
اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان

الحق في التعلیم العالي

مصطلحات.منذلكشابھماأوالعاليالتعلیمفيالحقإلىصراحةیشیرالذياإلنسانلحقوقالدولياإلطارعلىعامةنظرةیليفیما
مھمةتعتبرالتيالملزمةغیرالصكوكأیًضاویشملأدناه،موضحھوكماعلیھا،صادقتالتيللدولالملزمةالصكوكتشملوھي

تشیراوملزم،صكبتنفیذیتعلقفیماللدولإرشاداتیوفرموثوًقاتفسیًراالملزمغیرالصكیشكلقدالمثالسبیلعلى-مختلفةألسباب
حولللحوارمساحةتوفرمنظمةومراجعةمتابعةلعملیاتتخضعأنھاأوو/معینةقضایاحولاإلجماعأوالمتطورةالممارساتإلى

الحقوق في الممارسة- لمزید من التفاصیل انظر الصكوك الدولیة: الحق في التعلیم العالي.

األطر الدولیة

)26(المادة1948،اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالن●

)20 و 13 رقمالعامالتعلیق،13(المادة*1966،والثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیةبالحقوقالخاصالدوليالعھد●

)28(المادة*1989،الطفلحقوقتفاقیةا●

)36رقمالعامةالتوصیة، 28(المادة*1979،المرأةضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة●

)24(المادة*2006،اإلعاقةذوياألشخاصحقوقاتفاقیة●

)4(المادة*1960،التعلیمفيالتمییزمناھضةاتفاقیة●

والرابعوالثالثوالثانياألولالقسم،(الدیباجة*2019،العاليبالتعلیمالمتعلقةبالمؤھالتلالعترافالعالمیةاالتفاقیة●
والخامس)

،العاليالتعلیمموظفيووضعالعاليالتعلیمفيوالمؤھالت)1993(بالدراساتاالعترافبشأنللیونسكوالعامةالتوصیة●
1997

األطر اإلقلیمیة

)49(المادة*1948،األمریكیةالدولمنظمةمیثاق●

)16و13(المادتان*1988،سلفادورسانبروتوكولاإلنسان،لحقوقاألمریكیةلالتفاقیةاإلضافيالبروتوكول●

)11(المادة*1990،الطفلورفاھیةلحقوقاألفریقيالمیثاق●

)13(المادة*2006،األفریقيالشبابمیثاق●

)8(المادة*1992،األقلیاتلغاتأواإلقلیمیةللغاتاألوروبيالمیثاق●

)14(المادة*:1977،المھاجرینللعمالالقانونيالوضعبشأناألوروبیةاالتفاقیة●

)10(المادة*1996،المنقحاألوروبياالجتماعيالمیثاق●

والرابعوالثانياألولوالقسم(الدیباجة*1997،األوروبیةالمنطقةفيالعاليبالتعلیمالمتعلقةبالمؤھالتاالعترافاتفاقیة●
والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر)

1978 العربیةالدولفيالعاليالتعلیمفيوالدرجاتوالدبلوماتبالدراساتاالعترافاتفاقیة●

االتفاقیة اإلقلیمیة آلسیا والمحیط الھادئ بشأن االعتراف بمؤھالت التعلیم العالي●

)2019 (المنقحةاإلقلیمياالعترافاتفاقیة-الكاریبيالبحرومنطقةالالتینیةأمریكا●

)1976 (األقالیماالعترافاتفاقیة  -المتوسطاألبیضالبحرمنطقة●
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)31(المادة*2012،اإلنسانلحقوقآسیاشرقجنوبأممرابطةإعالن●

2007،والبحثالعاليللتعلیمالعامةالمسؤولیةبشأنأوروبامجلستوصیة●

الدولیةاألطر

1948اإلنسان،لحقوقالعالمياإلعالن

26المادة

اًنا،التعلیُمُیوفَّرأنویجبالتعلیم.فيحقٌّشخصلكلِّ)1( التعلیُمویكونواألساسیة.االبتدائیةمرحلتیھفياألقلعلىمجَّ
االبتدائيُّ إلزامّیًا. ویكون التعلیُم الفنِّي والمھني متاًحا للعموم. ویكون التعلیُم العالي ُمتاًحا للجمیع تبًعا لكفاءتھم.

