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االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز
في مجال التعليم
اعتمدهــا املؤتمــرالعــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فــي
 14كانــون األول/ديســمبر  ،1960فــي دورتــه الحاديــة عشــرة.
تاريخ بدء النفاذ 22 :أيار/مايو  ،1962وفقا ألحكام املادة .14
إن املؤتمــرالعــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة ،املنعقد
فــي باريــس مــن  14تشــرين الثاني/نوفمبــرإلــى  15كانــون األول/ديســمبر  1960فــي
دورتــه الحاديــة عشــرة ،وإذ يذكــربــأن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان يؤكــد
مبــدأ عــدم التمييــزويعلــن أن لــكل فــرد الحــق فــي التعليــم ،وإذ يــري أن التمييــزفــي
التعليــم هــو انتهــاك للحقــوق املنصــوص عليهــا فــي ذلــك اإلعــان،
وإذ يــري أن مــن بيــن أهــداف منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم
والثقافــة ،بموجــب ميثاقهــا التأسي�ســي ،هــدف إقامــة التعــاون بيــن األمــم بغيــة
دعــم االحت ـرام العالمــي لتمتــع كل فــرد بحقــوق اإلنســان وباملســاواة فــي فــرص
التعليــم،
وإذ يــدرك أن مــن واجــب منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة
بنــاء علــى ذلــك ،ومــع احترامهــا لتنــوع النظــم الوطنيــة للتربيــة ،ال أن تحــرم أي
شــكل مــن أشــكال التمييــزفــي التعليــم فحســب ،بــل أن تعمــل أيضــا علــى تكافــؤ
الجميــع فــي الفــرص واملعاملــة فــي مجــال التعليــم،
وقــد عرضــت عليــه مقترحــات بشــأن مختلــف مظاهــر التمييــز فــي مجــال
التعليــم ،وهــو موضــوع البنــد  17-1-4مــن جــدول أعمــال الــدورة،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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وقــد قــرر فــي دورتــه العاشــرة أن هــذه املســألة ينبغــي أن تكــون موضوعــا
التفاقيــة دوليــة ولتوصيــات توجــه إلــى الــدول األعضــاء،
يقــر هــذه االتفاقيــة فــي اليــوم الرابــع عشــر مــن كانــون األول/ديســمبر
.1960
املادة 1
 -1ألغ ـراض هــذه االتفاقيــة ،تعنــي كلمــة «التمييــز» أي ميــز أو اســتبعاد
أو قصــرأو تفضيــل علــى أســاس العنصــرأو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن،
أو ال ـرأي سياســيا وغيــر سيا�ســي ،أو األصــل الوطنــي أو االجتماعــي ،أو الحالــة
االقتصاديــة أو املولــد ،يقصــد منــه أو ينشــأ عنــه إلغــاء املســاواة فــي املعاملــة فــي
مجــال التعليــم أو اإلخــال بهــا ،وخاصــة مــا يلــي:
(أ) حرمــان أي شــخص أو جماعــة مــن األشــخاص مــن االلتحــاق بــأي نــوع مــن
أنــواع التعليــم فــي أي مرحلــة،
(ب) قصرفرض أي شخص أو جماعة من األشخاص على نوع من التعليم
أدني مستوي من سائراألنواع،
(ج) إنشــاء أو إبقــاء نظــم أو مؤسســات تعليميــة منفصلــة ألشــخاص معينيــن
أو لجماعات معينة من األشخاص ،غيرتلك التي تجيزها أحكام املادة 2
مــن هــذه االتفاقية،
(د) فــرض أوضــاع ال تتفــق وكرامــة اإلنســان علــى أي شــخص أو جماعــة مــن
األشــخاص.
 -2ألغ ـراض هــذه االتفاقيــة ،تشــير كلمــة «التعليــم» إلــى جميــع أنــواع
التعليــم ومراحلــه ،وتشــمل فــرص االلتحــاق بالتعليــم ،ومســتواه ونوعيتــه،
والظــروف التــي يوفــر فيهــا.
