
 
 بحقهم القانوني في التعليمحملة إعالمية جديدة لمساعدة المواطنين على المطالبة 

إعالمية  محلة العاملي لرصد التعليم اليونسكوتقرير الفريق املعين بيستهل  - 2017 كانون األول/ديسمرب 8باريس، 
للمساعدة على إعمال حق الناس يف التعليم قُبيل االحتفال  _املسؤول( من# /#WhosAccountable)خاصة بالشباب 

 .2017 كانون األول/ديسمرب 10بيوم حقوق اإلنسان يف 

حلق يف التعليم ايف حال انتهاكها  مقاضاة حكوماهتمنصف بلدان العامل يف الوقت احلاضر، يستطيع املواطنون، يف زهاء  فال
اليت تضمن اإلنسان على إحدى معاهدات حقوق  ، على األقل،غم من قيام كل بلد من بلدان العامل بالتصديقر على ال

ُُييز للمواطنني  مجيع بلدان العامل هذا احلق أيضاً، ولِكْن الدساتري من  ٪82بعض جوانب احلق يف التعليم. ويضمن 
أجل  يلجأ املواطنون إىل القضاء من من بلدان العامل. ومل ٪55سوى  حلق يف التعليماحكوماهتم يف حال انتهاكها  مقاضاة

 من بلدان العامل حىت اآلن. ٪41يف  التمتع باحلق يف التعليم إال

: "يضطلع الشباب يف هذا الصدد "كومبو بويل باري" ةدكتور باحلق يف التعليم ال ةاملعني ةاألمم املتحدة اخلاص ةمقرر  توقال
معاً  ُسبل العمل التقرير العاملي لرصد التعليم لنا يبنّي حاسم يف حتميل احلكومات مسؤولية توفري التعليم اجليد املنصف. و بدور 

اجل مساعدتنا على دعوة  منإلينا  ُلمُّواهحتقيق اهلدف اخلاص بالتعليم. فة يف أجل حتسني نُظم التعليم، واملسامه من
 احلكومات إىل ضمان إعمال احلق يف التعليم".

تعديالت  دخال، إىل إتتيح ذلك التعليم، يف البلدان اليت أجل التمتع باحلق يف إمكانية االحتكام إىل القضاء من فضتأو 
التعليم االبتدائي وضع نظام لتوفري لى عالقضاء احلكومة الكولومبية  أجرب . فقدالعادلة التشريعات والسياسات غري على

املدرسي. وأتاح  وأجرب القضاء احلكومة األرجنتينية على زيادة اإلنفاق العام على التعليم قبليف كولومبيا.  والثانوي جماناً 
أفريقيا  حكومة جنوب وأجرب القضاء. بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدزطفال املصابني القضاء يف اهلند مشول التعليم لأل

 على إدخال حتسينات على الُبىن املدرسية األساسية.

احلكومات مسؤولة  إنيف هذا الصدد: "نينيس" التعليم السيد "مانوس أنتو  لرصد وقال مدير الفريق املعين بالتقرير العاملي
يف حال وينبغي للمرء أن يتمكن من االستعانة بوسائل قانونية للمطالبة حبقه يف التعليم  باحلق يف التعليم.عن ضمان التمتع 

ورق  على وستكون املعاهدات الدولية بشأن حقوق اإلنسان جمرد حرببوعودها وتعهداهتا. التزام احلكومات  عدم
 يتمكن املرء من ذلك". مل إذا

http://gem-report-2017.unesco.org/en/chapter/youth-report-join-the-campaign/


 التعليم لرصد العاملي من التقرير طبعة خمصصة للشبابمع صدور اخلاصة بالشباب ويتزامن استهالل احلملة اإلعالمية 
حتميل حكومات لكبرية على . وتبنّي هذه الطبعة من التقرير قدرة الشباب ااملساءلة يف جمال التعليمبشأن  2017/2018

 .بلداهنم مسؤولية توفري التعليم اجليد املنصف

التمييز االجتماعي االقتصادي على كذلك و  ،التعليم خصخصةشرع الشباب يف شيلي يف احتجاجهم واعرتاضهم على  فقد
اليت شهدهتا البالد التعليمية بأكرب اإلصالحات فقامت احلكومة اجلديدة آنذاك  .2006 يف عام ،يف جمال التعليم

