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 الحق في التعليم

 

 

 

 مةمقد  ال .1
تهتم بها  ، التييعتبر الحق في التعليم إحدى الحقوق االجتماعية إضافة للحق في الصحة والضمان االجتماعي

المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، والهادفة إلى تحقيق التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع وتوفير إمكانيات 
الحق  ويتصف .(66، 2010)خبابة  وفرت الدولة الوسائل المناسبة لتحقيقهافي حال للتقدم االجتماعي  جانسةمت

تضمن حريته وحقه في تلقي العلوم الذي ي، و اإلنسانلقة بشخص بأنه من الحقوق والحريات المتع في التعليم
هذا ويعتبر بأنه حق وواجب في آن واحد؛  .(347، 2013)الدبس  المختلفة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة

لألفراد ألنه يمنح حق  أما باعتبارهمعينة، سن ن دساتير العالم تنص على إلزاميته حتى ألواجب  يصنف بأنه
 .(303، 1995)عباس  مراحلهم العمرية بمختلف
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

وفككككككي كككككككل  ،التعلككككككيم عبككككككر تككككككاري  البشككككككرية شكككككككل
غايككة بحككد ذاتهككا ووسككيلة لتنميككة الفككرد  ،المجتمعككات

والمجتمككككككع؛ الرتباطككككككه بمفهككككككوم الكرامككككككة اإلنسككككككانية 
للفرد، األمر الذي دعا العديد مكن الصككوا الدوليكة 
 واإلقليميكككة لرعتككككران بككككه وتنايمكككه. وهككككو مككككا أكككككده

( 109رقكم ) القضاء الدستوري المصكري فكي حكمكه
، والكككذي 10/6/2007ضكككائية، بتكككاري  ق 27لسكككنة 
فيكككها تالتعلكككيم ككككان وال يكككزال مكككن أكثكككر المهكككام جكككاء 

خطكككككككككككرات وأعمقهكككككككككككا اتصكككككككككككاالت ب مكككككككككككال المكككككككككككواطنين 
وطموحكككككاتهم، وأوثقهكككككا ارتباطكككككات بمصكككككالح الجماعكككككة 
ومقاييس تقدمها. وكان على الدولة أن تهيمن على 

يهككا رعايتهككا، وأن عناصككر التعلككيم الرئيسككة، وأن تول  
اقتهم تكككوفر لكككدور التعلكككيم والقكككائمين عليهكككا بقكككدر طككك
 شرايين الحياة الجوهرية التي ال تقوم إال بهات. 

يقصكككككد بكككككالحق تالمصكككككلحة أو المنفعكككككة أو السكككككلطة 
صككككككاحبها بموجككككككب الشككككككر  أو القككككككانون أو ل الثانيككككككة

بككين أطرافهككا علككى أسككاس  العقككود التككي تنشككا حقوقككات 
أمككا الحككق  (.35، 2012)الخطيككب قككانوني عككادلت 

شء العلكككككم، بكككككالتعليما تحريكككككة الفكككككرد فكككككي تلقكككككين الكككككن
واإلعككككداد لجيككككل جديككككد، وحقككككه فككككي أن يتلقككككى العلككككم 
ويختككككار نوعيككككة التعلككككيم الككككذي يتلقككككاه والمعلككككم الككككذي 

نككككه العلككككم، وأن يتمتككككع مككككع غيككككره مككككن المككككواطنين يلق  
بفرصة متساوية في تلقي العلم ألقصكى حكدود دون 

  .(396، 1989أي تمييزت )فراج، 

أنهكككا تتعلكككق ب حكككدى فكككي تكمكككن أهميكككة هكككذه الورقكككة 
الحقككككككوق األساسككككككية المرتبطككككككة بتقككككككدم المجتمعككككككات 
وتطورهكككا، فكككر بكككد للدولكككة أن تمنحكككه لككككل فكككرد، وأن 

لزاميككككك ات يككككككون مجانيككككك فكككككي مراحلكككككه األولكككككى، وأن  ات وا 
يتجسككد بككالتعليم بككالفني والمهنككي، وأن يهككدن بشكككل 
عكككام إنمكككاء شخصكككية الفكككرد الهادفكككة إلثكككراء مسكككتقبله 

 (.184، 1999ي )الراو ورقي مجتمعه 

اإلجابككككة علككككى عككككدة تسككككا الت هككككذه الورقككككة حككككاول ت
أهمهككاا مككا موقككف الدسككاتير الوطنيككة مككن الحككق فككي 
التعليم؟ كيف ساهمت الدولة في إرساء هذا الحكق؟ 

حمايتككككككه هككككككو دور المحكمككككككة الدسككككككتورية فككككككي ومككككككا 
؟ وهل يتفق التنايم الدستوري مكع التناكيم وترسيخه

 الدولي لهذا الحق؟

األول  االورقكككككة قسكككككمين تفكككككردى ذلكككككا وللوصكككككول إلككككك
لبحككككت التناككككيم الدسككككتوري للحككككق فككككي التعلككككيم، أمككككا 

 لبحت التنايم الدولي للحق في التعليم.ف ،الثاني

 لتنظيم الدستوري للحق في التعليم .2

تهككتم الدسككاتير الوطنيككة بمعالجككة الحككق فككي التعلككيم 
ألهميتكككه فكككي تنميكككة الفكككرد ورقكككي المجتمكككع، وتعتبكككر 

يم أوائككل الككدول التككي اعتبككرت أن التعلككالككدنمارا مككن 
دوره  مكن انطرقكات و ، 1817إلزامي، وذلا فكي العكام 

اتبعت العديد مكن الكدول في إثراء المجتمع وتطوره، 
، ومكككككن ثككككككم تككككككأثرت الككككككدول ذاتككككككه األوربيكككككة االتجككككككاه

ذلا، وحرصكككككت العديكككككد مكككككن المواثيكككككق بكككككسكككككيوية اآل
يضككككم العلككككم  الدوليككككة علككككى معالجتككككه، وبككككدء حككككديثات 

يكككككككة الحقكككككككوق اإلبداعيكككككككة واإلنتاجيكككككككة والماديكككككككة حما
 (.109، 2005)الراجحي والمعنوية 

فككككي هككككذا الجككككزء لمكانككككة الحككككق فككككي الورقككككة  تتطككككرق 
التعلكككككيم فكككككي النصكككككوص الدسكككككتورية ضكككككمن القسكككككم 
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القسككم الثككاني مكانككة هككذا الحككق  يبحككتاألول، بينمككا 
 ضمن القضاء الدستوري.