املادة 2
عندمــا تكــون األوضــاع التاليــة مســموحا بهــا فــي إحــدى الــدول ،فإنهــا ال
تعتبــر تميي ـزا فــي إطــار مدلــول املــادة  1مــن هــذه االتفاقيــة:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ب) القيــام ،ألســباب دينيــة ،أو لغويــة ،بإنشــاء أو إبقــاء نظــم أو مؤسســات
تعليميــة منفصلــة تقــدم تعليمــا يتفــق ورغبــات آبــاء التالميــذ أو أوليــاء
أمورهــم الشــرعيين ،إذا كان االشــتراك فــي تلــك النظــم وااللتحــاق بتلــك
املؤسســات اختياريــا ،وكان التعليــم الــذي تقدمــه يتفــق واملســتويات التــي
تقررهــا أوتقرهــا الســلطات املختصــة ،وخاصــة للتعليــم باملرحلــة املناظــرة،
(ج) إنشــاء أو إبقــاء مؤسســات تعليميــة خاصــة ،إذا لــم يكــن الهــدف منهــا
ضمــان اســتبعاد أيــة جماعــة بــل توفيــرمرافــق تعليميــة باإلضافــة إلــى تلــك
التي توفرها السلطات العامة ،ومتي كانت تلك املؤسسات تداربما يتفق
وهــذه الغايــة ،وكان التعليــم الــذي تقدمــه يتفــق واملســتويات التــي تقررهــا
أو تقرهــا الســلطات املختصــة ،وخاصــة للتعليــم باملرحلــة املناظــرة.
املادة 3
عمــا علــى إزالــة ومنــع قيــام أي تمييــزباملعنــي املقصــود فــي هــذه االتفاقيــة،
تتعهــد الــدول األطـراف فيهــا بمــا يلــي:
(أ) أن تلغــي أيــة أحــكام تشــريعية أو تعليمــات إداريــة وتوقــف العمــل بأيــة
إج ـراءات إداريــة تنطــوي علــى تمييــز فــي التعليــم،
(ب) أن تضمــن ،بالتشــريع عنــد الضــرورة ،عــدم وجــود أي تمييــز فــي قبــول
التالميــذ باملؤسســات التعليميــة،
(ج) أال تســمح بــأي اختــاف فــي معاملــة املواطنيــن مــن جانــب الســلطات
العامة ،إال على أســاس الجدارة أو الحاجة ،فيما يتعلق بفرض الرســوم
املدرســية ،أو بإعطــاء املنــح الدراســية أو غيرهــا مــن أشــكال املعونــة التــي
تقدم للتالميذ ،أوبإصدارالتراخيص وتقديم التسهيالت الالزمة ملتابعة
الدراســة فــي الخــارج،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(أ) إنشــاء أو إبقــاء نظــم أو مؤسســات منفصلــة لتعليــم التالميــذ مــن
الجنســين ،إذا كانــت هــذه النظــم أو املؤسســات تتيــح فرصــا متكافئــة
لاللتحــاق بالتعليــم ،وتوفــر معلميــن ذوي مؤهــات مــن نفــس املســتوي
ومبانــي ومعــدات مدرســية بنفــس الدرجــة مــن الجــودة ،وتتيــح الفرصــة
لدراســة نفــس املناهــج أو مناهــج متعادلــة،
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(د) أال تسمح ،في أي صورة من صور املعونة التي تمنحها السلطات العامة
للمؤسســات التعليميــة ،بفــرض أيــة قيــود أو إج ـراء أي تفضيــل يكــون
أساســه الوحيــد انتمــاء التالميــذ إلــى جماعــة معينــة،
(هــ) أن تتيــح لألجانــب املقيميــن فــي أراضيهــا نفــس فــرص االلتحــاق بالتعليــم
التــي تتيحهــا ملواطنيهــا.
