىت أنه مالحظة املهم ومن  - ٥٧
 سـبيل  وعلـى  .املعـين  اجملتمـع  جانـب  مـن  حقيقـي  إسهام وجود يتطلب مما التعليم، حول خمتلفة
 جبعـل  ُيـذكر  اهتمـام  عـن  تعـرب  مل بـبريو  األمـازون  منطقة يف ‘أراكمبوت’ شعوب فإن املثال،
 يف األصـلية  اتاللغـ  تـدريس  تـستطيع  أهنـا  اجلماعات بعض وترى .اللغة ثنائية الداخلية املدارس
 وهـي  .احلكومـة  ترعاهـا  الـيت  املـدارس  يف واٍف حنـو  على اللغات هذه تعلُّم ميكن ال وأنه املرتل

__________ 
 ,Colin Brock and Hugh Lawlor, eds., Education in Latin America (Beckenham, United Kingdomانظـر    )٥٥(  

Croom Helm Ltd., 1985); Gvirtz and Beech, Going to School in Latin America.  
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 أفـراد  بعـض  لـتمكني  مـصمَّمة  جـداً  حمـدودة  وظيفـة  تؤدي أهنا على باملدارس الدراسة إىل تنظر
 فيهـا  حـدق ُي أخرى، مجاعات وتوجد .األكرب اجملتمع مع التفاوض من األصلية الشعوب جمتمع
 الوســيلة هــو يكــون رمبــا ذلــك أن تــرى ألهنــا اللغــة الثنــائي التعلــيم تريــد املعنيــة، باللغــة اخلطــر
  .)٩(لغاهتا على للحفاظ الوحيدة

  
 الروسي االحتاد  - هاء  

 أول ُعقـد  وقد .القسري التذويب سياسات يف معاكس حتّول ١٩٨٥ عام منذ حدث  - ٥٨
 إعـادة  يف املدرسية الفصول وبدأت .١٩٩٠ عام يف الروسي االحتاد يف القومية لألقليات مؤمتر
 للنظـام  البدائل من كثري استكشاف وجرى .الدراسي املنهج يف األصلية الشعوب لغات إدراج
 املتنقلـة  التـدريس  هياكـل  اسـتعمال  أو املـرتل،  يف األطفـال  وتعلـيم  املـدارس  إقفـال  مثـل  املطبق،
 فرصـة  علـيهم  تـضيع  أن دون الرنـة  تربيـة  ِفـرق  مـن  كجـزء  البقـاء  مواصـلة  لألطفال ميكن لكي
 .التعليم

ــد  - ٥٩ ــه بي ــذ جــرى أن ــك من ــيص احلــني ذل ــل تقل ــيم االحتــادي التموي  ولالحتياجــات للتعل
 تنظـيم  إعـادة  عمليـة  إجـراء  مـن  الـتمكني  شأنه من كان الذي التمويل وهو األخرى، األساسية

 اآلن يعتـرب  األصـلية  الـشعوب  مـن  كثرياً أن لالهتمام املثري ومن .التعليم قطاع يف جوهرية أكثر
 األصـلية  الـشعوب  أسـر  بعـض  وتقـول  .الثقافيـة  احليويـة  إلعـادة  حمـتمالً  مكاناً الداخلية املدارس
 ميكـن  ال بينمـا  الداخليـة  اإلقامـة  مـدارس  يف تدريـسها  ميكن األصلية واللغات الثقافات إن اآلن
 احملــددة االحتياجــات فــإن ذلــك، إىل ةوباإلضــاف .باملــدن العاديــة املــدارس يف ذلــك حيــدث أن

 .العنـصرية  أيـضاً  فيهـا  يواجهـون  الـيت  املتكاملـة  املـدارس  يف ُتلبَّـى  ال األصـلية  الـشعوب  ألطفال
 إىل احلاجـة  علـى  األحيـان  مـن  كـثري  يف تؤكـد  اليت األصلية الشعوب أن املفارقات فمن ولذلك

