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أواًل: المقدمة:

بانتهاكه كل من اململكة  الإن�سان، وهذا احلق هو ما قامت  امتيازًا، بل هو حق من حقوق  التعليم  ل يعترب 

يونيو   5 بتاريخ  ال�سادرة  قرارتها  يف  البحرين  ومملكة  املتحدة،  العربية  والإمارات  ال�سعودية،  العربية 

2017م بفر�ض ح�سار على دولة قطر، حيث منعت الطالب القطريني اأو احلا�سلني على الإقامة القطرية من 

متابعة تعليمهم يف هذه الدول الثالث وطلبت منهم املغادرة خالل 14 يوما. وبالتزامن اأي�سا منعت كاًل من 

ال�سعودية، الإمارات والبحرين كذلك طالبها الدار�سني يف الدوحة من اإكمال تعليمهم يف دولة قطر وطلبت منهم 

العودة الفورية، علما باأن هذا النتهاك ت�سبب ب�رضر بالغ يف م�ستقبل كال الطرفني من طالب دولة قطر ومن 

طالب دول احل�سار الثالث. ويعد هذا احلق امُلنتهك من �سمن احلقوق الأخرى املنتهكة التي ر�سدتها اللجنة 

 .NHRC الوطنية حلقوق الإن�سان

اأ�سا�سي للتنمية الب�رضية والتطوير الجتماعي والقت�سادي وهو عن�رض اأ�سا�سي لتحقيق  فاحلق يف التعليم حق 

وتعزيز  للجميع  الكاملة  الإمكانات  تطوير  يف  قوية  اأداة  اأي�سا  وهو  بل  امل�ستدامة،  والتنمية  الدائم  ال�سالم 

الرفاهية الفردية واجلماعية، لذا توجب القوانني الدولية على الدول �سمان احلق يف التعليم وحمايته.

العاملي  الإعالن  وين�ض  التعليم،  يف  احلق   1948 عام  اعتمد  الذي  الدويل  الإن�سان  حقوق  قانون  وي�سمن 

باحلق يف  اأٌعرتف  ذلك احلني،  ومنذ  التعلم"،  احلق يف  �سخ�ض  "لكل  اأن  على  املادة 26  الإن�سان يف  حلقوق 

التعليم على نطاق وا�سع وطورته عدد من ال�سكوك املعيارية الدولية التي و�سعتها الأمم املتحدة، مبا يف ذلك 

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية اليون�سكو 

ملكافحة التمييز يف جمال التعليم.

والفتيات  )الن�ساء  حمددة  فئات  تغطي  التي  الأخرى  املعاهدات  يف  كذلك  التعليم  حق  على  التاأكيد  اأعيد  وقد 

خمتلف  يف  واأدرج  كما  اأخرى،  �سياقات  اأو  الخ(  الأ�سليني،  وال�سكان  والالجئني  واملهاجرين  واملعوقني 

املعاهدات الإقليمية، وُكفل كحق يف الغالبية العظمى من الد�ساتري الوطنية.

حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأ�سدرتها  التي  اخلا�سة  والتقارير  الثالثة  العامة  للتقارير  تباعًا  التقرير  هذا  وياأتي 
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اأما  يونيو2017م،  بتاريخ 13  الأول  العام  التقرير  بدء احل�سار على دولة قطر، حيث �سدر  منذ  الإن�سان 

الثاين فقد �سدر بتاريخ 1/يوليو 2017م، وبتاريخ 30/اأغ�سط�ض2017م �سدر التقرير الثالث، وقد حتدثت 

فيهم اللجنة عن اأبرز النتهاكات التي خلفتها قرارات الدول الثالث.