 مكانة التعليم في النصوص الدستورية. 2-1

فمككككككن الناحيككككككة  ،بالنسككككككبة إلككككككى الحالككككككة الفلسككككككطينية
التاريخيككككة لككككم تتعككككرس النصككككوص الدسككككتورية التككككي 
عاصككر تطبيقهككا علككى فلسككطين فككي بعككس المراحككل 

مكن الحككم  التاريخية لتنايم الحق في التعليم ابتكداءت 
باالنتككككداب البريطككككاني، بينمككككا تككككم  العثمككككاني ومككككرورات 

نككي للعككام التطككرق لككه كككأول مككرة فككي الدسككتوري األرد
ق علككككى الضككككفة الدربيككككة عنككككد ، والككككذي طب كككك1952

إعرن الوحدة بين الضفة الدربيكة والضكفة الشكرقية، 
( منككككه، والتككككي نصككككت علككككىا 20بموجككككب المككككادة )
لزامي لألردنيين وهو مجكاني فكي إتالتعليم االبتدائي 
 مدارس الحكومةت. 

أمككا بالنسككبة لقطككا  غككزة والككذي ألحككق بككذات الوقككت 
 ةلمصكككرية، فلكككم تتضكككمن نصوصكككه أيكككإلكككى اإلدارة ا

التعلكيم أو االعتكران بكه ضكمن فكي إشارة إلى الحق 
نصككككككوص القككككككانون األساسككككككي لقطككككككا  غككككككزة للعككككككام 

والمعكككدل بموجكككب إعكككرن الناكككام الدسكككتوري  1955
؛ ألن هكككككككذه الدسككككككاتير أككككككككدت علكككككككى 1962للعككككككام 

ق فككككككي ب ككككككاسككككككتمرار تطبيككككككق الناككككككام القككككككانوني المط  
ريطكاني علكى قطكا  غكزة فلسطين أثنكاء االنتكداب الب

فككككي فتككككرة اإلدارة المصككككرية عليهككككا، الككككذي بككككدوره لككككم 
 س لهذا الحق.يتعر  

وفككي الوقككت الحككالي تككنام أحكككام الحككق فككي التعلككيم 
بموجكب القككانون األساسكي الفلسككطيني المعكدل للعككام 

ق على الضكفة الدربيكة وقطكا  غكزة ، والمطب  2003
نكككه ( م24بصكككفته القكككانون األسكككمى فيهكككا. فالمكككادة )

تعرضككككت لككككبعس الضككككمانات المتعلقككككة بككككالحق فككككي 
حتكى نهايكة  التعليم ضمن أحكامكه، فاعتبرتكه إلزاميكات 

فككككي  ات ، ومجانيكككككافككككة لمككككواطنينلالمرحلككككة األساسككككية 
المكككككدارس والمعاهكككككد والم سسكككككات العامكككككة، وأككككككدت 
علكككككى احتكككككرام واسكككككتقرلية الجامعكككككات والم سسكككككات 

انون التعليميككة ومراكككز البحككوت مككع تككرا تناككيم القكك
آلليككككة اإلشككككران عليهككككا، علككككى أن تشككككرن السككككلطة 
الوطنيكككة الفلسكككطينية علكككى التعلكككيم كلكككه وفكككي جميكككع 
مراحلككككككه وم سسككككككاته التعليميككككككة العامككككككة والخاصككككككة، 
وعلى هذه الم سسات احترام المناهج التي تعتمدها 

ر القككانون المككنام لهككا هككذه السككلطة دون تحديككد إطككا
  .إلى قانون خاص به أو إحالته

قكككد تعرضكككت القكككوانين الفلسكككطينية للحكككق فكككي و هكككذا 
التعليم وتنايمه في قانون التعليم العالي الفلسطيني 

؛ وقكانون الطفكل الفلسكطيني 1998( لسنة 11رقم )
؛ وقككككانون مراكككككز اإلصككككر  2004( لسككككنة 7رقككككم )

؛ 1998( لسككككككككنة 6والتأهيككككككككل الفلسككككككككطيني رقككككككككم ) 
( لسكنة 4قين الفلسكطيني رقكم ) وقانون حقوق المعكو  

( لسككنة 1؛ وقككانون التعلككيم الفلسككطيني رقككم )1999
بشككككككأن  1998( لسككككككنة 11؛ وقككككككانون رقككككككم )2013

التعليم العالي، وقانون التربيكة والتعلكيم األردنكي رقكم 
المفعكول فكي  ةوتعديرته الساري 1964( لسنة 16)

 2013( لسنة 5الضفة الدربية؛ وقرار بقانون رقم )
تعلكككيم بشكككأن صكككندوق اإلقكككراس لطلبكككة م سسكككات ال

العكككككالي فككككككي فلسككككككطين، مكككككع اإلشككككككارة إلككككككى الناككككككام 



 نوار بدير

 

4 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

القككانوني المتعلككق بحككق التعلككيم يختلككف بككين الضككفة 
 الدربية عن قطا  غزة.