 يـدعمون  مـن  أن حني يف الداخلية، مةاإلقا مدارس تعارض اليت هي األكرب اجملتمع يف االندماج
 احليويـة  إلعـادة  مكانـاً  تكـون  أن ميكـن  الداخليـة  املـدارس  بـأن  يقولـون  الـذين  هم الثقايف البقاء
 .)٢٣(األصلية للشعوب الثقافية

  
 اسكندنافيا  - واو  

ــدو  - ٦٠ ــشعوب أن يب ــد األصــلية ال ــة مكاســب حتقــق ظلــت ق ــدان مــن كــثري يف مذهل  البل
 الـصامية  باللغـة  أخـرى  مرة ُسمح النرويج، ففي .العام التعليم جمال يف سيما وال اإلسكندنافية،

ــة املــدارس يف التــدريس لغــات مــن كلغــة  أضــفى ،١٩٦٩ عــام ويف .١٩٥٩ عــام يف االبتدائي
 يف الـصامية  اللغـة  يتحـدثان  اللـذين  الوالـدين  أطفـال  حـق  علـى  الرمسيـة  الصفة النروجيي التشريع

 .األصلي الشعب جمتمع بلغة التعليم تلقي يف الصامية املقاطعات
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 وضـع  يف مجيعـاً  الثالثة سكندنافيةإلا البلدان بدأت العشرين، القرن من الثمانينات ويف  - ٦١
 لـديها  الـيت  النـرويج،  قامـت  فقـد  .الـصامية  اللغـة  اسـتعمال  يف احلـق  خبـصوص  قانونية ضمانات

 ،١٩٩٠ عـام  يف الـصامية  اللغـة  بـشأن  قـانون  أول باعتماد الصاميني، من سكانية جمموعة أكرب
 وتوجـد  .الصدد هذا يف بكثري إقداماً أقل السويد وكانت .١٩٩١ عام يف فنلندا ذلك يف تلتها
 الوجـود  حيـز  إىل ظهرت مباشراً انتخاباً منتخبة صامية برملانات مجيعاً الثالث الدول هذه لدى
 وعلــى .١٩٩٣ عــام يف الــسويد ويف ،١٩٨٧ عــام يف النــرويج ويف ،١٩٧٣ عــام يف فنلنــدا يف

 لـدى  وزنـاً  مينحها منتخبة كوهنا فإن استشارية، حمض هيئات هي الربملانات هذه أن من الرغم
 .)٥٦(الصامية للشعوب أمهية ذات قضايا يواجهون عندما املشرِّعني

  
 أفريقيا   - زاي  

 املـدارس  نظـام  أشكال من آخر أو شكل إىل األصلية الشعوب مجاعات من كثري ينظر  - ٦٢
 مـن  ثابتـة  منـاذج  لـديها  لـيس  اليت الرّحل الشعوب أمام خاصةً الوحيد، اخليار أنه على الداخلية
 إىل املنـاطق  بعض تسعى منخفضاً، املدارس يف احلضور يكون أن احتمال إىل فبالنظر .الترحال
 .الداخلية املدارس على الطلب من يزيد قد ما وهو احمللية الصغرية املدارس فكرة جتربة

 هـذا  وُيـستخدم  .اإلقليميـة  التعليمية للمكاتب املالية املخصصات بزيادة إريتريا وقامت  - ٦٣
 اجلـدول  ولتغـيري  املـدارس،  إىل أطفاهلـا  إرسال إىل باحلاجة البدوية اجلماعات لتحسيس التمويل
 .املدرسـني  عـالوات  ولزيادة البدوية، األصلية الشعوب جمتمعات مطالب مع ليتمشى املدرسي
ــ وتقــوم ــضاً املكاتــب ذهه ــشجيع أي ــدريس بت ــشعوب لغــات ت  منظمــات وإشــراك األصــلية، ال
 اسـُتحدث  وقـد  .الدارسـات  اجتـذاب  بغيـة  مدرسـات  وتعـيني  التـدريس،  يف اٍألساسـية  القواعد
 التعلـيم  حتـصيل  علـى  الرّحـل  األصـلية  الـشعوب  أطفـال  ملـساعدة  “داخليـة  شـبه ”مدارس   نظام
 احمللـيني  التعلـيم  مـسؤويل  تـضم  جلنـة  تقـوم  حيث بيلالق هذا من منشآت ثالث وتوجد .األويل