ثانيًا: نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان:
الإن�سان  حلقوق  الوطنية  باملوؤ�س�سات  يعرف  مما  جزء  هي   NHRC بقطر  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
NHRIs، التي ُتن�ساأ وفق ما ي�سمى مببادئ باري�ض والتي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وحت�سل هذه 
املوؤ�س�سات على الع�سوية يف التحالف العاملي للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان GANHRI بعد خ�سوعها 
GANNRI، وباإ�رضاف ق�سم املوؤ�س�سات  للتحالف  التابعة   SCA الفرعية لالعتماد  اللجنة  لعملية اعتماد من 
 OHCHR الإن�سان  ال�سامية حلقوق  للمفو�سية  التابع   NRCS املدين  الإقليمية واملجتمع  والآليات  الوطنية 
وهي مبثابة الأمانة العامة و�سكرتارية اللجنة الفرعية لالعتماد )SCA( يف التحالف GANHRI، واأن�ساأت 
اللجنة الوطنية NHRC يف عام 2002 باخت�سا�ساتها ووليتها حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان كما حددتها 
مبادئ باري�ض وح�سلت على ت�سنيف A يف عام 2010 ملدة 5 �سنوات، ومت اإعادة ت�سنيفها A مرة اأخرى يف 
2015 ملدة 5 �سنوات، وهو اأعلى ت�سنيف يعطى ملوؤ�س�سة وطنية ويدل على امل�سداقية وال�ستقاللية والمتثال 

التام ملبادئ باري�ض.

ثالثًا: منهجية التقرير:
ياأتي هذا التقرير اخلا�ض بانتهاك حق التعليم �سمن �سل�سلة التقارير التي اأعدت من قبل اللجنة الوطنية حلقوق 
الإن�سان NHRC، وذلك ب�سبب احل�سار الواقع على دولة قطر والذي اأحدث الكثري من الأ�رضار من �سمنها منع 
الطالب القطريني واحلا�سلني على الإقامة القطرية من موا�سلة تعليمهم من قبل دول احل�سار الثالث ال�سعودية، 

الإمارات والبحرين، والتي بدروها منعت اأي�سًا طالبها من موا�سلة تعليمهم يف دولة قطر، وفق التايل:

ا�ستقبلت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان �سيال من ال�سكاوى بلغت نحو 213 حالة لطالب وطالبات من دولة  •
قطر يدر�سون يف دول احل�سار، حيث اأجربتهم �سلطات كال من ال�سعودية والإمارات والبحرين على مغادرة 
مع  قطع عالقاتها  الدول  تلك  قرار  بعد  درا�ستهم،  متابعة  من  فجاأة حمرومني  اأنف�سهم  اأرا�سيها ووجدوا 
قطر يف اخلام�ض من يونيو 2017، و�رضب ح�سار عليها دخل �سهره الرابع، ومنعوا من اأداء امتحاناتهم 

النهائية رغم اأن بع�سهم مل يبقى على تخرجه �سوى �سهر واحد.

"جامعة قطر" العودة اإىل دولهم )ال�سعودية،  • اأجربت دول احل�سار نحو 706 طالبا وطالبة يدر�سون يف 
الإمارات، البحرين( خالل مهلة 14 يومًا من تاريخ اإعالن قطع العالقات، ومنعوا من ا�ستكمال درا�ستهم.

وثقتها  • التي  ال�سهادات  –وفق  املبعدين  القطريني  الطالب  مع  التعاون  من  جامعاتها  احل�سار  دول  منعت 
حتى  اأو  مبالغهم  ا�سرتجاع  اأو  درا�ستهم  ا�ستكمال  للطالب  ي�سهل  مطلب  اأي  مع  التجاوب  يتم  ومل  اللجنة- 
احل�سول على وثائقهم الدرا�سية، وهو ما ي�سكل اإمعانا يف الإ�رضار مب�ستقبل هوؤلء الطالب وانتهاك حقهم 

يف التعليم.
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مل يقت�رض النتهاك على الطالب وحدهم، بل تعداه اإىل اأ�رضهم التي �سعت اأن يح�سل اأبنائها على حقهم يف  •
تعليم نوعي، لكنهم �سدموا بهذه القرارات التي ت�سببت لهم بال�رضر على ال�سعيدين املادي واملعنوي.

طرد الطالب دون م�سوغ قانوين ومنعهم من القامة وا�ستكمال الدرا�سة، ل ينتهك فقط حقهم يف التعليم  •
والتفاقيات  القوانني  ترعاه  الذي  والإقامة،  التنقل  حرية  �سمان  يف  املكفول  حقهم  لينتهك  ميتد  واإمنا 

الدولية التي تكفل للفرد حق التنقل بحرية.