، 2014للعكككام  أمككا بالنسكككبة إلكككى الدسككتور المصكككري 
فقد توسع في صياغة هذا الحق، وعالجكه فكي سكبع 
مكككككواد متفرقكككككة ضكككككمن البكككككاب الثكككككاني مكككككن الدسكككككتور 

تالمقومكككات األساسكككية للمجتمكككعت، وأككككد  كككككالمعنكككون ب
 ؛بموجبكككككه علكككككى حكككككق المكككككواطن المصكككككري بكككككالتعليم

ألهميتككككه فككككي تبنككككاء الشخصككككية المصككككرية والحفككككا  
علككى الهويككة الوطنيككة، وتأصككيل المككنهج العلمككي فككي 
التفكيككككككككر وتنميككككككككة المواهككككككككب، وتشككككككككجيع االبتكككككككككار، 
رسككاء مفككاهيم  وترسككي  القككيم الحضككارية والروحيككة، وا 

التسامح، وعدم التمييز، مع التكزام الدولكة المواطنة و 
بمراعككاة أهدافككه فككي منككاهج التعلككيم ووسككائله، وتديككره 
 اوفقككككككككككات لمعككككككككككايير الجككككككككككودة العالميككككككككككةت، وأضككككككككككافت

المعلمكككككون، وأعضكككككاء هيئكككككة التكككككدريس ومعكككككاونوهم، 
يشككككككلون الركيكككككزة األساسكككككية للتعلكككككيم. واعتبكككككرت أن 

و مكككا التعلكككيم إلزامكككي حتكككى نهايكككة المرحلكككة الثانويكككة أ
يعادلهككككا، علككككى أن تكفككككل الدولككككة مجانتيككككه بمراحلككككه 
المختلفككككككة فككككككي م سسككككككات الدولككككككة التعليميككككككة، وفقككككككات 

 للقانون. 

التعليم النصوص الدستورية المصرية بككما واهتمت 
الفنكككككي والتقنكككككي والتكككككدريب المهنكككككي وألزمكككككت الدولكككككة 

لمعككككككايير الجككككككودة العالميككككككة، وبمككككككا  بتطككككككويره، وفقككككككات 
وق العمكككل. أمكككا بالنسكككبة يتناسكككب مكككع احتياجكككات سككك

إلككككككككى التعلككككككككيم الجككككككككامعي فقككككككككد أكككككككككدت النصككككككككوص 
علكككككككى اسكككككككتقرل الجامعكككككككات  المصكككككككرية الدسكككككككتورية

والمجامع العلمية واللدوية، مع إلكزام الدولكة بتطكوير 

ه في جامعات الدولة يتالتعليم الجامعي وكفالة مجان
للقككانون. وشككجعت إنشككاء  ومعاهككدها، كككل ذلككا وفقككات 

غيككر الهادفككة إلككى تحقيككق الككربح. الجامعككات األهليككة 
كمكا وأولكت تلكا النصككوص االهتمكام بالقضكاء علككى 
األميكككككة مكككككن خكككككرل االلتكككككزام بوضكككككع خطكككككة شكككككاملة 

 للقضاء عليها.

إضككككككافة إلككككككى ذلككككككا ألزمككككككت النصككككككوص الدسككككككتورية 
المصكككككرية الدولكككككة بتخصكككككيص نسكككككبة مكككككن اإلنفكككككاق 

% مككن النككاتج 4الحكككومي علككى التعلككيم بمككا يعككادل 
% مككككن 2جككككامعي بمككككا ال يقككككل عككككن أمككككا ال القككككومي،

وأخيرات البحت العلمي خصص له ما  الناتج القومي،
على  % من الناتج القومي اإلجمالي،1ال يقل عن 

أن ترتفع تلا النسب تدريجيات حتى تصل المعدالت 
 المتفق عليها عالميات. 

القككككككككككككانون األساسككككككككككككي ن نصككككككككككككوص وبالمجمككككككككككككل إ
تعكككككرس لنسكككككبة تلكككككم  (2003)الفلسكككككطيني المعكككككدل 

اإلنفككككككاق الحكككككككومي علككككككى القطاعككككككات االقتصككككككادية 
واالجتماعيكككككة علكككككى خكككككرن النصكككككوص الدسكككككتورية 

، إال أن موازنكة كما أشرنا سكابقات  (2014) المصرية
تشكككير إلكككى أن حصكككة وزارة  2016الحكومكككة للعكككام 

التربيكككككككة والتعلكككككككيم العكككككككالي مكككككككن موازنكككككككة الحكومكككككككة 
، ات مريكيكأ ات مليكون دوالر  720 قرابكة الفلسطينية بلدكت
مجمككككككككل موازنككككككككة مككككككككن %( 18.3أي مككككككككا نسككككككككبته )

-14، 2016)تأمككانت الحكومككة للقطاعككات العامككة 
كرواتكككب وأجكككور  (%86.00) . ويكككذهب جلهكككا(16

مكن  %1.8ونفقات تشكديلية، وُيخصكص مكا نسكبته 
موازنككة الككوزارة كنفقككات تطويريككة، مككا يضككع العمليككة 
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التعليمية برمتها في ارون غاية في الصعوبة من 
البنية التحتية للمدارس، وبناء مكدارس حيت تطوير 

أو إضكككككافة صكككككفون مدرسكككككية جديكككككدة. وهكككككذا يككككك ثر 
بشككككل سككككلبي علكككى مبككككدأ التكككوافر الككككذي يفككككرس أن 
تعمل الدولكة علكى تكوفير م سسكات وبكرامج تعليميكة 
وبنية تحتية تشتمل على كل العناصر التكي تحكاف  
علككى كرامككة اإلنسككان وتككدعم حقككه فككي تعلككيم نككوعي 

تقلة لحقكككوق اإلنسكككان تديكككوان الماكككالمت )الهيئكككة المسككك
2016 ،121.) 

 إضككككككافة إلككككككى أن النصككككككوص الدسككككككتورية المصككككككرية
عالجككت العديككد مككن مضككامين هككذا الحككق ( 2014)

بمككككا فيككككه القضككككاء علككككى األميككككة واالهتمككككام بككككالتعليم 
الفنكككي والمهنكككي، بينمكككا اقتصكككرت نصكككوص القكككانون 

علكككككككككى  (2003) المعكككككككككدلاألساسكككككككككي الفلسكككككككككطيني 
 ة لهذا الحق دون التعرس لتفاصيله.محددات عام

فقكد تعكرس فكي  1962 للعكام أما الدسكتور الككويتي
علكى  ( منه إلى الحق في التعلكيم م ككدات 40المادة )

لزاميته في مراحله األولكى،  حق الكويتيين بالتعليم وا 
على أن تكفكل الدولكة حكق التعلكيم فكي حكدود الناكام 

وأحالت كم العام واآلداب مع إحالة تنايمه لقانون، 
وضككككع الخطككككة الرزمككككة هككككذه النصككككوص الدسككككتورية 

 للقضاء على األمية لقانون يتعلق بها. 

