
  االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
  

  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
  ، في دورته الحادية عشرة١٩٦٠ديسمبر /كانون األول ١٤في 

  ١٤، وفقا ألحكام المادة ١٩٦٢مايو /أيار ٢٢: تاريخ بدء النفاذ
  

  مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،إن المؤتمر العام لمنظمة األ
فـي   ١٩٦٠ديسـمبر  /كانون األول ١٥نوفمبر إلي /تشرين الثاني ١٤المنعقد في باريس من 
  دورته الحادية عشرة،

وإذ يذكر بأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق 
  في التعليم،

  لتعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك اإلعالن،وإذ يري أن التمييز في ا
وإذ يري أن من بين أهداف منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة، بموجـب ميثاقهـا    
التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين األمم بغية دعم االحترام العالمي لتمتع كـل فـرد بحقـوق    

  اإلنسان وبالمساواة في فرص التعليم،
إذ يدرك أن من واجب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علـي ذلـك، ومـع    و

احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، ال أن تحرم أي شكل من أشكال التمييـز فـي التعلـيم    
  فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،

ترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهـو موضـوع   وقد عرضت عليه مق
  من جدول أعمال الدورة، ٤-١-١٧البند 

وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغـي أن تكـون موضـوعا التفاقيـة دوليـة      
  ولتوصيات توجه إلي الدول األعضاء،

  .١٩٦٠يسمبر د/يقر هذه االتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون األول
  ١المادة 

أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي " التمييز"االتفاقية، تعني كلمة  ألغراض هذه. ١
أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو 

نشأ عنه إلغاء األصل الوطني أو االجتماعي، أو الحالة االقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ي
  :المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو اإلخالل بها، وخاصة ما يلي

حرمان أي شخص أو جماعة من األشخاص من االلتحاق بأي نوع من أنواع التعليم فـي  ) أ(
  أي مرحلة،



قصر فرض أي شخص أو جماعة من األشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي مـن  ) ب(
  سائر األنواع،

إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة ألشخاص معينين أو لجماعات معينة من ) ج(
  من هذه االتفاقية، ٢األشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 

  .فرض أوضاع ال تتفق وكرامة اإلنسان علي أي شخص أو جماعة من األشخاص) د(
إلي جميع أنواع التعلـيم ومراحلـه، وتشـمل    " التعليم"ألغراض هذه االتفاقية، تشير كلمة . ٢

  .فرص االلتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها
  ٢المادة 

عندما تكون األوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها ال تعتبر تمييـزا فـي إطـار    
  :من هذه االتفاقية ١مدلول المادة 

سات منفصلة لتعليم التالميذ من الجنسين، إذا كانت هذه الـنظم  إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤس) أ(
أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة لاللتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهالت مـن نفـس   
المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصـة لدراسـة نفـس    

  المناهج أو مناهج متعادلة،
اب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصـلة تقـدم   القيام، ألسب) ب(

تعليما يتفق ورغبات آباء التالميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان االشـتراك فـي تلـك    
النظم وااللتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفـق والمسـتويات التـي    

  لسلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،تقررها أو تقرها ا
إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة ) ج(

بل توفير مرافق تعليمية باإلضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتـي كانـت تلـك    
التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررهـا   المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان

  .أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة
  ٣المادة 

عمال علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف 
  :فيها بما يلي

ات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطـوي  أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليم) أ(
  علي تمييز في التعليم،

أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التالميذ بالمؤسسـات  ) ب(
  التعليمية،



أال تسمح بأي اختالف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إال علي أسـاس  ) ج(
اجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرهـا  الجدارة أو الح

من أشكال المعونة التي تقدم للتالميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيالت الالزمة لمتابعة 
  الدراسة في الخارج،

أال تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السـلطات العامـة للمؤسسـات    ) د(
التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التالميذ إلي جماعة 

  معينة،
أن تتيح لألجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص االلتحـاق بـالتعليم التـي تتيحهـا     ) هـ(

  .لمواطنيها
  ٤المادة 

ـ -تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية  ور وتطبـق سياسـة   فضال عما تقدم بأن تضع وتط
وطنية تستهدف، عن طريق أساليب مالئمة للظروف والعرف السائد في البالد، دعـم تكـافؤ   

  :الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، والسيما
جعل التعليم االبتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسـهل  ) أ(

يع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علـي أسـاس القـدرات    المنال بصفة عامة للجم
  الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من االنتظام بالمدرسة،

ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة فـي نفـس المرحلـة،    ) ب(
  يته،وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوع

القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم األشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو ) ج(
لم يتموا الدراسة في المرحلة االبتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصـلة الـتعلم   

  علي أساس قدراتهم الفردية،
  .م دونما تمييزتوفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعلي) د(

  ٥المادة 
  :توافق الدول األطراف في هذه االتفاقية علي ما يلي. ١
يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية وتعزيز احترام حقـوق  ) أ(

اإلنسان وحرياته األساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم والجماعـات  
  أو الدينية، وأن يساند جهود األمم المتحدة في سبيل صون السالم،العنصرية 

من الضروري احترام حرية آباء التالميذ أو أولياء أمـورهم الشـرعيين، أوال، فـي أن    ) ب(
يختاروا ألبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك 

ستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السـلطات المختصـة،   المؤسسات بالحد األدنى من الم



وثانيا في أن يكفلوا ألبنائهم، بطريقة تتفق واإلجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشـريعاتها،  
وال يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من . لخاصةالتعليم الديني واألخالقي وفقا لمعتقداتهم ا

  األشخاص علي تلقي تعليم ديني ال يتفق ومعتقداتهم،
من الضروري االعتراف بحق أعضاء األقليات الوطنية في ممارسة أنشـطتهم التعليميـة   ) ج(

الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضال عن استخدام أو تعليم لغـتهم الخاصـة،   
  :بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التاليةرهنا 

أال يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه األقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككـل،  " ١"
  أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،

  المختصة،أال يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات " ٢"
  .أن يكون االلتحاق بتلك المدارس اختياريا" ٣"
تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضـرورية لضـمان تطبيـق    . ٢

  .من هذه المادة ١المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 
  ٦المادة 

أكبر قدر من االهتمـام   تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه
إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيمـا يلـي،   
لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكـافؤ الفـرص   

  .والمعاملة في مجال التعليم
  ٧المادة 

ي تقدمها الدول األطراف في هذه االتفاقية إلي المؤتمر العـام لمنظمـة   في التقارير الدورية الت
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علـي  
هذه الدول أن تقدم معلومات عن األحكام التشريعية واإلدارية التي تكون قد اعتمـدتها وعـن   

لتي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه االتفاقية، بما في ذلـك التـدابير المتخـذة    التدابير األخرى ا
، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات ٤لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 

  .التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة
  ٨المادة 

ه االتفاقية حول تفسير هـذه  أي خالف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول األطراف في هذ
االتفاقية أو تطبيقها، وال تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء علي طلب أطراف النـزاع،  

  .وإذا لم توجد وسيلة أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه
  ٩المادة 

  .ال يسمح بأية تحفظات علي هذه االتفاقية



  ١٠المادة 
ه االتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بهـا أفـراد أو جماعـات    ال يجوز أن يترتب علي هذ

بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق ال تتعارض مع نصوص 
  .هذه االتفاقية أو روحها

  ١١المادة 
حررت هذه االتفاقية باللغات األسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسـية، ويعتبـر كـل مـن     

  .النصوص األربعة نصا رسميا
  ١٢المادة 

تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول األعضاء في منظمة األمم المتحـدة  . ١
  .للتربية والعلم والثقافة، طبقا لإلجراءات الدستورية النافذة في كل منها

ظمـة األمـم المتحـدة    تودع وثائق التصديق علي االتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمن. ٢
  .للتربية والعلم والثقافة

  ١٣المادة 
يكون باب االنضمام إلي هذه االتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير األعضاء في منظمة . ١

األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها لالنضمام 
  .إلي االتفاقية

ام إلي االتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة األمـم المتحـدة   يقع االنضم. ٢
  .للتربية والعلم والثقافة

  ١٤المادة 
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد انقضاء ثالثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليهـا أو  

لي الدول التـي أودعـت وثـائق    قبولها أو االنضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا ع
وتصبح االتفاقية نافذة بالنسـبة أليـة   . تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله

دولة أخري بعد انقضاء ثالثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو االنضـمام  
  .من جانب تلك الدولة

  ١٥المادة 
تفاقية بأن سريانها ال يقتصر علي أراضيها فحسب، بـل يمتـد   تقر الدول األطراف في هذه اال

أيضا إلي جميع األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو األقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة 
وتتعهـد  . أو غيرها من األقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن عالقاتها الدولية

استشارة الحكومات أو السلطات المختصة األخرى في تلـك األقـاليم   بالقيام، عند الضرورة، ب
عند التصديق علي االتفاقية أو قبولها أو االنضمام إليها أو قبله، وذلك بغيـة ضـمان تطبيـق    



وتتعهد بأن تخطر المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلـم  . االتفاقية علي تلك األقاليم
لتي تطبق عليها االتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح اإلخطار نافـذا  والثقافة باألقاليم ا

  .بعد انقضاء ثالثة أشهر علي تاريخ تسلمه
  ١٦المادة 

لكل دولة طرف في هذه االتفاقية أن تنسحب منها باألصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم . ١
  .تتولى مسؤولية عالقاته الدولية

وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم يبلغ االنسحاب في . ٢
  .والثقافة

  .يصبح االنسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة االنسحاب. ٣
  ١٧المادة 

 يتولى المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول األعضـاء فـي  
، وكـذلك إخطـار   ١٣المنظمة، والدول غير األعضاء في المنظمة والمشار إليها في المـادة  

منظمة األمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول واالنضمام المنصوص عليها فـي  
 ١٥أعاله، وباالخطارات وبوثائق االنسحاب المنصوص عليها في المادتين  ١٣و  ١٢المادتين 

  .لي التواليأعاله ع ١٦و 
  ١٨المادة 

للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه االتفاقية، علـي أن  . ١
  .ال يكون مثل هذا التعديل ملزما إال للدول التي تصبح أطرافا في االتفاقية المعدلة

تعديال كليا أو جزئيا، ففـي هـذه   إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة لالتفاقية الحالية . ٢
الحالة وما لم تنص االتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي االتفاقية الحاليـة  

  .أو قبولها أو االنضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ االتفاقية الجديدة
  ١٩المادة 

ل االتفاقية الحالية لدي األمانة العامـة لألمـم   من ميثاق األمم المتحدة، تسج ١٠٢طبقا للمادة 
  .المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

، مـن نسـختين   ١٩٦٠ديسمبر /حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون األول
ام والمدير العام لمنظمة األمم أصليتين تحمالن توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الع

المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة،  
 ١٢علي أن تسلم صور طبق األصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين 

  .، وإلي منظمة األمم المتحدة١٣و 



النص الرسمي لالتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة  النص الوارد أعاله هو
للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يـوم  

  .١٩٦٠ديسمبر /كانون األول ١٥
  .١٩٦٠ديسمبر /وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون األول

  
 