رابعًا: انتهاك حق التعليم جراء الحصار على دولة قطر

أ- أشكال انتهاك حق التعليم:
اإن اإنكار حق الأ�سخا�ض يف التعليم ي�رض بقدرتهم على تطوير �سخ�سياتهم ورعاية وحماية اأنف�سهم واأ�رضهم، 
ومينع م�ساركتهم على نحو مالئم يف احلياة الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية وعلى �سعيد املجتمع برمته، بل 
اإن احلرمان من التعليم ي�سيئ اإىل ق�سية الدميقراطية والتقدم الجتماعي وبالتايل ي�رض بال�سلم العاملي والأمن 
الإقت�سادية،  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  كالعهد  الدولية،  واملعاهدات  املواثيق  يف  اأتى  ما  وهذا  الب�رضي، 

والجتماعية والثقافية يف املادة رقم 13 و14.

وانعك�ض احل�سار الذي فر�سته اململكة العربية ال�سعودية، والإمارات، والبحرين على اأكرث من 213 طالب 
قطري �سلبًا وعلى اأ�رض الطالب اأي�سًا، يدر�سون يف جامعات تلك الدول واأوقفت درا�ستهم عمدًا يف منت�سفها، 

ليجربوا على العودة اإىل قطر قبل نيل �سهاداتهم اجلامعية. 

ولعّل اخل�سارة احلقيقية التي ت�سادف هوؤلء الطالب اليوم هي رف�ض اإدارات جامعات دول احل�سار، وحتى 
ك�سوف  ب�ساأن  ا�ستف�ساراتهم  على  الرد  وغريها،  الإمارات  يف  لها  فروعًا  افتتحت  التي  الأجنبية  اجلامعات 
الدرجات واملواد التي در�سوها، واإثبات قبولهم اجلامعي. ولي�ض ذلك فقط بل مواجهة م�ساكل ناجمة عن 
ال�سنة  نهاية  امتحانات  با�ستكمال  لهم  ال�سماح  عدم  عن  عدا  امل�ستندات،  من  الطالب  احل�سار  دول  حرمان 
الدرا�سية، اإذ رف�ست ت�سليمهم �سهادات تفيد بتخرجهم، واأغلقت ح�ساباتهم الأكادميية، واأنهت �سجالتهم ب�سكل 

تع�سفي.

واجلدير بالذكر اأن اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف قطر، تقدمت اإىل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم 
ال�سكاوى حول النتهاكات التي تعر�ض لها طالب قطريون يدر�سون يف  والثقافة »يون�سكو«، مبجموعة من 
عدد من الدول العربية التي تفر�ض ح�سارا على قطر، ونا�سدت كافة اجلهات والأجهزة واملوؤ�س�سات احلكومية 
والتعليمية يف قطر، وعلى راأ�سها وزارة التعليم والتعليم العايل، وجامعة قطر، ب�رضعة اإيجاد احللول البديلة 
لهوؤلء الطلبة، وا�ستثنائهم من بع�ض ال�رضوط والقيود مراعاة لظروفهم وحالتهم الإن�سانية حفظًا حلقوقهم 

وحفاظًا على م�ستقبلهم.

وذّكرت اللجنة يف بيان لها، اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية يف دول احل�سار الثالث، اأن »تنحي اخلالفات 
ال�سيا�سية جانبًا، واأن تراعي حقوق الطلبة القطريني، واأل ت�سع العوائق والعراقيل اأمام حقهم يف التعليم«، 
م�سيفة اأن »ما تقرتفه بحق الطالب القطريني ي�سكل انتهاكًا �سارخًا وتعديًا ج�سيمًا على احلق يف التعليم، كما 
اأ�سا�سها يتم تقومي وت�سنيف وترتيب اجلامعات واملوؤ�س�سات  يتنافى مع الأ�س�ض واملعايري الدولية التي على 

التعليمية، ف�سال عن خمالفته لكافة مواثيق �رضف واأخالقيات مهنة التعليم«.
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ويف املقابل قامت دولة قطر باإيجاد حلول تتما�سى مع امل�سلحة العامة للجامعة والطالب حيث و�سعت خطة 
مبدئية لقبول الطالب القطريني املت�رضرين، واأمرت بتاأجيل المتحانات لطالب دول احل�سار حفاظًا على حقهم 

يف متابعة التعليم وكي ل يخ�رضوا عاما درا�سيا كامال.