 املـأوى  تـوفري  يف احملليـة  واإلدارة القـرى  وتـسهم  .منـشأة  كـل  بـإدارة  املعين اجملتمع من واملسنني
 .)٥٧(األخرى واللوازم والطعام

 .تعمـل  الـيت  هـي  فقـط  منـها  قلـة  كانـت  وإن جيبـويت  يف داخليـة  مدارس عشر وتوجد  - ٦٤
 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .املـدارس  إىل أطفاهلـا  إرسـال  عـن  البدو موعاتجم حتجم عامة، وبصورة

__________ 
 Fernand de Varennes, “Indigenous Peoples and Language”, Murdoch University Electronic Journalانظـر    )٥٦(  

of Law, vol. 2, No. 1 (April 1995).  
 ,Roy Carr-Hill, et al., The Education of Nomadic Peoples in East Africa: Synthesis Report (Parisانظـر    )٥٧(  

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); Tunis, African 

Development Bank, 2005).  
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 انتقـاد  وجيـري  .البنـات  بـسالمة  املتعلقـة  املخـاوف  بسبب بناهتا إرسال عن حتجم ما كثرياً فإهنا
 أيـضاً  منخفـضة  مـشاركة  وتوجـد  .وإدارهتا جتهيزها حالة سوء بسبب )املهاجع( اإلقامة أماكن
 ممارسـات  توجـد  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .)٥٨(املدرسـة  سياسـة  وضـع  يف احمللي اجملتمع جانب من
 كـثرياً  جيبـويت  يف البدويـة  األسـر  فـإن  املثـال،  سـبيل  وعلـى  .الداخليـة  املـدارس  بشأن رمسية غري
 يف األسـر  علـى  الريفيـة  األسـر  اعتمـاد  إىل ذلـك  أدى وقـد  .حـضرية  أسـر  مـع  إيواؤها جيري ما

 .املدن إىل بالشبا جيل نزوح وإىل احلضرية املناطق

 احلكومــة تقـوم  للطلبــة بيـوت  إىل ‘باســاروا/سـان ’ شــعب أطفـال  ُينقــل بوتـسوانا،  ويف  - ٦٥
 .اجلغرافيـة  العزلـة  ملـشاكل  للتـصدي  وذلـك  دراسـي،  فصل كل املدرسة إىل منها األطفال بنقل
 بيـوت ’و .األصـلية  بلغـاهتم  لـيس  ولكـن  األساسـي  التعلـيم  علـى  األطفـال  حيـصل  الطريقة وهبذه
 لطـالب  مؤاتيـة  غري أماكن تكون أن عليها يغلب ‘النائية املناطق لساكين املخصصة هذه بةالطل

 الـسانية،  الثقافـة  علـى  غريبـة  فكـرة  هـي  واألطفـال  الوالـدين  بـني  الفصل وفكرة .‘سان’ شعب
 تكـون  أن ميكـن  الداخليـة  املـدارس  يف الـسانيون  الطـالب  هبـا  يـشعر  اليت والغربة اآلالم أن كما
  .)٥٨(حادة
 حماولـة  باعتبارهـا  الريبـة  بعـني  املـدارس  إىل ُينظـر  مـا  كـثرياً  األفريقيـة،  القارة داخل ويف  - ٦٦

 هــذا مــن معينــة مجاعــات وجــود مــن الــرغم علــى واحــد؛ مكــان يف البدويــة اجلماعــات إلبقــاء
 يف انـدماجاً  أكثر تصبح أن يف الرغبة لديها وتكون أوسع اقتصادية فرص عن تبحث قد القبيل
 باملــدارس الدراســة أن الــبعض ويــرى .كينيــا شــرقي ومشــال مشــال يف وخاصــة ،املهــيمن اجملتمــع
 إليهـا  حيتـاجون  الـيت  املهـارات  تعلـم  علـى  تساعدهم وال جمتمعاهتم عن األطفال غربة إىل تؤدي
 املــدارس إىل األطفــال يــذهب” :يقــول مثــل ويوجــد .هبــم اخلــاص ســياقهم يف بنجــاح ليعملــوا
  .)٥٧(“اضالوف خاليي منها ويعودون

