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توصيييات اتدىييدع اتعيياي بققييات األدليييات ث نورتيير الثانييية
موضوع "الىعليم واللغة وحقوق اإلنسان لألدليات"
تق ي اتق

يةب ين

ر اخلاص اتعاي بققات األدليات*

موجز
تستتدند الدواتتااو التوارذا ا تتتيا الدسريتتر منانتتا مس منا اتتاو ومستتا او ا اتتار
ا الت تتدورا ال ا ات تتر عات تترا لملمندت تتد ا ل ت ت ملسقت تتا األ ملات تتاو ا لست تتوذا ا  28و 29تا ت ترين
ال تتاو /وفمرب  2019ملا تتمو مو تتوع يالدلمل تتاو والملا تتر ولس تتوت او س تتاو ل ملا تتاوي وا ن م تتر
تتمن مرملتتت لملستتاو ستتان موا تتالار تناولتتو عمي لستتوت او ستتاو وتلملتتاو لاتتاو األ ملاتتاو
عبي متتتداا الساانتتر اللامتتر لملدلملتتاو ململاتتاو األ ملاتتاو وتدريستت(ا عملي ا مارنتتاو الللالتتر لملدلملتتاو
ململاتتاو األ ملاتتاو وتدريستت(ا عذي الملاتتر والدلملتتاو وفت ت ستتاا وفداتتاو األ ملاتتاو وتستتو تتتي
الدواتتااو عملتتق الستتا وو التتدوري وا لتتاي الدولاتتر وتتتت جتتدا مس تستتدن توجا(تتاو واا تملر تنلاتتي
اوعالو ا دلملق حبسوت األشخاص ا ندم مس م ملااو ومار مو مثنار ومس م ملااو ذينار ولاوير

__________

*

اتُّلق عملق ار تيا الدسرير مللد اتريخ النار االعدااذي ل روا خارجر عن مراذا اجل(ر اليت دمده
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أولا -مقدمة
 -1مُعد تتيا الدسريتر عمتال ملستراري حملتق لستوت او ستاو  15/6و 23/19وتتو يدقتمن
تواتتااو التتدورا ال ا اتتر عاتترا لملمندتتد ا ل ت ملسقتتا األ ملاتتاو ا لستتوذا ا  28و 29تا ترين
ال تتاو /وفمرب  2019ملا تتمو مو تتوع يالدلمل تتاو والملا تتر ولس تتوت او س تتاو ل ملا تتاوي و تتد وج تته
معمتتال ا ندتتد ا ستترر ابتتاص ا ل ت ملسقتتا األ ملاتتاو ف يف تتد ذو فتتارين واش ت و ا ر نتتر
ا ندد ميفنداز ريتملت ومن يد ثورز ولقر الدورا لواري  600ماارك ملاتن(و ث ملتو التدول
وآلا ت او األم تتو ا دح تتدا وتاواج تتا وو االج تتا ا دخاا تتر وا تتناذيس(ا وملراح( تتا ومن م تتاو وآلا تتاو
لتوما تتر ذولا تتر وم ملاما تتر عاممل تتر ا ما تتداو لس تتوت او س تتاو وم نس تتاو و نا تتر ملنا تتر حبس تتوت
او ستتاو وا تتتا متتن اطاوتتاو الو ناتتر وا ن متتاو ا ت التوماتتر ذاو الاتتملر وث ملتتو األ ملاتتاو
وم اذمياوو وخرباا ملناوو ملسقا األ ملااو
 -2وتسدند الدواااو الوارذا ا تيا الدسرير ا ا ستا األول مس منا اتاو ومستا او ا اتار
ا التتدورا ال ا اتتر عاتترا لملمندتتد وتلتتتق مستتا او ا اتتار ا ا ندتتد و او ملاماتتر ال الثتتر ملاتتمو
ا و وع لسه اليت م(ا ا سترر ابتاص و ستس(ا مل(تد تتو ال وتوس ومن متاو ات لتوماتر مختر
ع3ي
ا ملرو ستت( عألورو يع1ي و تتتوك عينتتاا وااتتائ اطتتاذ يع2ي وتتتو ق عألفريساتتا والاتترت األونتتئي
وشارك فا(ا ما يسرب متن  300ماتارك وتستدند الدواتااو مس الستا وو التدوري وا لتاي الدولاتر
وا مارنتتاو اجلاتتدا ا حتتال الدلملتتاو وتتتت جتدا مس تستتدن توجا(تتاو وااتملر تنلاتتي اوعتتالو ا دلملتتق
حبسوت األشخاص ا ندم مس م ملااو ومار مو مثنار ومس م ملااو ذينار ولاوير
 -3وتام( اللناار الرئاسار لإل ار السا وو وا لااري من من تور لستوت او ستاو اوعتالو
اللا ت لسوت او ساو والل(د الدوري اباص لسوت ا د ار والساانار والل(د التدوري ابتاص
لسوت اال دااذير واالجدماعار وال سافار واالتلا اتر الدولاتر لملسقتاا عملتق أاتت مشتتال الدمااتز
اللناري واتلا ار السقاا عملق أات مشتال الدمااز د ا رما واتلا اتر لستوت الولت( واتلا اتر
لسوت األشخاص ذوي اوعا ر و يلك اتلا ار حملق مورو او اريتر لمايتر األ ملاتاو السوماتر
وعملق وجه الدحديد فاما يدلملق مبو وع تلملاو لااو األ ملااو مي ( الاتك الدتاري ميقتا مرجلتا
ا ا ات األورويب لملااو او ملامار مو لااو األ ملااو