)20و13رقمالعامالتعلیق،13(المادة*1966والثقافیة،واالجتماعیةاالقتصادیةبالحقوقالخاصالدوليالعھد

13المادة

یتطلب:الحقلھذاالتامةالممارسةضمانبأنالعھدھذافياألطرافالدولوتقر.2

بمجانیةتدریجیاباألخذسیماوالالمناسبةالوسائلبكافةللكفاءة،تبعاالمساواة،قدمعلىللجمیعمتاحاالعاليالتعلیمجعل(ج)
التعلیم.

١٩٩٩والعشرون،الحادیة(الدورة١٣رقمالعامالتعلیق

العھد)من١٣(المادةالتعلیمفيالحق

28المادة*1989الطفل،حقوقاتفاقیة

28المادة●
أساسوعلىتدریجیاالحقلھذاالكامللإلعمالوتحقیقاالتعلیم،فيالطفلبحقاألطرافالدولتعترف.1

تكافؤ الفرص، تقوم بوجھ خاص بما یلي:

(أ) جعل التعلیم االبتدائي إلزامیا ومتاحا مجانا للجمیع،●
األطفال،لجمیعوإتاحتھاوتوفیرھاالمھني،أوالعامسواءالثانوي،التعلیمأشكالشتىتطویرتشجیع(ب)

واتخاذ التدابیر المناسبة مثل إدخال مجانیة التعلیم وتقدیم المساعدة المالیة عند الحاجة إلیھا،
(ج) جعل التعلیم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجمیع على أساس القدرات،

(د) جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادیة التربویة والمھنیة متوفرة لجمیع األطفال وفى متناولھم،
(ه) اتخاذ تدابیر لتشجیع الحضور المنتظم في المدارس والتقلیل من معدالت ترك الدراسة.

36رقمالعامةالتوصیة،28(المادة*1979المرأة،ضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة )

10المادة

التربیة،میدانفيالرجللحقوقمساویةحقوقالھاتكفللكيالمرأةضدالتمییزعلىللقضاءالمناسبةالتدابیرجمیعاألطرافالدولتتخذ
وبوجھ خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة:

علىالتعلیمیةالمؤسساتفيالعلمیةالدرجاتعلىوالحصولبالدراساتوااللتحاقوالمھني،الوظیفيالتوجیھفيمتساویةشروط)1(
العامالتعلیموفىالحضانةمرحلةفيمكفولةالمساواةھذهوتكونالسواء،علىوالحضریةالریفیةالمناطقفيفئاتھا،اختالف

والتقني والمھني والتعلیم التقني العالي، وكذلك في جمیع أنواع التدریب المھني،
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التعلیمیفوالنساءالفتیاتحقبشأن)7102(63رقمالعامةالتوصیة

2006اإلعاقة،ذوياألشخاصحقوقاتفاقیة

التعلیم-24المادة

مدىوالتعلیمالكباروتعلیمالمھنيوالتدریبالعاليالتعلیمعلىاإلعاقةذوياألشخاصحصولإمكانیةاألطرافالدولتكفل.5
المعقولةالتیسیریةالترتیباتتوفیراألطرافالدولتكفلالغایة،لھذهوتحقیقاآخرین.معالمساواةقدموعلىتمییزدونالحیاة

لألشخاص ذوي اإلعاقة.

)4(المادة*1960،التعلیمفيالتمییزمناھضةاتفاقیة●

1960التعلیم،فيالتمییزمناھضةاتفاقیة *

طریقعنتستھدف,وطنیةسیاسةوتطبقوتطورتضعبأنتقدمعمافضالً−االتفاقیةھذهفياألطرافالدولتتعھد٤المادة
أسالیب مالئمة للظروف وللعرف السائد في البالد, دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمورالتعلیم, وال سیما:

وجعلللجمیع,عامةبصفةالمنالوسھلمتوافراًأشكالھبشتىالثانويالتعلیموجعلوإجباریا,ًمجانیاًاالبتدائيالتعلیمجعل(أ)
التعلیم العالي كذلك ً متاحا للجمیع على أساس القدرات الفردیة, وضمان التزام الجمیع بما یفرضھ القانون من االنتظام بالمدرسة;

والرابعوالثالثوالثانياألولالقسم،(الدیباجة*2019،العاليبالتعلیمالمتعلقةبالمؤھالتلالعترافالعالمیةاالتفاقیة●
والخامس)