ب- إحصائية انتهاك الحق في التعليم:
جتدون يف اجلدول اأدناه اإح�سائية بعدد حالت النتهاك يف حق التعليم للطالب القطريني التي �سجلتها اللجنة 

الوطنية حلقوق الإن�سان منذ بدء احل�سار على دولة قطر:

ويو�سح هذا اجلدول اأن 213 انتهاكًا للحق يف التعليم اجلامعي وقع لطالب دولة قطر، من بينها 130 انتهاكًا 
يف الإمارات، و28 بالبحرين، و55 انتهاكًا بال�سعودية، وقد قدم الطالب ع�رضات ال�سكاوى �سد اجلامعات 
ال�سعودية والبحرينيه والإماراتية التي در�سوا فيها، مو�سحني اأ�سكال التع�سف والنتهاك التي مور�ست عليهم.

خامسًا: شهادات لطالب حرموا من حقهم في التعليم
�سكاوى  ل�ستقبال  اأبوابها  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  فتحت  قطر  دولة  على  للح�سار  الأول  اليوم  منذ 
الطالب، وقامت بتوثيق �سهاداتهم وت�سجيل النتهاكات التي تعر�سوا لها من قبل دول احل�سار، ون�رضد هنا 

بع�ض النماذج من هذه ال�سهادات التي تعك�ض �سورة واقعية ملا تعر�ض له الطالب والطالبات من انتهاكات: 

 يقول الطالب )ع.م( قطري اجلن�سية من مواليد عام 1994م للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان التايل: " اأدر�ض  •
يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية يف مدينة الريا�ض، ومل يتبقى يل اإل ف�سل واحد للتخرج من 
اجلامعة، وب�سبب ن�سوب الأزمة وفر�ض احل�سار على دولة قطر اأرغمت على اخلروج من اململكة العربية 

ال�سعودية والتوقف عن الدرا�سة".

الإن�سان وهي من مواليد عام 1995م، قطرية اجلن�سية، طالبة يف  • الوطنية حلقوق  للجنة   تقول )�ض.ع( 
جامعة عجمان بدولة الإمارات: "هذه اأخر �سنة يل يف التعليم اجلامعي، حيث اإين اأكملت 158 �ساعة وبقيت 
يل 11 �ساعة فقط، وبقي يل مادة واحدة فقط لتقدميها، لكن فر�ض احل�سار على دولة قطر مل ا�ستطع دخول 

الإمارات واإنهاء درا�ستي".

 )ن،م( من مواليد دولة قطر لعام 1988م وهي �سحية اأخرى من �سحايا احل�سار، تروي ق�ستها لـلجنة  •
الوطنية حلقوق الإن�سان: "در�ست يف جامعة امللك في�سل يف اململكة العربية ال�سعودية،  وكنت على و�سك 
دول  من  مقاطعة  من  قطر  دولة  به  متر  ما  ب�سبب  ولكن  وا�ستخراجها،  �سهادتي  معادلة  اإجراءات  اإكمال 
احل�سار وبالأخ�ض اإغالق ال�سفارة ال�سعودية يف قطر، مل ا�ستطع اإكمال تلك الإجراءات واأخذ كافة الأوراق 

اخلا�سة بدرا�ستي. 
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 ُحرم )م.ع( الطالب القطري يف جامعة اجلزيرة بالإمارات -وهو من مواليد عام 1995م- من متابعة  •
درا�سته، ويقول يف �سكواه للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان"قمت بت�سجيل 3 مواد �سيفية يف جامعة اجلزيرة 
بدبي، ومل اأ�ستطع الذهاب ب�سبب منعي من دخول دولة الإمارات بعد فر�ض احل�سار على دولة قطر، ومل 

ا�سرتجع املبلغ املدفوع للجامعة الذي بلغ 23.150 درهم اإماراتي".

الوطنية  • اللجنة   ،1978 عام  مواليد  من  وهو  قطر  دولة  يف  واملقيم  اجلن�سية  عراقي  )اأ.م(  الطالب  زار   
حلقوق الإن�سان متحدثًا لها بالنتهاك الذي تعر�ض له ب�سبب احل�سار على دولة قطر قائاًل: "اأنا طالب يف 
اإدارة الأعمال، واختباراتي �ستكون يف �سهر  جامعة امللك في�سل يف اململكة العربية ال�سعودية، يف كلية 

دي�سمرب2017، وب�سبب اإقامتي يف دولة قطر مل اأمتكن من ال�سفر واإكمال درا�ستي اجلامعية". 