__________

ع1ي

التن التامتت( لدواتااو ا ندتتد او ملامتتت األورويب ا لستوذ ا  6و 7م ر/متتايو  2019ا الرب تتاو األورويب ا
ملرو س( مداح عملق الراملئ الداري
www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/IntegratedEuropeRecommendations.pdf

ع2ي

التتن التامتت( لدوا تتااو ا ندتتد او ملامتتت ين تتاا وااتتائ اطتتاذ
ميملول/نبدمرب  2019ا توك مداح عملق الراملئ الداري

ا لس تتوذ ا جاملتتر ماتا تتدول ا  20و21

www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/IntegratedAsiaPacificRecommendations.pdf

ع3ي

التتن التامتت( لدواتتااو ا ندتتد او ملام تتت ألفريساتتا والا تترت األونتتئ ا لس تتوذ ا تتتو ق ا  28و 29تا ترين
األول/م دوملر  2019مداح عملق الراملئ الداري
www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/IntegratedAfricaRecommendations.pdf
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 -4وتتترذ تواتتااو التتدورا ال ا اتتر عاتترا لملمندتتد
م ّرو ا نا ااو خالل الدورا وتي الدواااو

تتو ملنتتوذ جتتدول األعمتتال األرمللتتر التتيت

جدا مس ملاجلر ائلر وانلر من الاالو اليت تواج((ا األ ملاتاو الملاويتر ا
عمي
أات محناا اللامل ا حال الدلملاو
عبي تستملئ القتتوا عملتتق ا ست ولار الرئاستتار لملدولتتر ا تلزيتتز واايتتر لستتوت او ستتاو
ل ملااو ا اندخدا لااجا اباار ا الدلملاو
عملي ت د من جديد مو جلمات األشخاص ملارا الن ر عن الملار اليت يدتملموهنا
ل تتق الدمد تتت حبس تتوت او س تتاو وال تتر و األنان تتار ذوو فاا تتز وتلت ت ا ا تتر معم تتال ال تتق ا
الدلملاو مبا ا ذلك الدلملاو لملار األ لقماو واوطو مس تي السوت
عذي تس تملئ القتتوا عملتتق م اتتر الدلملتتاو ململا تتر األ ملاتتاو التتيي ت ت ر ملتتاي لس تتوت
او ستتاو متتن مجتت( ساتتق اطتتدا  4متتن متتتداا الدنماتتر ا ستتددامر عملتتق حنتتو فلتتال مي ي تتماو
تلملاو جاد شام( ومناف وتلزيز فرص الدلملو مد الااا لملجماتي
عتتي تادذ عملق م ار مشراك األ ملااو الملاوير وث ملا(ا ا عمملاتاو رنتو الساانتاو
وانت السراراو اليت فس(و
عوي ت تد عملتتق ايار ال ملويتتر او املاتر وات ال ملويتتر لملدلملتاو ململاتتاو األ لتتال ملتتدال
من اللوا ب السملبار للد الساا مليلك لنسبر أل لال اللديد من األ ملااو والالوب األاملار
 -5وتسر الدواااو ميقا ار التدور التيي ميتتن مو تقتوملت ملته األمتو ا دحتدا ومن متاو
اجملدمت ا دو وث ملو األ ملااو واجل(او ا لنار األخر ا تاجات الدلملاو ململااو األ ملااو
 -6ومتتن ا ستترر تنلاتتي تتتي الدواتتااو ا أاتتت ململتتداو اللتتامل متتن مجتت( مستتاعدا التتدول عملتتق
ف(و مفقت( اللدزاماجتا ا حتال لستوت او ستاو فامتا يدلملتق لدلملتاو واأل ملاتاو ومستاعدجا عملتق
ديد ُهنُج لالل ا التام( لململاي اللا ار لسوت او ساو
 -7ومتن ا سترر ميقتتا مو تتتوو تو تتاحار مو متمملتر لملمبتتاذ اللامتر ا دلملستتر لدلملتاو والملاتتر
ا بانر ا يالسوت الملاوير ل ملااو الملاوير ذلا( عمملت لملدنلايي اليي ار ا سرر اباص ا ل
ع4ي
ملسقا األ ملااو ا عا 2017

اثني ا -توصيات امة
 -8يدبغييل للييدو أن تعييدق لييص ويييل العييووإل الدولييية واإلدليمييية قييوق اإلنسييان
اليت حتمل وتعزز حقوق األدليات ،مبا فيها تلي اتىعلقية وقيوق األدلييات ث الىعلييم بلغا يا
وث تدريس هذه اللغات ،وأن تدقم إىل هذه العووإل وتلىزم هبا.
 -9يدبغل للدو أن توفل الىدفييذ الواميل لال يان اتىعليو وقيوق األايناص اتدىمي
إىل أدليييات دومييية أو إ دييية وإىل أدليييات نيدييية ولغوييية ،ول ذيييما حوميير الييذ ي ييدن لييص أن

__________

ع4ي

مداح عملق الراملئ الداري

www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/LanguageRightsLinguistic/Minorities_EN.pdf
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لألاييناص اتدىم ي إىل أدليييات ا ييو ث وليية أمييور ،مدهييا اذييىندام لغييىهم اخلاصيية ،ث الس ي
والعانية ،و ية ونون تدخل أو أ اول من أاوا الىمييز.
 -10يدبغ ييل جلمي ييل ال ييدو واتدلم ييات الدولي يية واتدلم ييات اي ي ا وومي يية وا ىم ييل ات ييد
والويييا ت األخ ي ع العامليية ث جمييا حقييوق األدليييات أن تبييذ هييونا للىو ييية بفوائييد الىعليييم
ابللغة األم وتدريسها ،وكذل بفوائد تعدن اللغات.
 -11وتُ ي ي ا ل ال ييدو ل ييص ال ي يلاة مبس ييىندمل لغ يية اإلا ييارة ك ق ييا ث أدلي ييات لغوي يية
وضمان توف الىعليم بلغة اإلاارة ىمل العم حيثما كان ذل ملي ا.