الحكق  2005للعكام الدسكتور العراقكي  هذا فيما ناكم
بكذلا  ات في التعليم ب يراد العديد من الضمانات مراعي

األعكراق المختلفككة، فقككد جكاءت نصوصككه فككي المككواد 
أسكاس تقكدم ( توضح أن التعليم 34( و)29و) (4)

المجتمعكككات، وعلككككى الدولككككة أن تكفلككككه، مككككع اعتبككككاره 

لكافكككة العكككراقيين بمختلكككف مراحلكككه،  ات ومجانيككك ات إلزاميككك
وأككككدت أنكككه مكككن واجكككب الوالكككدين تعلكككيم أبنكككائهم مكككع 
ضككمان حقهككم بككتعلم اللدككة األم سككواء أكانككت عربيككة 

أرمانيكككككة فكككككي  مسكككككريانية أ متركمانيكككككة أ مكرديكككككة أ مأ
الحكوميكككة، وأن تكفكككل الدولكككة الم سسكككات التعليميكككة 

مكافحة األمية، وتشجع البحت العلمي، أما بالنسبة 
للتعلككيم الخككاص فهككو أيضككا مكفككول ويككنام بموجككب 

 قانون.

تعككرس إلككى ف ،2014للعككام  لدسككتور التونسككيأمككا ا
( 47( و)39الحككككق فككككي التعلككككيم بموجككككب الفصككككل )

بكككككأن واجكككككب الدولكككككة تكككككوفير الحكككككق بكككككالتعليم  م ككككككدات 
إلزامي حتى سكن هو مراحل التعليم و  فةاالمجاني لك

السادسكككة عشكككر، وعلكككى الدولكككة فكككي إطكككار ذلكككا أن 
 أن تكدعمها، وتباشكر إجكراءاتترس  اللدكة العربيكة و 

االنفتككككككككا  علككككككككى اللدككككككككات األجنبيككككككككة والحضككككككككارات 
نشككر ثقافككة حقككوق كككذلا المسككاهمة فككي اإلنسككانية و 
حقوق الطفل على أضافت أيضات أن من اإلنسان، و 
الدولككة التعلككيم والتربيككة، دون أن تحيككل  أبويككه وعلككى

هككككذه النصككككوص تناككككيم الحككككق فككككي التعلككككيم بشكككككل 
 مباشر إلى قانون خاص به.

 لدسككتور جنككوب( مككن ا29منحككت المككادة ) ذلككا فيمككا
الحككق  ،2012والمعككدل للعككام  1996فريقيككا للعككام إ

التعلكيم األساسكي،  في التعليم لكل شكخص بمكا فيهكا
خككككككرل التككككككزام الدولككككككة أو أي تعلككككككيم إضككككككافي، مككككككن 

لتجعله متاحكات وسكهل المنكال بشككل  ؛بتدابير معقولة
تكككككدريجي، مكككككع ضكككككرورة احتكككككرام م سسكككككات التعلكككككيم 
الخككككككاص والتقيككككككد باإلنصككككككان واالهتمككككككام بالجككككككدوى 
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التعليميككككة ومعالجككككة اآلثككككار المترتبككككة علككككى القككككوانين 
والممارسات التي كانت سائدة في الماضي والقائمة 

ري. وأضافت بأن لككل شكخص على التمييز العنص
في أن يتلقى تعليمه في الم سسات التعليميكة  الحق  

الحكوميككة باللدككة أو اللدككات الرسككمية التككي يختارهككا 
. وأتاحككككككت إذا كككككككان ذلككككككا التعلككككككيم ممكنككككككات ومعقككككككوالت 

نصوص هذا الدستور لكل شخص الحق في إنشاء 
م سسكككات تعليميكككة مسكككتقلة، علكككى نفقتكككه الخاصكككة، 

علككى التمييككز العنصككري، وأن تكككون بشككرأ أال تقككوم 
مسجلة بالدولة؛ وأن تلتزم بمعايير ال تقكل عكن تلكا 
التكككككي تلتكككككزم بهكككككا نايراتهكككككا مكككككن م سسكككككات التعلكككككيم 

 الحكومية.

 1958للعككككام أمككككا بالنسككككبة إلككككى الدسككككتور الفرنسككككي 
فقككككككد أشككككككار إلككككككى التعلككككككيم  ،2012والمعككككككدل للعككككككام 

وأهميتككه ضككمن ديباجتككه، والتككي جككاء فيهككا تتضكككمن 
ألمككة فككرص متسككاوية لألطفككال والكبككار فككي التعلككيم ا

والتككدريب المهنككي والثقافككة. تككوفير التعلككيم المجككاني، 
العككام والعلمككاني علككى جميككع المسككتويات هككو واجككب 

منككه علككى ضككرورة  (8)الدولككةت. وأشككارت فككي المككادة 
أن يسكككككهم التعلكككككيم والتثقيكككككف البيئكككككي فكككككي ممارسككككككة 

تككككككدخل ، دون أن الحقكككككوق والواجبككككككات بشكككككككل عككككككام
 بتفاصيل هذا الحق ومضامينه.