  
 نيوزيلندا  - حاء  

 معاهـدة  مبوجـب  حمميـة  املاوريـة  اللغـة  أن احملـاكم  عـن  صـادرة  عديـدة  قـرارات  أكدت  - ٦٧
 مــن تــشريعات واعُتمــدت ،١٩٨٧ عــام يف رمسيــة لغــة املاوريــة اللغــة أُعلنــت وقــد .‘وايتــانغي’

 والـنظم  اإلذاعـة  توهيئـا  احملـاكم  ُدعيـت  وقـد  .املـاوريني  بلغـة  املتعلقـة  بااللتزامـات  الوفاء أجل

__________ 
 International Work Group for Indigenous Affairs and the African Commission on Human andانظـر    )٥٨(  

Peoples’ Rights, Report of the African Commission’s Working Group of Experts on Indigenous 

Populations/Communities: Mission to the Republic of Botswana, 15-23 June 2005 (Copenhagen, 2005).  
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 كافيـة  محايـة  تـوفري  وإىل اإلنكليزيـة  علـى  التأكيـد  يف املغاالة عدم إىل خاصة، بصورة التعليمية،
 .)٥٩(املاورية للغة
  

 ةـمـخات  - ثالثاً  
 حيـاة  حتـسني  يف فـشالً  متثـل  عامـة  بصورة الداخلية املدارس كانت اإلمجال، وجه على  - ٦٨

 األصــلية، الــشعوب إفــادة هــو يكــن مل منــها الغــرض أن ذلــك يف والــسبب .األصــلية الــشعوب
 ذلـك،  علـى  وبنـاء  .األكرب اجملتمع يف قسراً الشعوب هذه أطفال تذويب هو باألحرى كان بل

 وباإلضـافة  .األصـلية  الـشعوب  احتياجات على باألسبقية األكرب اجملتمع هذا مقتضيات حظيت
 قـد  األحيـان  مـن  كـثري  يف إلزاميـة  تكانـ  الداخليـة  باملـدارس  الدراسـة  أن حقيقة فإن ذلك، إىل

 .املصري تقرير يف حقها من األصلية الشعوب حرمت

 نتـائج  عـن  فـضالً  فردية جناح قصص توجد اإلمجالية االجتاهات هذه حدود يف أنه بيد  - ٦٩
 الداخليــة املــدارس يف فــرادي ومدرســون مــديرون مــثالً يوجــد كــان إذ .مقــصودة غــري مفيــدة
 توجـد  زالـت  مـا  أنـه  بيـد  .األصـلية  الـشعوب  أطفال وضع حتسني أجل من فعالً يعملون كانوا
 األصـلية  الـشعوب  بـدأت  بالفعـل،  التنصري فيها بدأ اليت املناطق بعض ففي .كثرية معقدة قضايا
ــالً ــاس يف فع ــدمرة ســلوكيات اقتب ــذات م ــل لل ــة إســاءة مث ــك، إىل وباإلضــافة .املعامل ــإن ذل  ف

ــات ــل عملي ــد القــسري الترحي ــهميش إىل بالفعــل أدت ق ــصادي الت  جمتمعــات مــن لكــثري االقت
 كانــت ذلــك، علــى وبنــاء .نفــسها تعــول أن املمكــن مــن يعــد مل أنــه حبيــث األصــلية الــشعوب
 يعيـشون  كـانوا  الـيت  األوضـاع  عـن  حتـسناً  تـشكل  األطفـال  بعض إىل بالنسبة الداخلية املدارس
 يف األكــرب االجتمــاعي لالفــش ســياق يف “النجــاح” هــذا قــراءة يــتعني احلــال، وبطبيعــة .فيهــا

 .حياهتا جوانب مجيع يف األصلية الشعوب حقوق احترام

ــة اآلثــار مــن مقــصود غــري أثــر ومثــة  - ٧٠  تلــك مثــل الداخليــة، املــدارس بعــض علــى املترتب
 جمتمعـات  إىل ينتمـون  أشخاصـاً  معـاً  مجعـت  قـد  أهنـا  هو وكندا، املتحدة الواليات يف املوجودة
 األصـلية  الـشعوب  بـني  جـامع  وعـي  إجيـاد  يف العمليـة  هـذه  تسـاعد  وقـد  .شىت أصلية شعوب
 والـيت  البلـدان  هـذه  يف األصـلية  للشعوب التابعة واحلركات املنظمات من كثري ميالد عن أسفر
 .الشعوب هذه حبقوق ُتعىن