،العاليالتعلیمموظفيووضعالعاليالتعلیمفيوالمؤھالت)1993(بالدراساتاالعترافبشأنللیونسكوالعامةالتوصیة●
1997

السابعةدورتھافي،1993نوفمبر16إلىأكتوبر25منالفترةفيباریسفيالمنعقدة،(الیونسكو)منظمةاعتمدت
األكادیميالحراكتعزیزإلىالتوصیةتھدفالعالي.التعلیمفيالمؤھالتوبالدراساتاالعترافبشأنتوصیة،والعشرین

عبر المناطق ، وتحسین الجودة وتعزیز التعاون الدولي في التعلیم العالي.

1997،العاليالتعلیمفيالتدریسھیئةأعضاءوضعبشأنالیونسكوتوصیة●

األطر اإلقلیمیة

فیماالمذكورةالمواقععلىالفرنسیةأواالنجلیزیةبالنسخةعلیھماالطالعیمكنالعربیة.باللغةمتاحةغیراإلقلیمیةاالطاراتبعض
یلي:

1948األمریكیة،الدولمنظمةمیثاق

49مادة

تبذل الدول األعضاء أقصى الجھود – طبقاً لتشریعاتھا الدستوریة – لضمان الممارسة الفعالة لحق التعلیم على األسس التالیة:

منھ،یستفیدواأنیمكنالذینلكافةكذلك–بالمدرسةااللتحاقسنفيلألطفالبالنسبةاإلجباري–األولىالتعلیمتوفیریتم(أ)
وعندما توفره الدول یكون مجانیاً،

یتنوعأنویجباالجتماعي،التقدمبھدفالسكانمنقدرأكبرلیشملتدریجيبشكلالمتوسطالتعلیمفيالتوسعیتم(ب)
بالشكل الذي یفي باحتیاجات التنمیة لكل دولة دون اإلخالل بتوفیر التعلیم العام، و
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علىالمحافظةأجلمناألكادیمیةالمستویاتأوالتنظیمیةبالمعاییرالوفاءبشرطللجمیعمتاحاًالجامعيالتعلیمیكون(ج)
مستواه العالي.

،1988سلفادور،سانبروتوكولاإلنسان،لحقوقاألمریكیةلالتفاقیةاإلضافيالبروتوكول

13مادة

التعلیمفيالحق

التعلیم.فيالحقشخصلكل-1

اإلنسانیةوالكرامةاإلنسانیةللشخصیةالكاملةالتنمیةنحوالتعلیمتوجیھوجوبعلىالبروتوكولھذاأطرافالدولتوافق-2
علىكذلكتوافقكماوالسالم،والعدلاألساسیةوالحریاتاألیدیولوجیاتوتعدداإلنسانلحقوقاالحترامتقویةوجوبوعلى

وینبغيلھ،الئقاًوجوداًیحققأنومنتعدديدیمقراطيمجتمعفيبفاعلیةیشاركأنمنشخصكلالتعلیمیمكنأنیجبأنھ
مناألنشطةویعززالدینیةأواإلثنیةأوالعرقیةالجماعاتوكافةاألممكافةبینوالصداقةوالتسامحالتفاھمعلىیشجعأن

أجل المحافظة على السالم.

التعلیم:لحقالكاملةالممارسةتحقیقأجلمنأنھالبروتوكولھذاأطرافالدولتعترف-3

(أ) یجب أن یكون التعلیم األولي إجباراً ومتاحاً للجمیع بدون نفقات،

بكافةوذلكوالمھني،الفنيالثانويالتعلیمذلكفيبما–المختلفةبأشكالھالثانويالتعلیمعامبوجھللجمیعیتاحأنیجب(ب)
الوسائل المناسبة وبوجھ خاص بإدخال التعلیم الحر بشكل متدرج،

وبوجھ–المناسبةالوسائلبكلوذلك–شخصكلقدراتأساسعلى–بالتساويللجمیعالعاليالتعلیمیتاحأنیجب(ج)
خاص بإدخال التعلیم الحر بشكل متدرج،

(د) یجب تشجیع التعلیم األساسي أو تكثیفھ بأكبر قدر ممكن ألولئك الذین لم یتلقوا أو یكملوا حلقة التعلیم األولي،

(ھـ) یجب وضع برامج تعلیمیة خاصة للمعاقین من أجل توفیر التعلیم والتدریب الخاص لألشخاص المعاقین بدنیاً أو عقلیاً.