أن نصكككككوص يمككككككن القكككككول علكككككى مكككككا سكككككبق  بنكككككاءت 
الدسككككككاتير المنامككككككة للحككككككق فككككككي التعلككككككيم موضككككككو  
الدراسككة اهتمككت بتحديككد اإلطككار العككام لمفهككوم الحككق 
بكككالتعليم، ونامكككت معالمكككه باعتبكككاره إحكككدى الحقكككوق 
ن اختلفكككككت صكككككياغتها مكككككن دسكككككتور  االجتماعيككككة، وا 

إضكافة إلكى ارهكا ككذلا. آلخر ووسكعت وضكيقت إط
فككي التشككريعات العربيككة  المتبعككة لصككياغةذلككا فكك ن 

المقارنككككككة قيككككككدت ممارسككككككة الحككككككق بككككككالتعليم بتككككككدخل 
السككلطة التشككريعية، مككن خككرل تككرا تناككيم تفاصككيل 

قكككوانين الخاصككة بككه؛ األمككر الكككذي الهككذا الحككق إلككى 
يخول السلطة التشريعية فرس قيود على ممارستها 

  (.27، 1955)عزام 

ياهككر ذلككا بتقييككد النصككوص بعبككارات عامككة كمككا و 
هككككو الحككككال فككككي النصككككوص الدسككككتورية الفلسككككطينية 

باسككككككككتخدام سككككككككابقة الككككككككذكر والمصككككككككرية والكويتيككككككككة 
مصككطلحات فضفاضككة، مثككل تفككي حككدود القككانونت، 
 كأو تفككككي إطككككار القككككانونت والككككذي يصككككفه الككككبعس بكككك

ل السكككككككككلطات تنصكككككككككوص االسكككككككككتردادت التكككككككككي تخكككككككككو  
الحقككككككككوق الدسككككككككتورية؛ بتبنككككككككي صككككككككرحية اسككككككككترداد 

تشكككككككريعات تلدكككككككي ككككككككل مقاصكككككككد حقكككككككوق اإلنسكككككككان 
وعلكى  (،14، 2014)الم سسكة الدوليكة  وتقويضها

خككككرن اتجككككاه الككككدول المقارنككككة فككككي الورقككككة البحثيككككة 
 (2014) موضكككو  الدراسكككة فككك ن الدسكككتور التونسكككي

يحككككدد القيككككود الككككواردة علككككى كافككككة  ات عامكككك ات أورد نصكككك
موجكككككككككب أحككككككككككام الحقكككككككككوق والحريكككككككككات المنامكككككككككة ب

الدستور، ومنهكا الحكق فكي التعلكيم، بموجكب الفصكل 
(، والتكي تكنص علكىا تيحكدد القكانون الضكواب  49)

المتعلقككككككككة بككككككككالحقوق والحريككككككككات المضككككككككمونة بهككككككككذا 
الدسكككتور وممارسكككتها بمكككا ال ينكككال مكككن جوهرهكككا، وال 
توضكككع هكككذه الضكككواب  إال لضكككرورة تقتضكككيها دولكككة 

أو  اآلخكرين مدنية ديمقراطية وبهكدن حمايكة حقكوق 
لمقتضككككككيات األمككككككن العككككككام أو الككككككدفا  الككككككوطني أو 
الصككحة العامككة أو اآلداب العامككة وذلككا مككع احتككرام 
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التناسكككككب بكككككين هكككككذه الضكككككواب  وموجباتهكككككا. وتكفكككككل 
الهيئكككات القضكككائية بحمايكككة الحقكككوق والحريكككات مكككن 
أي انتهكككككاا. وال يجكككككوز ألي تعكككككديل أن ينكككككال مكككككن 

مونة فكككي مكتسككبات حقكككوق اإلنسكككان وحرياتكككه المضككك
 هذا الدستورت.

تتميكككككككز صكككككككياغة الكككككككنص  إضكككككككافة إلكككككككى مكككككككا سكككككككبق
( 65الدسككتوري التونسككي بأنهككا أوردت فككي الفصككل )

يحكككككدد النصكككككوص القانونيكككككة الناامكككككة  شكككككامرت  ات نصكككك
لكافة أحكام الدسكتور، وقسكمتها إلكى قسكمين؛ األول 
يتخكككذ شككككل قكككوانين عاديكككة وأوردت المواضكككيع التكككي 

التعلكككيم والبحكككت تكككنام بهكككا مكككن ضكككمنها الحكككق فكككي 
العلمككككككككي والثقافككككككككة والصككككككككحة والتنميككككككككة والضككككككككمان 
واالجتمكككاعي، وغيرهكككا مككككن األمكككور. وأخكككرى والتككككي 
تتعلكككككق بمواضكككككيع ذات أهميكككككة تتخكككككذ شككككككل قكككككوانين 
أساسككية كمككا هككو الحككال فككي تناككيم الجككيش الككوطني 
والحريككككات وحقككككوق اإلنسككككان، والقككككانون االنتخككككابي، 

ة. بينمكككككككا والعدالكككككككة والقضكككككككاء وغيرهكككككككا أمكككككككور كثيكككككككر 
المعككككككدل  نصككككككوص القككككككانون األساسككككككي الفلسككككككطيني

( وكككككككككذلا 2014) والدسككككككككتور المصككككككككري ( 2003)
،  تحيكككل تناكككيم معاكككم (1962) الككككويتي الدسكككتور

الحقككككوق ومككككن ضككككمنها الحككككق بككككالتعليم إلككككى قككككانون 
 خاص بها ضمن المادة المنامة له.

النص الدستوري لجنكوب إفريقيكا  كما ونشير إلى أن
تميككككز بتككككأثره بالطككككابع ( 2012)( والمعككككدل 1996)

خكككككر بأنكككككه تضكككككمن العديكككككد مكككككن آالكككككدولي، بمعنكككككى 
النصكككوص الكككواردة فكككي اتفاقيكككات دوليكككة ذات عرقكككة 

التعلكيم، بينمكا الكنص الدسكتوري الفرنسكي فكي بالحق 

اكتفككككى بالحككككديت عككككن ( 2008المعككككدل )( 1958)
التعلكككككيم ب طكككككاره العكككككام دون إحالكككككة تنايمكككككه لقكككككانون 

 تفاصيله ضمن نصوصها.خاص بها أو التعرس ل

 مكانة التعليم ضمن القضاء الدستوري . 2-2

إن النصوص الكواردة بالدسكتور ومكن ضكمنها الحكق 
فككي التعلككيم موضككو  البحككت يتمتككع بحمايككة خاصككة 

لمككا تحتلككه  مختلفككة عككن غيككره مككن النصككوص؛ ناككرات 
مكككن مرتبكككة عليكككا ضكككمن هرميكككة التشكككريعات، األمكككر 
الككذي يخضككعها لرقابككة القضككاء الدسككتوري، الهككادن 

مكدى  مكن خكرل البحكت فكيلحماية هذه النصكوص 
 التزام السلطة إعمال مثل هذه الحقوق.