الطالبة القطرية )ن.اإ( من مواليد عام 1997م، رفعت �سكواها للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان قائلة: "قمت  •
الت�سجيل مببلغ وقدره 14.098  الإمارات، ومت دفع ر�سوم  ال�سارقة يف  بت�سجيل ترم �سيفي يف جامعة 
اإىل الآن مل  اإ�سرتجاع املبلغ ولكن  اأجل  الطرق من  التوا�سل مع اجلامعة بكافة  اإماراتي، حاولت  درهم 

اأ�سرتد اأي �سيء". 

الطالب )�ض.ت( اأردين اجلن�سية مقيم يف قطر ومن مواليد عام 1998م، حتدث يف زيارته للجنة الوطنية  •
حلقوق الإن�سان قائاًل: "اأنا طالب يف جامعة الإمارات للطريان، وب�سبب القوانني التي فر�ستها دول احل�سار 
ومن �سمنها دولة الإمارات على دولة قطر، منعت من دخول الإمارات ب�سبب اأين مقيم يف دولة قطر، فلم 

اأ�ستطع العودة لإكمال درا�ستي ول حتى ا�سرتجاع نقودي ونقود التاأمني اخلا�سة بال�سكن".

 ي�سكو الطالب القطري )حـ.ع( من مواليد عام 1986م من حرمانه من اكمال درا�سته يف جامعة العلوم  •
يل  درا�سي  ف�سل  اأخر  "هذا  قطر  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  للجنة  ويقول  البحرين،  مملكة  يف  التطبيقية 
للتخرج وتبقى يل مادتني ور�سالة التخرج فقط، لكنني مل اأمتكن من الذهاب وذلك ب�سبب احل�سار الواقع 

على دولة قطر".

سادسًا: االستنتاجات والتوصيف القانوني
اإن التعليم حق اأ�سا�سي من حقوق الإن�سان، و�ساأن جميع حقوق الإن�سان، فهو حق للجميع وغري قابل  للت�رضف، 
العربية  اململكة  من  كاًل  لكن  ثقافية.  اأو  اجتماعية  اأو  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  خالفات  اأي  عن  النظر  ب�رضف 
ال�سعودية، الإمارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين انتهكت وب�سكل جلي احلق يف التعليم، وذلك ح�سب ما 

ورد يف عدة قوانني ومواد و�سكوك حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية:

• اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
المادة 26

لكِلّ �سخ�ض حٌقّ يف التعليم. يجب اأن ي�ستهدف التعليم التنميَة الكاملَة ل�سخ�سية الإن�سان وتعزيز احرتام حقوق 
ز التفاهَم والت�سامَح وال�سداقَة بني جميع الأمم وجميع الفئات  الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية. كما يجب اأن يعِزّ

د الأن�سطَة التي ت�سطلع بها الأمُم املتحدُة حلفظ ال�سالم. العن�رضية اأو الدينية، واأن يوؤِيّ
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• إعالن حقوق اإلنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
المادة )23(

ل�سخ�سيته وتعزيز كرامته، وتاأ�سيل ثقافة حقوق  الكامل  النمو  اإن�سان، مبا يحقق  "الرتبية والتعليم حق لكل 
الو�سائل  بكافة  والفني  العايل  التعليم  واإتاحة  وجمانيته،  الأويل  التعليم  اإلزامية  �سمان  مع  لديه  الإن�سان 

املنا�سبة له، مع احرتام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية يف اختيار نوع التعليم لأولدهم". 

• العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

في المادتان 13 و 14.

اإن "احلق يف التعليم حق من حقوق الإن�سان يف حد ذاته، وهو يف نف�ض الوقت و�سيلة ل غنى عنها لإعمال حقوق 
�سني  الإن�سان الأخرى. والتعليم، بو�سفه حقًا متكينيًا، هو الأداة الرئي�سية التي ميكن بها للكبار والأطفال املهمَّ

اقت�ساديًا واجتماعيًا اأن ينه�سوا باأنف�سهم من الفقر واأن يح�سلوا على و�سيلة امل�ساركة كليًا يف جمتمعاتهم.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 10.