 -12تُ ا ل الدو واتؤذسات الوطدية قوق اإلنسان وممثلو ا ىمل اتيد ليص اذيىندام
آليييات حقييوق اإلنسييان الىابعيية لألمييم اتىذييدة ،مبييا ث ذل ي اإل ي ا ات اخلاصيية لييس حقييوق
اإلنسان ،والذىع اض الدور ال يامل ،وهيئيات اتعاهيدات وا هيا مين اتدىيدتت اتداذيبة
لقمان الوصو إىل لغات األدليات والىعليم هبا وتدريسها.
 -13يدبغييل للمؤذسييات الوطدييية قييوق اإلنسييان أن تىنييذ تييداب تعاجليية حاليية الىعليييم
بلغات األدليات وتدريسها ث بلداهنا اتنىلفة.
 -14يدبغل للدو أن يئ بيئة آمدة ومواتية تمثلل ا ىمل اتد الذين يعملون ث جميا
حقوق اإلنسان لألدليات ث مسائل اللغة وي صدون تدفيذ الىزامات الدو من أ يل ضيمان
الوصو إىل الىعليم بلغات األدليات وتدريسها.
 -15تُ ا ل الدو ليص زتنة الىعياون اليدوا واإلدليميل مين أ يل تبيان اخلياات واتعيارة
واتمارذات الفعالة للىعليم بلغات األدليات وتدريسها.
 -16يدبغييل أيقي ا أن يعىمييد الىعليييم بلغييات األدليييات وتدريسييها ،حيثمييا أمويين ،لييص الثقافيية
وأن ي مل اإلبداع الفاي ،مثل اتس ح وال ذم واتوذيقص والسيدما.
 -17حيثمييا أمويين ،يدبغييل أيق ي ا اذييىندام أذيياليد الييىعلم البديليية ،مثييل الىعليييم اتدييزا
أو ن بعد ،والىودولو يات اجلديدة ،مبا ث ذل وذائط الىواصل ال ىما ل ،والىطبيقات
اتىدقلة وا ها من األذاليد اتىاحة لص اإلنلنت ،ث الىعليم بلغيات األدلييات وتدريسيها،
وث ا فاظ لص قافة األدليات ولغا ا.

اثلثا -توص يييات تعاجل يية الىعل يييم بلغ ييات األدلي ييات م يين خ ييا هني ي د ييائم ل ييص
حقوق اإلنسان
 -18يدبغييل للييدو أن تىنييذ الىييداب الازميية توافذيية الىمييييز ضييد األدليييات وضييمان
اتساواة ث الىمىل وقوق اإلنسان وا تت األذاذية ،بسيبل مدهيا احيلام اتوانية اتىواملية
للذقوق اللغوية وال لاة هبا كذو من حقوق اإلنسان.
 -19يدبغل للدو أن تىيح إموانية ا عو لص الىعليم بلغات األدليات وتدريسها مين
أ ل ضمان اتساواة ب الداس من خمىلف األصو اللغوية.
 -20يدبغييل للييدو أن تعييزز الىو ييية علييية الىعليييم ابللغيية األم ابلدسييبة ييوتت األدليييات
و قافا ا ،فقاا ن الىو ية بفوائد الىعليم ابللغة األم وتعدن اللغات.
