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 3102 يونيو 6املنامة 

 املوقوفني للطلبة بالسماح والتعليم الرتبية وزارة اختذتها اليت باخلطوة اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تشيد

 استكمال دون حالت صحية بظروف مّروا أو حلوادث تعرضوا الذين أو عليهم احملكوم أو قضايا ذمة على

 والذي الوزارة يف املتبع بالنظام الوطنية املؤسسة تشيد كما النهائية، االمتحانات أداء من الدراسة يف انتظامهم

 توفرها اليت الشروط بنفس واإلصالح التأهيل مراكز يف أو املستشفيات يف النهائية لالمتحانات بالتقدم يسمح

 حرمان بهدف ختريبية أعمال من يوميًا التعليمية املؤسسات له تتعرض مما الرغم على اآلخرين، للطلبة

 .آمنة بيئة يف التعليم يف األصيل حقهم من الطلبة

 واملعاهدات املواثيق مجيع كفلتها اليت األساسية احلقوق من يعترب التعليم يف احلق إن الوطنية املؤسسة وتؤكد

 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن صدر الذي اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف ورد وقد واإلقليمية؛ الدولية

 يكون أن وجيب التعلم، يف احلق شخص لكل: أنه على نصت اليت( 62) املادة يف وذلك 0491 عام ديسمرب 01

 التعليم يعمم أن وينبغي إلزاميا األولي التعليم يكون وأن باجملان، األقل على واألساسية األوىل مراحله يف التعليم

 يف ورد وما الكفاءة، أساس وعلى للجميع التامة املساواة قدم على العالي للتعليم القبول ييسر وأن واملهين، الفين

 يف األطراف الدول تقر: أنه على( 01) املادة يف فنص والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي العهد

 الكامل اإلمناء إلي والتعليم الرتبية توجيه وجوب على متفقة وهي. والتعليم الرتبية يف فرد كل حبق العهد هذا

 ذكر ورد كما األساسية، واحلريات اإلنسان حقوق احرتام توطيد وإلي بكرامتها واحلس اإلنسانية للشخصية

 ويف( 61) املادة يف الطفل حقوق اتفاقية مثل بها املعرتف الدولية والعهود املواثيق من الكثري يف التعليم يف احلق

 ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية يف أيضًا ورد كما املعاق، الطفل حبقوق تتعلق اليت( 61) املادة

 مستويات ويف االمتحانات، ويف الدراسية، املناهج يف التساوي ضرورة على تؤكد اليت( 01) رقم املادة يف املرأة

 ودور املرأة دور عن منطي مفهوم أي على والقضاء الدراسية؛ واملعدات املرافق نوعية ويف املدرسني، مؤهالت

 .أشكاله جبميع التعليم مراحل مجيع يف الرجل
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