ألبنائھمیقدمالذيالتعلیمنوعاختیارفيالحقاآلباءلدىیكونأنیجب–األطرافللدولالمحلیةالتشریعاتمعیتفقبما-4
بشرط أن یتفق مع المبادئ المذكورة أعاله.

وفقاًالتعلیمیةالمؤسساتوإدارةإنشاءفيوالھیئاتاألفرادلحریةتقییدأنھعلىیفسرلبروتوكولھذافيشئال-5
للتشریعات المحلیة للدول األطراف.

16مادة
حقوق األطفال

طفلولكلكقاصر،وضعھیتطلبھاوالتيوالدولةوالمجتمعأسرتھمنالحمایةفيالحق–نسبھعنالنظربغض–طفللكل
عنالصغیرفصلینبغيوال–قضائیاًبھاالمعترفاالستثنائیةالظروففيإال–أبویھومسئولیةحمایةتحتالنموفيالحق
المستویاتفيتدریبھمواصلةوفي–األولیةالمرحلةفياألقلعلى–واإللزاميالمجانيالتعلیمفيالحقطفلولكلأمھ،

األعلى من النظام التربوي.

*1990الطفل،ورفاھیةلحقوقاألفریقيالمیثاق

4



التعلیم11مادة

الخصوصوجھوعلىالحق،لھذاالكاملاإلدراكتحقیقبھدفالمالئمةاإلجراءاتكافةالمیثاقھذاأطرافالدولتتخذ :

( األساسياإللزاميالتعلیمبتوفیرتقومأ) ،

( للجمیعومتاحاًتدریجيبشكلمجانیاًوجعلھالمختلفة،أشكالھفيالثانويالتعلیمتطویربتشجیعتقومب) ،

( المالئمةالوسائلبكافةالقدراتأساسعلىللجمیعمتاحاًالجامعيالتعلیمبجعلتقومج) ،

*2006األفریقي،الشبابمیثاق

تنمیةلصالحالوطنیةالعملوخططوالبرامجالسیاساتلدعمأفریقیافياألولالقانونياإلطار ھواألفریقيالشبابمیثاق
بحق13المادةالتعلیم. تعترففيالحقذلكفيبماأفریقیا،فيالشبابوواجباتوحریاتحقوقالمیثاقھذایبینالشباب.

 وتعرفالنظامي،وغیرالنظاميالتعلیمفیھابماللتعلیمالمتعددةاألشكالوتبین كماالنوعیة،ذيالتعلیمفيالشبابجمیع
الحق في التعلیم وتحدد التزامات الدول.

)8(المادة*1992،األقلیاتلغاتأواإلقلیمیةللغاتاألوروبيالمیثاق●

)14(المادة*:1977،المھاجرینللعمالالقانونيالوضعبشأناألوروبیةاالتفاقیة●

)10(المادة*1996،المنقحاألوروبياالجتماعيالمیثاق●

اتفاقیة االعتراف بالدراسات والدبلومات والدرجات في التعلیم العالي●

والرابعوالثانياألولوالقسم(الدیباجة*1997،األوروبیةالمنطقةفيالعاليبالتعلیمالمتعلقةبالمؤھالتاالعترافاتفاقیة●
والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر)

1978العربیة الدولفيالعاليالتعلیمفيوالدرجاتوالدبلوماتبالدراساتاالعترافاتفاقیة●
االتفاقیة اإلقلیمیة آلسیا والمحیط الھادئ بشأن االعتراف بمؤھالت التعلیم العالي●
)2019 (المنقحةاإلقلیمياالعترافاتفاقیة-الكاریبيالبحرومنطقةالالتینیةأمریكا●
)1976 (األقالیماالعترافاتفاقیة  -المتوسطاألبیضالبحرمنطقة●

)31(المادة*2012،اإلنسانلحقوقآسیاشرقجنوبأممرابطةإعالن●

2007،والبحثالعاليللتعلیمالعامةالمسؤولیةبشأنأوروبامجلستوصیة●
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http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/ADF/ADF5/arabic-african_youth_charter.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/text-of-the-charter
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680077323
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/charter-texts
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2c7
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13517&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48975&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374532
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13514&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://asean.org/asean-human-rights-declaration/
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d5dae