 الـشعوب  بعـض  أن الداخلية، املدارس أحدثته الذي الضرر إىل بالنظر املفارقات، ومن  - ٧١
 التذويبيـة  الـسياسات  بعض مع للتعامل طريقة أهنا على الداخلية املدارس إىل ناآل تنظر األصلية

__________ 
 New Zealand History Online, “Waitangi Tribunal Claim – Maori Language Week”.  Available fromانظـر    )٥٩(  

www.nzhistory.net.nz.  
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ــيت ــها ال ــدارس هــذه اتبعت ــالنظر .املاضــي يف امل ــإن التركــة، هــذه إىل وب ــة املؤســسات ف  التعليمي
 لعكـس  ضـرورية  تكـون  قـد  الداخليـة،  املـدارس  ذلك يف مبا األصلية، للشعوب حتديداً املصمَّمة

 .ماراالستع عملية اجتاه

 مـن  كـثري  يف تبـدو  الداخليـة  املـدارس  جتعـل  الـيت  األسباب أحد فإن نفسه، الوقت ويف  - ٧٢
 الـسياق  خـارج  التعليميـة  الـسياسة  تنـاول  ميكـن  ال أنه هو الصدد هذا يف حل أهنا على األحيان
 تواصـل  أن األصلية للشعوب كان إذا أنه أي والثقافية؛ واالجتماعية االقتصادية للهيمنة األكرب
ــا تكـــون جمتمعـــات يف العـــيش ــا طـــرق فيهـ ــا تواجـــه أو مهمَّـــشة التقليديـــة حياهتـ  اهليمنـــة فيهـ

 املهـيمن  اجملتمـع  داخـل  مـن  تـأيت  تعليميـة  نظـم  إىل حتتاج أهنا ذلك على يترتب فإنه االقتصادية،
 .البقاء هلا يكتب لكي

 يوجـد  ال هأنـ  الواضـح  فمن .الداخلية املدارس مسألة من تستفاد كثرية دروس وتوجد  - ٧٣
 املختلفـة  األصـلية  الـشعوب  جمتمعـات  أن إىل بـالنظر  احلـاالت  جلميـع  يـصلح  واحد تعليمي هنج
 خالقـة  أسـاليب  اتبـاع  الـضروري  فمـن  ذلـك،  على وبناء .الرمسي التعليم من خمتلفة أشياء تريد

 .املختلفــة األصــلية الــشعوب جمتمعــات احتياجــات تلــيب سياســات وضــع حيــث مــن وابتكاريــة
 يكفـي  مـا  هلـا  يتـاح  وأن هبـا  اخلاصة مدارسها إلقامة الفرص اجملتمعات هلذه تتاح أن همامل ومن
 .املبادرات هذه لدعم والتمويل املوارد من

 حماولــة فيهــا توجــد الــيت احلــاالت يف فحــىت الرّحــل، األصــلية الــشعوبب يتعلــق وفيمــا  - ٧٤
 علـى  بنـاء  توضـع  ال داولاجلـ  هذه فإن الترحال أمناط مع تتناسب مرنة مدرسية جداول لوضع
 بتجربـة  تقـوم  ريتريـا إ أن هـي  إجيابيـة  أكثـر  نقطـة  ومثـة  .معينـة  جبماعـات  اخلاصة احملددة األمناط
 مـع  بالتعـاون  تطويرهـا  جيـري  الرمسـي  غـري  بالطابع اتساماً أكثر أو داخلية “شبه” مدارس نظم

 شـرقي  يف املدرسـية  التغذية برامج أن ُوجد فقد ذلك، عن وفضالً .األصلية الشعوب جمتمعات
 .املدارس إىل األطفال من مزيداً جتتذب ما كثرياً أفريقيا