املادة 4
تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة -فضــا عمــا تقــدم بــأن تضــع
وتطــور وتطبــق سياســة وطنيــة تســتهدف ،عــن طريــق أســاليب مالئمــة للظــروف
والعــرف الســائد فــي البــاد ،دعــم تكافــؤ الفــرص واملســاواة فــي املعاملــة فــي أمــور
التعليــم ،والســيما:
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(أ) جعــل التعليــم االبتدائــي مجانيــا وإجباريــا ،وجعــل التعليــم الثانــوي بشــتى
أشكاله متوفرا وسهل املنال بصفة عامة للجميع ،وجعل التعليم العالي
كذلــك متاحــا للجميــع علــى أســاس القــدرات الفرديــة ،وضمــان الت ـزام
الجميــع بمــا يفرضــه القانــون مــن االنتظــام باملدرســة،
(ب) ضمان تكافؤمستويات التعليم في كافة املؤسسات التعليمية العامة في
نفس املرحلة ،وتعادل الظروف املتصلة بجودة التعليم املقدم ونوعيته،
(ج) القيــام بالوســائل املناســبة ،بتشــجيع ودعــم تعليــم األشــخاص الذيــن
لــم يتلقــوا أي تعليــم ابتدائــي أو لــم يتمــوا الدراســة فــي املرحلــة االبتدائيــة
حتى نهايتها ،وتوفيرالفرص أمامهم ملواصلة التعلم على أساس قدراتهم
الفرديــة،
(د) توفيرالتدريب لجميع املشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.
املادة 5
 -1توافق الدول األطراف في هذه االتفاقية على ما يلي:
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية
وتعزيــزاحت ـرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،وأن ييســرالتفاهــم
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ب) مــن الضــروري احتـرام حريــة آبــاء التالميــذ أوأوليــاء أمورهــم الشــرعيين،
أوال ،فــي أن يختــاروا ألبنائهــم أيــة مؤسســات تعليميــة غيــرتلــك التــي تقيمهــا
الســلطات العامــة بشــرط أن تفــي تلــك املؤسســات بالحــد األدنــى مــن
املســتويات التعليميــة التــي تقررهــا أو تقرهــا الســلطات املختصــة ،وثانيــا
فــي أن يكفلــوا ألبنائهــم ،بطريقــة تتفــق واإلج ـراءات املتبعــة فــي الدولــة
لتطبيــق تشــريعاتها ،التعليــم الدينــي واألخالقــي وفقــا ملعتقداتهــم الخاصة.
وال يجــوز إجبــارأي شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص علــى تلقــي تعليــم
دينــي ال يتفــق ومعتقداتهــم،
(ج) مــن الضــروري االعت ـراف بحــق أعضــاء األقليــات الوطنيــة فــي ممارســة
أنشطتهم التعليمية الخاصة ،بما في ذلك إقامة املدارس وإدارتها ،فضال
عــن اســتخدام أو تعليــم لغتهــم الخاصــة ،رهنــا بالسياســة التعليميــة لــكل
دولــة وبالشــروط التاليــة:
« »1أال يمــارس هــذا الحــق بطريقــة تمنــع أعضــاء هــذه األقليــات مــن فهــم
ثقافة ولغة املجتمع ككل ،أو من املشاركة في أنشطته ،أو بطريقة تمس
الســيادة الوطنيــة،
« »2أاليكون مستوي التعليم أدني من املستوي العام الذي تقرره السلطات
املختصة،
« »3أن يكون االلتحاق بتلك املدارس اختياريا.
 -2تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة باتخــاذ كافــة التدابيــر
الضروريــة لضمــان تطبيــق املبــادئ املنصــوص عليهــا بالفقــرة  1مــن هــذه املــادة.