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 -21يدبغييل للييدو أن تعييزز ناخييل بلييداهنا ا ييوار والىسييامح فيمييا بي خمىلييف األدليييات،
وأن يئ بيئة متويدية ذه األدليات لىعليم لغا ا وتعلمها واذىندامها.
 -22يدبغل للدو أن توفل تدريس لغات األدلييات ث بيئيات مؤذسيية حتيلم الىديوع اللغيو
والثقاث ،نون متييز أو وصم أو خطاب ك اهية جتاه األدليات.
 -23يدبغل للدو أن تعلة عن األفي ان اليذين يدىميون إىل جمىمعيات العيم أو ال يعوب
األصلية أو جمىمعات اتها ين ميون أن ي يولوا ويعي ا أدليية لغويية وعهنيم مؤهليون للىعلييم
بلغا م ولىدريسها.
 -24يدبغييل أن يوييون لألطفييا العييم ا ييو ث ا عييو لييص الىعليييم بلغيية اإلاييارة كذييو
من حقوق اإلنسان ،وأن تىاح م ث الىعليم نفس الف ص اتىاحة أل طفل آخ .
 -25يدبغييل للييدو أن تعييلة ببيئييات الييىعلم القائميية لييص الح يلام والىمو ي  ،اليييت ت ييمل
لغات األدليات ،وأن تعززها اب ىبارها ذات ألية أذاذية ث الىدميية الواملية للفي ن ،وددرتير ليص
ات اركة الواملة ث ا ياة ال ىما ية والسياذية والدىعانية والثقافية واختاذ د ارات مسىد ة.
 -26يدبغل للدو أن توفل دم تع ض األدليات اللغوية للىمييز أو القمل أو الىنوييف
بسبد تعليم لغىها األم واذىندامها.
 -27يدبغييل للييدو أن جتىدييد في ض أ ديييون لييص الىعليييم بلغييات األدليييات وتدريسييها
ويدبغييل للييدو أن متىدييل يين اذييىعما وذييائل الذييىيعاب القسي لألدليييات ،وميين ولىهييا
حل الىعليم ابللغة األم لألدليات أو تدريسها.
 -28وث ا ييالت اليييت ل متىثييل فيهييا الييدو للىزاما ييا الدولييية ث جمييا حقييوق اإلنسييان
فيما خيص تعليم لغات األدليات وتدريسها ،تُ ا ل األدليات ومدلمات ا ىميل اتيد ليص
الل ييو إىل ا يئييات الققييائية واإلنارييية الوطدييية تعاجليية هييذا الوضييل ،وكييذل إىل ا يئييات
اإلدليمية والدولية ،إذا لزم األم .
 -29يدبغل للدو األ قيا أن تدلي ث وضيل صي ديانو نوا ب ي ن حقيوق اإلنسيان
لألدليات يىقمن أحوام ا ب ن حقيوق األدلييات ث جميا الىعلييم واذيىندام لغا يا ،ابلى ياور
مل اتق ر اخلاص اتعاي بققات األدليات واجلهات اتعدية األخ ع ذات العلة.