 املـدارس  عن املسؤولية األصلية الشعوب جمتمعات بعض تولت املتحدة، الواليات ويف  - ٧٥
 يف األصـلية،  الشعوب جمتمعات أن كما .لذلك تبعاً الدراسية املناهج بتكييف وقامت الداخلية
 أمــاكن أهنــا علــى الداخليــة املــدارس إىل تنظــر أخــرى، وأمــاكن نيوزيلنــداو املتحــدة الواليــات
 معرضـة  اللغـة  فيهـا  تكـون  قـد  اليت املناطق يف وخاصة األصلية، الشعوب لغات لتدريس حمتملة
 علــى األصــلية بالــشعوب اخلاصــة األخــرى املــدارس أو الداخليــة املــدارس تكــون وقــد .للخطــر
 .اجلميع تضم اليت العامة املدارس من اهلدف هذا تحقيقل فعالية أكثر مؤسسات التحديد وجه

 فيهـا  ازداد الـيت  منغوليـا،  يف الداخليـة  املـدارس  هـو  عامة بصورة اإلجيابية األمثلة وأحد  - ٧٦
 هـذه  وأثنـاء  .١٩٩٠ و ١٩٥٠ عـامي  بـني  املائـة  يف ١٠٠ بنـسبة  الزيادة إىل شيء ال من القيد
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 مـن  الـسخرية  أو تذويبـهم  حياولوا مل نظموها من أن ساملدار هذه يف املشاركون يّدعي الفترة،
 املـديرين  فـإن  املركزيـة  الدولة جانب من الدراسي املنهج ُصمم وبينما .األصلية الشعوب هوية

 وكـان  جمانيـاً  التعلـيم  وكـان  .بـاجملتمع  الصلة وثيق جعله أجل من املنهج على التفوا قد الفعليني
 متــأخر عمــر يف الدراســة ببــدء لألطفــال ُيــسمح وكــان .احمللــي اجملتمــع مــن املعلمــني مــن كــثري

 للبنـاء  الالزمـة  املهـارات  واكتـسبوا  الرعويـة  بيئتـهم  يف اجتماعيـا  تـأقلموا  قد يكونوا أن لضمان
 املتــاح التمويــل اخنفــض الــسوفيايت، االحتــاد اهنيــار منــذ أنــه بيــد .املدرســية العطــل أثنــاء عليهــا

  .)٣٥(االخنفاض يف آخذة املدارس هذه يف املشاركة فإن لذلك ونتيجةً املنغولية؛ للمدارس
ــذارات وإن  - ٧٧ ــيت والتحقيقــات االعت ــدا ســترالياأ أجرهتــا ال ــة يف وكن ــيح األخــرية اآلون  تت

 تأثرياهتــا تــصحيح للحكومــة هبــا ميكــن الــيت والطــرق الداخليــة املــدارس تركــة ملناقــشة الفرصــة
ــسلبية ــد .ال ــدا أذنــت وق ــالً كن ــدابري فع ــضات، بت ــا يف ســترالياأ وأوصــت تعوي ــون تقريره  املعن

 .القـسري  بالترحيـل  املتـأثرين  األشـخاص  إىل نقـدي  تعويض بتقدمي) ١٤(‘ديارهم إىل إرجاعهم’
ــدان وميكــن ــستخدم أن األخــرى للبل ــدء كنمــوذج اجلهــود هــذه ت ــة يف للب  بــني مــصاحلة عملي
 القوميـة  والـدول  الأجيـ  عـدة  مـدى  علـى  الداخلية باملدارس سلباً تأثرت اليت األصلية الشعوب

 .فيها تقيم اليت

 املــدارس بــشأن املاضــي يف املتبعــة الــسياسات مــن تــستفاد دروس توجــد قــد بينمــا  - ٧٨
 الـسياسات  فيهـا  كانـت  الـيت  اجملـاالت  ويف .القلق إىل تدعو جماالت توجد زالت فما الداخلية،
 لعـدم  التـصدي  مكـن امل مـن  أن يبـدو  ال فإنـه  خـاص،  بـشكل  قاسـية  الداخليـة  باملـدارس  املتعلقة