املادة 6
تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة بــأن تقــوم ،وهــي تطبقهــا،
بتوجيــه أكبــر قــدر مــن االهتمــام إلــى أيــة توصيــات يقرهــا املؤتمــر العــام ملنظمــة
األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فيمــا يلــي ،لتحديــد التدابيــرالتــي تتخــذ
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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والتسامح والصداقة بين جميع األمم والجماعات العنصرية أوالدينية،
وأن يساند جهود األمم املتحدة في سبيل صون السالم،
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ملكافحــة شــتي صــور التمييــزفــي التعليــم وبغيــة كفالــة تكافــؤ الفــرص واملعاملــة فــي
مجــال التعليــم.
املادة 7
فــي التقاريــر الدوريــة التــي تقدمهــا الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة
إلــى املؤتمــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فــي التواريــخ
وبالطريقة التي يحددها املؤتمر ،يتعين على هذه الدول أن تقدم معلومات عن
األحكام التشــريعية واإلدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابيراألخرى التي
تكــون قــد اتخذتهــا لتطبيــق هــذه االتفاقيــة ،بمــا فــي ذلــك التدابيــراملتخــذة لوضــع
وتطويرالسياسة الوطنية املوضحة باملادة  ،4وكذلك عن النتائج التي حققتها
والعقبــات التــي واجهتهــا فــي تطبيــق تلــك السياســة.
املادة 8
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أي خــاف ينشــأ بيــن أي دولتيــن أو أكثــر مــن الــدول األط ـراف فــي هــذه
االتفاقية حول تفسيرهذه االتفاقية أوتطبيقها ،وال تتم تسويته باملفاوضات،
يحال إلى ،بناء على طلب أطراف النزاع ،وإذا لم توجد وســيلة أخري لتســويته،
محكمــة العــدل الدوليــة للبــت فيــه.
املادة 9
ال يسمح بأية تحفظات على هذه االتفاقية.
املادة 10
ال يجــوز أن يترتــب علــى هــذه االتفاقيــة مســاس بالحقــوق التــي قــد يتمتــع
بها أفراد أوجماعات بمقت�ضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أوأكثر ،متي كانت
تلــك الحقــوق ال تتعــارض مــع نصــوص هــذه االتفاقيــة أو روحهــا.
املادة 11
حررت هذه االتفاقية باللغات األسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية،
ويعتبركل من النصوص األربعة نصا رسميا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -1تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق أو القبــول مــن قبــل الــدول األعضــاء
في منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ،طبقا لإلجراءات الدســتورية
النافــذة فــي كل منهــا.
 -2تــودع وثائــق التصديــق علــى االتفاقيــة أو قبولهــا لــدي املديــر العــام
ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة.
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املادة 12

املادة 13
 -1يكــون بــاب االنضمــام إلــى هــذه االتفاقيــة مفتوحــا أمــام جميــع الــدول
غيــر األعضــاء فــي منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ،والتــي يكــون
املجلــس التنفيــذي للمنظمــة قــد دعاهــا لالنضمــام إلــى االتفاقيــة.
 -2يقــع االنضمــام إلــى االتفاقيــة بإيــداع وثيقــة انضمــام لــدي املديــرالعــام
ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة.
املادة 14
يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهرعلــى تاريــخ إيــداع ثالث
وثيقــة للتصديــق عليهــا أو قبولهــا أو االنضمــام إليهــا ،علــى أن يكــون هــذا النفــاذ
قاصـرا علــى الــدول التــي أودعــت وثائــق تصديقهــا أو قبولهــا أو انضمامهــا فــي ذلــك
التاريــخ أوقبلــه .وتصبــح االتفاقيــة نافــذة بالنســبة أليــة دولــة أخــري بعــد انقضــاء
ثالثة أشــهرعلى تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو االنضمام من جانب
تلــك الدولة.