رابعا -توصيات لوضل وتدفيذ أهداة السياذية العامية للىعلييم بلغيات األدلييات
وتدريسها
 -30يدبغل للدو أن تدرج ذياذة تعليمية وخطة تدفيذية توفيان ا يو ث تلقيل الىعلييم
ابللغة األم لص ويل اتسىوتت ،حيثما أمون ذل مليا .ويدبغيل أن تىقيمن هيذه السياذية
معاي ننيا لذىندام لغات األدليات ث الىعليم العام ونلاما مدجما لل صد والىقييم.
 -31يدبغل للدو أن تدرج تعلييم لغيات األدلييات ث اذيلاتي يات تدفييذ ا يدة  4مين
أهداة الىدمية اتسىدامة ال امل إىل ضمان تعليم يد مدعف واامل لل ميل وتعزيز ف ص
الىعلّم مدع ا ياة لل ميل.
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 -32ل يدبغل لليدو أن تفسي اي ل الىطبييو العمليل لذيىندام لغيات األدلييات ث الىعلييم
العام ،مثل الطلد الواث فيما يىعلو ابلىعلييم بلغيات األدلييات وتدريسيها ،بط يقية تقييديية،
س لص
بل أن تطبقر ابألح ع لص أنر هن اذىبادل لىلبية احىيا ات األدليات اللغوية ،مف ا
حنو إجيايب ددر اإلموان لذىندام اللغة األم كوذيلة للىعليم.
 -33دييدما تُق يدام اتييوارن اتالييية أو ا هييا ميين أاييوا الييد م إىل اتؤذسييات الىعليمييية
اخلاصة ،جيد أيقا توف هذا الىمويل أو الد م ،وفقا تبدأ يدم الىميييز ،للمؤذسيات الىعليميية
اخلاصة اليت تدرس بلغات األدليات أو لألدليات اللغوية.
 -34يدبغييل للييدو أن تعييلة ابت يزات اتىوذييطة إىل الطويليية األ ييل إلنميياج هن ي ذياذيية
امة مىعدن اللغات لل ميل وأن تعززها وتعطيها األولوية.
 -35يدبغل للدو أن ختعص اتوارن الازمة لىعزيز وضمان ا عو
األدليات وتدريسها.