 توجـد  وعنـدما  .املاضـي  جتـاوزات  علـى  احلكومـة  تـرد  أن دون اليـوم  القائم التعليمي اإلنصاف
 الـيت  والعاطفيـة  والبدنيـة  اجلنـسية  باالعتـداءات  تـأثرت  قـد  األصـلية  الـشعوب  من عديدة أجيال
 معـات جمت بنـاء  مـن  ميكّنـها  وضـع  يف تكـون  ال األجيـال  هـذه  فـإن  املـدارس  هذه يف منها عانت
 التـــصدي بـــدون فإنـــه كـــذلك .الـــصدد هـــذا يف تعـــاٍف عمليـــة حتـــدث مل مـــا باحليـــاة تنـــبض

 .احلكومة ترعاها تعليمية برامج أي يف الشك سيستمر املاضي، يف حدثت اليت للتجاوزات

 وإشـراكها  استـشارهتا  جيـري  أن يف الفرص األصلية الشعوب جملتمعات تتاح أن وجيب  - ٧٩
 علـى  احلفـاظ  يف الرغبـة  الـبعض  لـدى  وتوجـد  .مالئمـة  تعليمية امجبر وضع يف أنشط حنو على

ــة، املــدارس ــة اجملتمعــات أو القطعــان رعــي جمتمعــات يف وخاصــة الداخلي  اجملتمعــات أو البدوي
 يف فعـالً  أُلغيـت  قـد  وهـي ( متامـاً  املـدارس  هـذه  إلغـاء  يف الرغبـة  آخرين لدى توجد وقد .النائية
ــدان، بعــض ــل البل ــدا مث ــاتجم ولكــن ،)كن ــشعوب تمع ــاج األصــلية ال ــصبح أن إىل حتت ــن ت  م

 .الحتياجاهتم تبعاً هياكلها وإقامة املدارس هلذه الدراسية املناهج وضع يف النشطني املشاركني
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 فيهــا تقــل الــيت املنــاطق ففــي، أوغنــدا، مثــل البلــدان، بعــض تقــوم ذلــك إىل وباإلضــافة  - ٨٠
 تكـون  وحيثمـا  .متنقلـة  تـدريس  ومراكز رمسية غري تعليمية عمليات بتجربة التعليمية، املنشآت
 ختتلـف  قـد  التعلـيم  لتقـدمي  بديلـة  طـرق  يف النظـر  الـضروري  من يكون املوارد، يف فقرية البلدان
 .)٣٥(النمو املتقدمة البلدان يف املستخدمة النماذج عن أو العام التعليم مناذج عن

 غـري  زال مـا  األصـلية  شعوبالـ  أطفـال  تعلـيم  متويـل  أن من قلق أوجه توجد فتئت وما  - ٨١
 غــري تكــون قــد الداخليــة املــدارس أن حيــث مــن جغرافيــاً، النائيــة املنــاطق يف وخاصــة كــاٍف،
 مــن كــثري ويف .هزيــل تــدريب ذوي يكونــون مــا كــثرياً املدرســني وأن عامــة بــأموال مدعومــة
 يوجـد  زال مـا و .االبتدائيـة  املدرسة مستوى يتجاوز تعليماً األصلية الشعوب تتلقى ال املناطق،

 هــذه ألطفـال  الداخليـة  املـدارس  مــن الغـرض  أن مفـاده  األصـلية  الــشعوب مـن  كـثري  لـدى  قلـق 
 .األكـرب  اجملتمـع  يف صـهرها  وتـدعيم  األصـلية  للـشعوب  الثقايف االستئصال تدعيم هو الشعوب
 وضـع  يف بنـشاط  تستـشار  ال األصلية الشعوب أن املناطق من كثري يف حيدث ذلك عن وفضالً
 .التعليمية الربامج

 بالـشعوب  اخلاصـة  املـدارس  يف اللغـة  الثنـائي  التعلـيم  علـى  متزايـد  تأكيـد  يوجـد  وبينما  - ٨٢
 زالـت  مـا  املعنيـة  الدولـة  شـؤون  كانت إذا حمدودة فائدة ذات تكون السياسة هذه فإن األصلية
 وامــرأ تــصدر الالتينيــة أمريكــا بلــدان بعــض أن هــو إجيــايب مثــال ويوجــد .املهيمنــة باللغــة تــدار