املادة 15
تقرالدول األطراف في هذه االتفاقية بأن سريانها ال يقتصرعلى أراضيها
فحســب ،بــل يمتــد أيضــا إلــى جميــع األقاليــم غيــر املتمتعــة بالحكــم الذاتــي أو
األقاليــم الخاضعــة للوصايــة أو املســتعمرة أو غيرهــا مــن األقاليــم التــي تكــون
الدولــة الطــرف املعنيــة مســؤولة عــن عالقاتهــا الدوليــة .وتتعهــد بالقيــام ،عنــد
الضرورة ،باستشارة الحكومات أو السلطات املختصة األخرى في تلك األقاليم
عنــد التصديــق علــى االتفاقيــة أو قبولهــا أو االنضمــام إليهــا أو قبلــه ،وذلــك بغيــة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

219

الصكوك الكونية

ضمــان تطبيــق االتفاقيــة علــى تلــك األقاليــم .وتتعهــد بــأن تخطــر املديــر العــام
ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة باألقاليــم التــي تطبــق عليهــا
االتفاقيــة علــى النحــواملذكــور ،علــى أن يصبــح اإلخطــارنافــذا بعــد انقضــاء ثالثــة
أشــهرعلــى تاريــخ تســلمه.
املادة 16
 -1لــكل دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة أن تنســحب منهــا باألصالــة عــن
نفســها أو نيابــة عــن أي إقليــم تتولــى مســؤولية عالقاتــه الدوليــة.
 -2يبلــغ االنســحاب فــي وثيقــة مكتوبــة تــودع لــدي املديــر العــام ملنظمــة
األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة.
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 -3يصبح االنسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشرشهرا على تاريخ تسلم
وثيقة االنسحاب.
املادة 17
يتولــى املديــرالعــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة إخطــار
الــدول األعضــاء فــي املنظمــة ،والــدول غيــراألعضــاء فــي املنظمــة واملشــارإليهــا فــي
املادة  ،13وكذلك إخطارمنظمة األمم املتحدة ،بإيداع جميع وثائق التصديق
والقبــول واالنضمــام املنصــوص عليهــا فــي املادتيــن  12و  13أعــاه ،وباالخطــارات
وبوثائــق االنســحاب املنصــوص عليهــا فــي املادتيــن  15و  16أعــاه علــى التوالــي.
املادة 18
 -1للمؤتمــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة أن
يعــدل هــذه االتفاقيــة ،علــى أن ال يكــون مثــل هــذا التعديــل ملزمــا إال للــدول التــي
تصبــح أطرافــا فــي االتفاقيــة املعدلــة.
 -2إذا أقراملؤتمرالعام اتفاقية جديدة معدلة لالتفاقية الحالية تعديال
كليا أو جزئيا ،ففي هذه الحالة وما لم تنص االتفاقية الجديدة على غيرذلك،
يقفل باب التصديق على االتفاقية الحالية أو قبولها أو االنضمام إليها اعتبارا
من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ االتفاقية الجديدة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

طبقــا للمــادة  102مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،تســجل االتفاقيــة الحاليــة
لــدي األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة بنــاء علــى طلــب املديــر العــام ملنظمــة األمــم
املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة.
حــررت فــي باريــس ،فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن كانــون األول/ديســمبر
 ،1960مــن نســختين أصليتيــن تحمــان توقيعــي رئيــس الــدورة الحاديــة عشــرة
للمؤتمــر العــام واملديــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة،
وتودعــان فــي محفوظــات األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ،علــى أن تســلم
صــور طبــق األصــل ومعتمــدة منهمــا إلــى جميــع الــدول املشــارإليهــا فــي املادتيــن 12
و ،13وإلــى منظمــة األمــم املتحــدة.
النــص الــوارد أعــاه هــو النــص الرســمي لالتفاقيــة التــي أقرهــا املؤتمــر
العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فــي دورتــه الحاديــة عشــرة،
املنعقــدة فــي باريــس والتــي أعلــن اختتامهــا يــوم  15كانــون األول/ديســمبر .1960
وإثباتــا لذلــك ،ذيلنــاه بتوقيعنــا فــي هــذا اليــوم ،الخامــس عشــرمــن كانــون األول/
ديســمبر .1960

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 19
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