لص الىعليم بلغات

 -36يدبغييل للييدو أن تىيييح اخلييدمات اإلنارييية والقانونييية والعييذية بلغييات األدليييات هبييدة
علها ث مىداو جمىمعات األدليات.
 -37يدبغل للدو أن ت ي ل وييل ا ىمعيات اللغويية ليص العميل بعيورة إجيابيية و لديية
مل ا ىمعات اللغوية األخي ع مين أ يل تعزييز الحيلام اتىبيان والىسيامح والىفياهم ،هبيدة مديل
الىوت ات والدزا ات احملىملة.
 -38يدبغل أيقا أن تىاح ألف ان األالبية اللغوية ف ص تعليم لغيات األدلييات .ويدبغيل أن
تسىهدة فوائد تعدن اللغات جمىمعات األدلييات واألالبيية ليص السيوا  ،وأل تقىعي ليص
تعلم اللغات العاتية أو ما يسمص ابللغات "ات مودة".
 -39يدبغييل للييدو أن تسييىندم الىعليييم بلغييات األدليييات وتدريسييها ك ي ناة لىذقيييو اإلنميياج
ال ىما ل واتساواة لل مييل ،وأن تويافح أ تعيور عهنيا ت يول دييدا للىماذي ال ىميا ل
ووحدة الدولة.
 -40يدبغل ال لاة علية ا ىمل اتد ث ضمان إح از تقدم حنو تد ييط لغيات األدلييات
وتطبيعه ييا ،ويدبغ ييل لل ييدو أن تق ييفل الط ييابل اتؤذس ييل ل ييص اتمارذ ييات اجلي ييدة ال يييت تق ييعها
مدلمات ا ىمل اتد ث جما تعليم لغات األدليات وتد مها ماليا.

خامسا -توصيات لىعزيز اتمارذات الفعالة للىعليم بلغات األدليات وتدريسها
 -41يدبغييل للييدو أن تىنييذ خطيوات لىييوف مييوارن ون ييم مداذييب ومىداذييب ميين أ ييل
تييوف تعليييم يييد اييامل ومدعييف ث اتييدارس اليييت تييدرس بلغييات األدليييات .ويدبغييل ييا أن
تىنذ تداب لقمان هذا الىمويل مين أ يل الىدفييذ اتسيىدام لياام تعلييم لغيات األدلييات،
مبا ث ذل متويل الوىد اتدرذية بلغات األدليات واتدارس اليت تسىندم لغات األدليات.
 -42يدبغل للدو أن تقيل تيداب ت ي يعية وإناريية ليد م تعلييم بلغيات األدلييات يويون
فعالا من الداحية اللبوية وم ا يا لوفا ات طاب األدليات.
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 -43يدبغييل للييدو أن تييدرب اتعلمي لييص تعييميم الييدروس اخلاصيية مبنىلييف اتواضيييل
وفق ي ا لحىيا ييات مىعلمييل لغييات األدليييات .وتُ ي ا ل الييدو لييص تعي ي مدرذ ي يىولمييون
لغات األدليات.
 -44ويدبغييل للييدو أن تقييل ومتييو ب ي ام لىطييوي وتييدريد معلمييل لغييات األدليييات ث
اتدارس واجلامعات وأن تعزز هذه الاام ب جمىمعات األدليات.
 -45يدبغل لليدو أن تىنيذ خطيوات لقيمان حعيو أطفيا جمىمعيات األدلييات اليذين
يعي ون ث مداطو ئية أو ريفية لص الىعليم بلغات األدليات ،بوذائل مدهيا حتسي ا ياكيل
األذاذية وتوف وذائل الدقل دد الدىقا .
 -46يدبغل للدو أن ت إل األدليات ث وضل اتداه الدراذية وث وإ دان اتوان ذات
العييلة لغييوتا و قافي ي ا ىمعا ييا احمللييية ومدارذييها .ويدبغييل أن ي ييمل اختيياذ الق ي ارات اتىعلقيية
بىعليم لغات األدليات آاب وأطفا األدليات.
 -47يدبغل وضل نلم لل صد والىقييم واإلبيا مين أ يل ضيمان تلبيية الياام الىعليميية
اتىعلقة بلغات األدليات احىيا ات حمدنة لطاب لغات األدليات.
 -48يدبغل للدو أن توفل إاتحة الف صة لطاب األدليات لخىبارهم ابللغة اليت كانت
لغىهم ال ئيسية ث الىعليم.
 -49ث ا الت اليت يوون فيها طاب األدليات ديد تلقيوا الىعلييم أذاذي ا بلغيا م اخلاصية
ث اتدارس العامة ،يدبغل إ ا أ اخىبار للقبيو ث الىعلييم العياا بلغيىهم اخلاصية ،أو يدبغيل
سىبعدوا ب ول ا معقو من ولوج الىعليم العاا.
وضل آلية أخ ع للقبو حىت ل يُ َ