 مجيــع أيــضاً تكــون أن بــل اللغــة ثنائيــة التعليميــة املؤســسات تكــون أن فقــط لــيس مفادهــا
 .اللغة بثنائية متسمة اجملتمع مستويات

 كيفيـة  بـشأن  قلـق  يوجـد  ضـرورية،  الداخليـة  املـدارس  فيهـا  تكون قد اليت املناطق ويف  - ٨٣
ــدما حتــدث الــيت واألســري االجتمــاعي اخللــل أوجــه مــع التعامــل ــازهلم األطفــال غــادري عن  من
 حيـث  الـصني  يف حيـدث  مـا  هـو  إجيـايب  مثـل  ومثـة  .فيها اإلقامة أساس على مدارس يف للدراسة
 إحـداثاً  أقـل  تكـون  لكـي  وبنيتـها  الداخليـة  اإلقامة مدارس شكل بشأن بتجارب املديرون يقوم

ــل ــة األســرية باألمنــاط للخل ــصادية واالجتماعي ــات واالقت ــسمحون أهنــم كمــا .لألقلي  لألســر ي
 .املدارس هذه من قريباً بالعيش

 يف األطفــال ســالمة تكفــل كافيــة ضــمانات توجــد ال بالــصراع، املنكوبــة املنــاطق ويف  - ٨٤
 مــن يكــون قــد بالــسالمة، املتعلقــة القلــق أوجــه وملعاجلــة .البنــات وخباصــة الداخليــة، املــدارس
 اتبـاع  يف اجملتمعـات  يهـا ف ترغـب  الـيت  املنـاطق  بعـض  يف اجلـنس  أحاديـة  رسامـد  افتتاح احلكمة
 توجـد  األخـرى،  اإلفراديـة  احلـاالت  دراسـات  بعـض  مـن  يتـبني  كمـا  أنـه  بيـد  .السياسات هذه

 .اجلنس األحادي التعليم تؤيد ال كثرية أصلية شعوب جمتمعات
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 قـد  املتكاملـة  العامـة  املـدارس  فـإن  إشـكالية،  تكـون  قـد  الداخليـة  املدارس أن حني ويف  - ٨٥
 أطفــال يواجــه مــا كــثرياً املــدارس، هــذه ففــي .مــساوٍ بقــدر إشــكالية ناألحيــا بعــض يف تكــون

 هبـم  الـصلة  وثيقـة  غري دراسية ملناهج وخيضعون العنصرية من متطرفة أشكاالً األصلية الشعوب
 .ثقافياً هلم مراعية غري أو ثقافياً

 يف مثـارة  يةقـض  الداخليـة  املدارس يف املقدم التعليم يف اجلنسني بني التباينات زالت وما  - ٨٦
 الـذي  األكـادميي  التعلـيم  على تؤكد اليت املدارس يف األوالد يدرس أن واحتمال .البلدان بعض

 البنــات، حالــة يف مثيلــه مــن أكــرب احتمــال هــو االقتــصادية الفــرص مــن االســتفادة مــن ميكّنــهم
 .الوثيقة هذه يف ذلك إىل أشري كما

 للـشعوب  الثقافية اهلويات على احلفاظ بني العالقة يف النظر فعند اإلمجال، وجه وعلى  - ٨٧
ــة األصــلية ــة الفجــوات وإزال  مــن يكــون األخــرى، والــشعوب األصــلية الــشعوب بــني التعليمي
 النظاميـة  القـضايا  عـن  والثـانوي  االبتدائي بالتعليم املتعلقة السياسات فصل ميكن ال أنه الواضح
 أو األصـلية  الـشعوب  بلغـات  العـايل  يمبـالتعل  يـسمح  ال احملـيط  اجملتمـع  كـان  إذا أنـه  أي األكرب،

 بـالرقي  يـسمح  جيـد  تعلـيم  تـوفري  بني تنازع دائماً فسيوجد الشعوب، هلذه عمل فرص يتيح ال
  .األخرى الناحية من األصلية الشعوب ولغات ثقافات على واحلفاظ ناحية من اجملتمعي

  