المحكمككككة الدسككككتورية المصككككرية أولككككت الحككككق  فمككككثرت 
بككالتعليم أهميككة خاصككة، ضككمن قراراتهككا حككين أكككدت 
علكككى أهميتككككه فككككي بنكككاء المجتمككككع المصككككري ورقيككككه، 

( لسككككنة 109وجكككاء ضككككمن ذلككككا فكككي حكمهككككا رقككككم )
ا تإن كفالككككككة الدسككككككتور لحككككككق التعلككككككيم جككككككاء 2007

انطرقات مكن حقيقكة أن التعلكيم يعكد مكن أهكم واكائف 
الدولكككة، وأكثرهكككا خطكككرات، وأنكككه أداتهكككا الرئيسكككة التكككي 

ثقافيكة، تنمي في الناشئين القيم الخلقيكة والتربويكة وال
وتعكككككككده لحيكككككككاة أفضكككككككل يتوافكككككككق فيهكككككككا مكككككككع بيئتككككككككه 

وأضككافت تالتعلككيم كككان  ت ومقتضككيات انتمائككه لوطنككه
وال يكككزال مكككن أكثكككر المهكككام خطكككرات وأعمقهكككا اتصكككاالت 
ب مككككككال المككككككواطنين وطموحككككككاتهم، وأوثقهككككككا ارتباطككككككات 
بمصككككالح الجماعككككة ومقككككاييس تقككككدمها. وكككككان علككككى 

لرئيسكككية، الدولكككة أن تهكككيمن علكككى عناصكككر التعلكككيم ا
وأن توليهككككككككا رعايتهككككككككا، وأن تككككككككوفر لككككككككدور التعلككككككككيم 
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والقككككككائمين عليهكككككككا بقككككككدر طكككككككاقتهم شككككككرايين الحيكككككككاة 
 الجوهرية التي ال تقوم إال بهات. 

وأمكككا فكككي الحككككم الصكككادر مكككن ذات المحكمكككة، رقكككم 
اعتبككر أن التعلككيم العككالي يمثككل  2001( لسككنة 18)

بجميككككع كلياتككككه ومعاهككككده الركيككككزة األساسككككية لتزويككككد 
المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع 

ولية العمكل فكي مختلكف مجاالتكه،   على عاتقهم مس
فكككككككالتعليم موجكككككككه لخدمكككككككة المجتمكككككككع واالرتقكككككككاء بكككككككه 
حضككككاريات، واإلسككككهام فككككي رقككككي الفكككككر وتقككككدم العلككككم 
وتنمية العلوم اإلنسانية وا عداد إنسان مزود بأصول 

لعلمكككي لكككع علكككى أحكككدت طكككرق البحكككت امعرفيكككة، مط  
والقيم الرفيعة؛ لضمان تقدم المجتمع، والعمكل علكى 
بعكككت الحضكككارة العربيكككة والتكككرات التكككاريخي للشكككعب 
المصككككري وتقاليككككده األصككككيلة، بككككالرب  بككككين التعلككككيم 

 الجامعي وحاجات المجتمع واإلنتاج.

كمككا وسككاهمت المحكمككة الدسككتورية العليككا المصككرية 
د تبنيككه بالرقابككة علككى السككلطة التقديريككة للمشككر  عنكك

قوانين تنام الحق في التعليم، وجاء في قراراها رقكم 
قضكككككككائية، وككككككككذلا قرارهكككككككا رقكككككككم  16( لسكككككككنة 40)
قضككائية، مكككا يلككيا تالتعلككيم حكككق  18( لسككنة 114)

يجب أن تتكامل عناصره، فر يجوز فصل أجزائهكا 
عكككن بعضكككها الكككبعس، وتمتكككد الحمايكككة التكككي كفلهكككا 

اصككر التككي الدسككتور للحككق فككي التعلككيم إلككى كككل العن
يتككألف منهككا. فككر يجككوز تعطيككل بعككس جوانبهككا أو 
تقييككككدها بنصككككوص قانونيكككككة أو تككككدابير إداريككككة مكككككن 
شأنها اإلخرل بمبادئ التعليم بمكا ينكال مكن محتكواه 
وبوجكككككه خكككككاص يجكككككب أن تتخكككككذ السكككككلطات العامكككككة 

التدابير التي يقتضيها إنهكاء التمييكز غيكر المشكرو  
تفرقكة بيكنهم فكي سواء في مجال شكروأ القبكول أو ال

المصككاريف أو المكككنح الدراسكككية مككا لكككم يككككن التمييكككز 
مسككتندات إلككى جككدارتهم أو متقصككدات بأوضككا  المعاهككد 

 التعليمية جميعهات.

فككي التعلككيم  أن األصككل األحكككام السككابقة أضككافتو  
الخككاص جككوازه بالحككدود التككي بينهككا المشككر  وبمككا ال 
ال يككون مسكتبعدات   يتناقص مع نصوص الدستور، وا 
لفئة بذاتها من المكواطنين، وملتزمكات بالمقكاييس التكي 
تفرضها الجهة اإلدارية ذات االختصاص، وبالتالي 
ف ن الحماية التي يكفلهكا الدسكتور للحكق فكي التعلكيم 
لكككل عناصككره، تمتككد إلككى المعاهككد التعليميككة جميعهككا 

ككككك وغيرهكككككا ن يمتلكهكككككا أو يكككككديرها. بدكككككس الناكككككر عم 
دى التكككككزام السكككككلطة أحككككككام كثيكككككرة لتراقكككككب علكككككى مككككك

 التشريعية باحترام هذا الحق وحمايته.