ذانذا -توصيات ب ن معاجلة الىعليم واللغة ومتو نسا وفىيات األدليات
 -50يدبغل للدو أن تعدق لص اتفادية الققا ليص وييل أايوا الىميييز ضيد اتي أة
أو النقمام إليها وتقمن تدفيذها فيما خيص نسا وفىيات األدلييات ،ول ذييما اتيانت 10
و(16ه) مدها.
 -51يدبغييل للييدو أن تىنييذ ويييل الىييداب الى ي يعية واإلنارييية الازميية لقييمان حعييو
الدسا والفىيات ث جمىمعات األدليات لص الىعليم بلغات األدليات وتدريسها ،ميل م ا ياة
أاوا الىهميي والىميييز والذيىبعان اتىعيدنة واتىقاطعية الييت كثي ا ميا يىع ضين يا بسيبد
نو هن ال ىما ل وم كزهن ك دلية.
 -52يدبغييل للييدو أن تىنييذ الىييداب الازميية لييد م حييو الدسييا والفىيييات ميين أوذييال
األدليات ث الىعليم ،وذل ن ط يو ما يلل:
ول إحعا ات الىعليم اخلاصة ابلدوع ال ىما ل ،لىو يية جمىمعيات األدلييات
عمي
علية حقوق الفىيات ث الىعليم بلغىهن األم
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عبي

تعي وتدريد معلم ي ا ون اتساواة ب اجلدس وحقوق الطفل

عملي

اختاذ تداب خاصة ث جما الىعليم للوصو إىل أاد فىيات األدليات ح ما ا.
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 -53يدبغل للدو أن تدرج نسا وفىيات األدليات ث اذلاتي يات تدفيذ ا دة  5من
أهييداة الىدمييية اتسييىدامة ،الييذ ي مييل إىل ضييمان اتسيياواة ب ي اجلدس ي ومتو ي ويييل الدسييا
والفىيات .ويدبغل ا أن تعلة ابلدور الىموياي للغة والىعليم ابللغة األم وتيوف هيذا الىعلييم بغيية
متو نسا وفىيات األدليات.
 -54يدبغل للدو أن توفل أل تىقمن اتداه الىعليمية ميوان دائمية ليص تدمييط األدلييات،
مبييا ث ذلي نسييا وفىيييات األدليييات لييص أذيياس أصييلهن اإل يياي ونييو هن ال ىمييا ل لييص حييد
ذوا  .ويدبغل ا أن تعزز اتوان الىعليمية اليت ت ا ل السن والدوع ال ىما ل.
 -55يدبغييل للييدو أن توييافح الىمييييز ضييد نسييا وفىيييات األدليييات ث جمييا الىعليييم مييل
اللكيز بو ر خاص لص البعد اجلدسا احملدن أل هذا الىمييز لص نسا وفىيات األدليات
وتىنذ خطوات تعاجلىر.
 -56يدبغل للدو أن تدل  ،حيثما أمون ذل  ،ث وضل اذلاتي ية وطدية ت مل متو
نسا وفىيات األدليات ،بوذائل مدها الىعليم بلغا ن اخلاصة وتدريسها.
 -57يدبغل للدو أن تُ ِإل نسا األدلييات ث صيدل القي ار اليذ ييؤ
و لص تدريس هذه اللغة.
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