• اتفاقية حقوق الطفل في المادتان 28 و 29.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )المواد 5 و 7(.

• اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )المادة 24(.

• االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 

أسرهم )المواد 12.4 و30 و43 و45(

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 18.

• إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية 

والى أقليات دينية أو لغوية، 1992 )المادة 4(.

• إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، 2007 

)المواد 14 و15 و17 و21(.

• إعالن األمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق اإلنسان، 

.2011
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سابعًا: توصيات إلى الجهات المعنية

المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  إلى 

ومملكة البحرين:
1.رفع احل�سار عن دولة قطر واتخاذ الإجراءات الالزمة واملنا�سبة ل�ستئناف الدرا�سة جلميع الطالب اإن كان 

من دولة قطر اأو دول احل�سار الثالث. 

قطر  دولة  القطريني واملقيمني يف  الطالب  لكافة  لل�سماح  والبحرية  الربية واجلوية  املنافذ واملعابر  2.فتح 
الرجوع لإكمال درا�ستهم وعدم اإقحامهم يف اأي خالف �سيا�سي اأو اقت�سادي قائم بني الدول. 

3.ال�سماح للطالب من الدول الثالث بالعودة لإكمال درا�ستهم يف دولة قطر.

4.ت�سهيل كافة ال�سبل ل�سمان حق التعليم لكافة الطالب من دولة قطر ومن دول احل�سار الثالث. 

5.�سمان دول احل�سار الثالث بذهاب وعودة الطالب من كال الطرفني لبلدانهم من غري اإحلاق اأي �رضر بهم 
على امل�ستوى التعليمي اأو النف�سي اأو اجل�سدي.

6.تعوي�ض الطالب املت�رضرين، وتقدمي �سـمانات بعـدم ـتكرار الإ�رضار بهم. 

إلى المقرر الخاص بالحق في التعليم:
1.تقدمي تقارير خا�سة اإىل جمل�ض حقوق الإن�سان واإىل اجلمعية العامة بالنتهاكات الواقعة على دولة قطر يف 

احلق يف التعليم، واحلق يف التنمية واأي�سًا احلق يف الأمن والأمان واحلق يف التنقل والإقامة. 

2.التوا�سل مع الدول والأطراف املعنية الأخرى فيما يتعلق باحلالت التي مت انتهاكها للحق يف التعليم، وهذا 
احلق يعترب مكفوًل وفق ما تن�ض به املواثيق الدولية عن منع اأي متييز يف حق احل�سول على التعليم.

3.خماطبة دول احل�سار ب�رضورة اللتزام باحرتام احلق يف التعليم، وهذا اللتزام يعني اأنه يجب على تلك 
الدول اأن تتحا�سى التدابري التي تعرقل اأو متنع التمتع باحلق يف التعليم. 

اإلنسان،  لحقوق  السامية  والمفوضية  المتحدة  األمم  إلى 

اليونسكو واليونيسيف:
ق فيها حالت النتهاك يف حق التعليم الواقع على الطالب القطريني واملقيمني يف  1.اإعداد تقارير وبيانات توِثّ
دولة قطر وعلى طالب دول احل�سار الثالث، الذي بدوره �سيوؤدي اإىل اأ�رضار يف م�ستقبلهم العلمي والدرا�سي 

واملعنوي واملهني.
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إلى المجتمع الدولي: 
1.ينـبغي ل�سـحايا انـتهاك احلـق يف التعليم اأن تتوفر لهم اإمكانية الو�سول اإىل و�سـائل النت�سـاف الق�سـائية 

الفعالـة اأو اأي و�سـائل انت�سـاف اأخـرى عـلى كـل مـن امل�سـتويني الوطني والدويل.

2.ينـبغي اأن تت�سدى جلان حقوق الإن�سان، اأو موؤ�س�سات مماثلة على امل�ستوى الوطني ملا يقع من انتهاكات 
للحق يف التعليم يف دولة قطر.

3.املنا�رضة واإطالق حمالت من اأجل الإعمال الكامل للحق يف التعليم وم�سائلة الدول القائمة باحل�سار على 
دولة قطر.
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