الدسككتوري يسككاهم فككي حمايككة هككذه الحقككوق  القضككاءف
مكككككن خكككككرل ممارسكككككة دور الرقابكككككة علكككككى دسكككككتورية 
القكككوانين والحككككم بعكككدم دسكككتورية التشكككريع المخكككالف 
لهككا، والرقابككة علككى السككلطة التقديريككة للمشككر  أثنككاء 
تبينكككه قكككانون يتعلكككق بتناكككيم الحكككق فكككي العمكككل، كمكككا 
، أشكككرنا فككككي األمثلككككة السككككابقة مككككن الحالككككة المصككككرية

ومككككككن المتوقككككككع أن يتجككككككه القضككككككاء الدسككككككتوري فككككككي 
فلسككككطين عنككككد تعرضككككه لمثككككل هككككذه الحقككككوق بككككذات 

 اتجاه القضاء الدستوري المصري.
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 (2017/9) القانون الدستوري العربي املقارن موسوعةفئة  -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 التنظيم الدولي للحق في التعليم .3

تعتبككككككر المواثيكككككككق الدوليكككككككة بشككككككككل عكككككككام والمتعلقكككككككة 
بكككالحقوق االقتصكككادية واالجتماعيكككة والثقافيكككة بشككككل 

المنامككة  خككاص إحككدى مصككادر الحقككوق والحريككات
بالتشكككريعات الوطنيككككة؛ وتككككزداد أهميككككة هككككذه الحقككككوق 
عنكككككككد انضكككككككمام الدولكككككككة أو مصكككككككادقتها لرتفاقيكككككككات 
الدوليككة ذات العرقككة بهككذه الحقككوق، ومككا يتبعهككا مككن 
التزامككات دوليككة واردة فككي نصككوص هككذه االتفاقيككات 

 لضمان تنفيذها. 

عرنات الدولية هذا واهتمت العديد من المواثيق واإل
 أحككدالحككق فككي التعلككيم، والككذي يتصككف بأنككه  بتناككيم

مكن  إيجابيكات  الحقوق االجتماعية التكي تتطلكب عمكرت 
، وفي مقكدمتها اإلعكرن العكالمي الدولة وليس سلبيات 

لحقوق اإلنسان، الكذي اعتبكر بموجكب أحككام المكادة 
( منكككه أن لككككل شكككخص الحكككق فكككي التعلكككيم مكككع 26)

بتدائيكككة علكككى األقكككل فكككي المراحكككل اال اعتبكككاره مجانيكككات 
للجميكع  ات واألساسية، وأن يكون التعلكيم العكالي متاحك

لكفاءتهم، وأن يستهدن تحقيق التنميكة الكاملكة  وفقات 
بشخصكككية اإلنسكككان وتعزيكككز احتكككرام حقكككوق اإلنسكككان 
وحرياتككككه والتفككككاهم  والتسككككامح  والصككككداقة بككككين جميككككع 
األمكككككم وجميكككككع الفئكككككات العنصكككككرية أو الدينيكككككة، وأن 

 في اختبار نو  التعليم ألوالدهم.يكون لآلباء الحق 

( مكككككن العهكككككد الكككككدولي 13بينمكككككا تعرضكككككت المكككككادة )
 والثقافيكة الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيكة

للحككككق بككككالتعليم، ملزمككككة الدولككككة فككككي إطككككار تحقيقككككه 
باإلنمككاء الكامككل للشخصككية اإلنسككانية للفككرد وتوطيككد 
احترام حقوق اإلنسان والحريكات األساسكية، وتوثيكق 

واصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم أ
ومختلككككف الفئكككككات السككككرلية أو األثنيكككككة أو الدينيكككككة. 
ولضككمان ممارسككته مككن الككدول األطككران فككي العهككد 

تاحتكه  جعكل التعلكيم االبتكدائي إلزاميكات  يتعين عليهكا وا 
للجميككككع؛ وتعمككككيم التعلككككيم الثككككانوي بمختلككككف  مجانككككات 

الثككككككانوي التقنكككككككي أنواعككككككه، بمككككككا فكككككككي ذلككككككا التعلكككككككيم 
والمهني؛ وجعكل التعلكيم العكالي متاحكا للجميكع علكى 

للكفككاءة، بكافككة الوسككائل المناسككبة  قككدم المسككاواة تبعككات 
نشكككاء  وال سكككيما باألخكككذ تكككدريجيات  بمجانيكككة التعلكككيم؛ وا 

بككككككالدرس؛ وتحسككككككين األوضككككككا   ناككككككام مككككككنح وان  
الماديككة للعككاملين فككي التككدريس؛ مككع ضككرورة احتككرام 
حريكككككة اآلبكككككاء، أو األوصكككككياء عنكككككد وجكككككودهم، فكككككي 
اختيككار مككدارس ألوالدهككم غيككر المككدارس الحكوميككة، 

لقناعككاتهم  وبتككأمين تربيككة دينيككة وخلقيككة تككترءم وفقككات 
 الخاصة. 

 ( من ذات العهكد الدولكة الطكرن14وألزمت المادة )
فيهككككا بوضككككع واعتمككككاد خطككككة عمككككل مفصككككلة للتنفيككككذ 
الفعلكككي والتكككدريجي لمبكككدأ إلزاميكككة التعلكككيم ومجانيتكككه 
للجميككع، خككرل عككدد معقككول مككن السككنين يحككدد فككي 

 الخطة.

( مككككن اتفاقيككككة 29( و)28المككككواد ) تكككككذلا تعرضكككك
حقوق الطفل لكذات توجهكات العهكد الكدولي الخكاص 

، فيكككككككككةوالثقا بكككككككككالحقوق االقتصكككككككككادية واالجتماعيكككككككككة
لزاميتكه فككي  والمتعلقكة بكالحق فككي التعلكيم ومجانيتككه وا 
عكككدد مكككن المراحكككل، مكككع تسكككلي  الضكككوء فيهكككا علكككى 

ضرورة اتخاذ كافكة التكدابير و أهمية التعليم لألطفال 
المناسكككبة لضكككمان إدارة الناكككام فكككي المكككدارس علكككى 
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توافككق يشككى مككع كرامككة الطفككل اإلنسككانية، و انحككو يتم
ام بتنمية شخصية الطفل مع ذات االتفاقية، واالهتم

 وقدراته المختلفة.