بعض أفقر طالب إعفاء  2016 خصخصة التعليم. وجرى يف عامعواقب  التصدي ألسوأأجل  من عاماً  30غضون  يف
 .من الرسوم الدراسية أنواع مؤسسات التعليم العايل

ينبغي للطالب يف شيلي، يف هذا الصدد: "الطالبية  االحتجاجات حركةيف  "، اليت شاركتثينياكو  وقالت السيدة "كاميال
يتمثل السبيل الوحيد إىل إحداث  ، إذأية وصفة سحرية لذلك توجد اليعلموا أنه  أنالذود عن حقهم يف التعليم الراغبني يف 

وإُياد الزخم الالزم  ،وحتديد املطالب الرئيسية ،معاً  والتفكريوتنظيم عملهم صفوفهم  رصّ تغيريات جذرية يف هذا اجملال يف 
 واإلقناع والتعلم. والنقاشالتفاوض مع اجلهات املعنية فضاًل عن  ،تنظيم املسريات واالعتصاماتبوسائل خمتلفة تضم 

 ."عنه ميكن االستغناء من ال فيه يوجد مسامهة كل فرد يف هذا املسعى اجلماعي ضرورية، ولكن ال وتُعدّ 

الرسوم الدراسية  تخفيضللمطالبة ب 2015 أفريقيا يف عام اندلعت يف جنوباالحتجاجات الطالبية اليت  وكانت
(#FeesMustFall أضخم احتجاجات طالبية )حصول  عدمواستنكر املشاركون فيها . 1976 منذ عام شهدها البالدت

 واستطالعاجات إىل جتميد الرسوم الدراسية أجل التعليم العايل. وأفضت االحتج مالية من مساعداتأفقر الطالب على 
على  2017 من عام تشرين الثاين/نوفمربشهر يف يف هذا الصدد وتنص إحدى التوصيات اليت ُنشرت احللول املمكنة. 

 يج مستوًى معّيناً.عندما يبلغ دخل اخلرّ  د إالُتسدّ  وضع نظام لتقدمي قروض دراسية ال

املطالِبة  الحتجاجات الطالبيةركة احلالعمل املعين بالبحوث االقتصادية  الذي توىل إدارة فريق ،وقال السيد "ديالن باري"
حتسنّب التقدم  ال"، يف هذا الصدد: 2016 أفريقيا يف عام جبنوب "ويتواترسراند" الرسوم الدراسية يف جامعة تخفيضب

ظام التعليم العايل . وسنواصل الكفاح من أجل إصالح نتتصور قد يكون دائمًا أقرب ممّا املنال، إذ أمراً بعيد يوماً  املنشود
 ."ميلكها الطالبزال  القدرة اليت ماالرسوم الدراسية  تخفيضببّينت حركة االحتجاجات الطالبية املطالِبة  ولِكنْ يف بالدنا، 

توفر الشروط  ذلكالتمكن من  ت. وتتطلب زيادة احتماالويجب على الحكومات أن تضمن إعمال الحق في التعليم
، ةالتوعية العامة باحلق يف التعليم، وقيام منظمات اجملتمع املدين بتقدمي املساعدة القانونية الالزمالثالثة التالية على األقل: 

إلينا  هُلمُّواحلقوق املعوقني وغريهم من الفئات الضعيفة أو املستضعفة. فالضمانات من واختاذ تدابري للحصول على املزيد 
 االّطالع على املزيد من املعلومات واالنضمام إىل احلملة. اجل من

**** 
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 االتصال بالمسؤولة عن الشؤون اإلعالمية السيدة كيت ردمان يُرجى من الراغبني يف احلصول على املزيد من املعلومات
بالربيد اإللكرتوين على العنوان )اهلاتف احملمول( أو  0033671786234هاتفيًا على الرقم 

k.redman@unesco.org. 

 مالحظات للمحررين:

 _املسؤول من# / GEMReport  /#WhosAccountable@ :انضموا إىل النقاش على شبكة اإلنرتنت

 .نشره اليونسكو وتتوىل ،التعليم لرصد العاملي التقرير بإعداد مستقل فريق قومي

 .Educación Mundial Blog/  World Education Blog مدونة
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