( مكككن اتفاقيكككة القضكككاء علكككى جميكككع 10أمكككا المكككادة )
أشكككال التمييككز ضككد المككرأة، فقككد نصككت علككى تكككاف  
الفككككككرص فككككككي الحصككككككول علككككككى التوجيككككككه الككككككوايفي 
والمهنكككي، وااللتحكككاق بالدراسكككات لمختلكككف الكككدرجات 
العلميككة، والتسككاوي فككي المنككاهج الدراسككية، والقضككاء 

أي مفهككوم نمطككي عككن دور الرجككل والمككرأة فككي  علككى
جميككع مراحككل التعلككيم لجميككع أشكككاله، والمسككاواة فككي 
الحصككككول علككككى المككككنح واإلعانككككات الدراسككككية، وهككككو 
ذات األمر الكذي أكدتكه اتفاقيكة مكافحكة التمييكز فكي 

 مجال التعليم.

وضككمن االلتزامككات الدوليككة المتعلقككة ب نفككاذ الحقككوق 
حككككددت اللجنككككة والثقافيككككة  االقتصككككادية واالجتماعيككككة

( 13المعنيككة بهككذه الحقككوق فككي تعليقهككا العككام رقككم )
أربعة عناصكر مكن االلتزامكات المترتبكة علكى الدولكة 
والمتعلقككككة بمجككككال التعلكككككيم، وهككككيا التكككككوافرا أي أن 
تككككون م سسكككات وبكككرامج الدولكككة التعليميكككة ومرافقهكككا 
بمكككككا فيهكككككا المبكككككاني والمرافكككككق الصكككككحية والمدرسكككككين 

التدريسكككية والمكتبكككات والحواسكككيب فكككي حكككال والمكككواد 
التعليككككق رقككككم الحاجكككة إليهككككا متككككوافرة بأعككككداد كافيككككة )

13). 

وضكككككككمان إمكانيكككككككة التحكككككككاق األفكككككككراد بالم سسكككككككات  
التعليمية  بأن تكون سهلة الوصول، وأن تكون في 
متناول الجميع من الناحية الماديكة، وأن يكتم القبكول 

 .كاف  الفرصساواة وعدم التمييز وتعلى أساس الم

ة لآلبككككككاء إمكانيككككككة القبككككككول بككككككأن تكككككككون مقبولكككككك أمككككككا
حقهكككم فكككي اختيكككار مكككع واألطفكككال علكككى حكككد سكككواء، 

نوعيتكككه، وعكككدم الخضكككو  للدراسكككة اإلجباريكككة للمكككواد 
التككي ال تتفككق مككع معتقداتككه الدينيككة، وينككدرج ضككمن 

م سسكات تعليميكة عامكة وأخكرى  هذا الحق بتأسيس
السكتئنان خاصة. وفي إطكار ذلكا قضكت محكمكة ا

فكككككي نيجيريكككككا بكككككأن اسكككككتبعاد الحكومكككككة للم سسكككككات 
لحريكة التعبيكر، وحكق اآلبكاء  ات الخاصة يشكل انتهاكك

فككككي تربيككككة أبنككككائهم تحككككت وصككككايتهم وتعلككككيمهم فككككي 
أفضكككل الم سسكككات وبأفضكككل الطكككرق والتقاليكككد التكككي 

)الحككككككككق فككككككككي  (318، 2007)الهككككككككادي يرت ونهككككككككا 
  (.316التعليم بر تاري ، 

ى لدكة التعلكيم فيجكب أن تحكدد بلدكات أما بالنسبة إل
، فقكككككد أككككككدت المحكمكككككة األوروبيكككككة ةالكككككدول الرسكككككمي

لحقككوق اإلنسككان فككي إطككار ذلككا حككق الدولككة بتحديككد 
لداتهككككا الرسككككمية، والتككككي تمثككككل لدككككات التككككدريس فككككي 
المدارس العامة، دون االعتران بحق الفرد باختيار 

)الحكككق فكككي التعلكككيم بكككر تكككاري ، اللدكككة التكككي يرتئيهكككا 
316.) 

أما المعيار الرابع يقوم على قابلية التعليم للتكييف، 
وذلا بأن تكون مرنة تتدير مع احتياجات المجتمع 
وتسككككتجيب لككككه، وتعطككككى بموجبككككه أولويككككة لمصككككلحة 
 الطفككل وتراعككى احتياجاتككه المسككتقبلية خككرل التعلككيم

  (.13التعليق رقم )

وهككو األمكككر الككذي لكككم تلتككزم بكككه التشككريعات الوطنيكككة 
الفلسككطينية ذات العرقككة بككالحق فككي التعلككيم، حيككت 
ي خكذ علكى قكانون التربيكة والتعلكيم النافكذ فكي الضككفة 
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الدربيكككككة عككككككدم اسكككككتجابته للتطككككككور الحاصكككككل علككككككى 
العملية التعليمية التي طرأ عليهكا سكواء فكي المفهكوم 

وق والواجبككات والمككنهج وطككرق التككدريس، وفككي الحقكك
التكككي ترتبكككت علكككى التطكككور الحاصكككل فكككي المعكككايير 
والمواثيكككق الدوليكككة ذات العرقكككة بكككالحق فكككي التربيكككة 
والتعلككيم، وبخاصككة العهككد الككدولي الخككاص بككالحقوق 

 . 1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعام 

بشككل  1998فلم يعالج قانون التعلكيم العكالي لسكنة 
الدولة في إعمال الحكق فكي واضح ومحدد مس ولية 

الجامعكككككات المصكككككنفة  مجانيكككككة التعلكككككيم العكككككالي فكككككي
( مكككككككن القكككككككانون علكككككككى أنهكككككككا 10بحسكككككككب المكككككككادة )

جامعككات عامككة، ولككم يتعككرس لألخككذ التككدريجي فككي 
مجانيكككة التعلكككيم العكككالي اسكككتجابة لمكككا نصكككت عليكككه 

، 1999للعام  13م ( من التعليق العام رق6الفقرة )
االلتحكككككاق بكككككالتعليم مكككككن  إمكانيكككككة وككككككذلا لكككككم يكككككرا   

الناحيكككة االقتصكككادية، وككككذلا خكككر القكككانون مكككن أي 
نص يتعلق بالتعليم المهني والتقني ودمجكه بكالتعليم 

)الهيئككككة المسككككتقلة لحقككككوق اإلنسككككان تديككككوان العككككالي 
 (.120، 2016الماالمت 

ذا انتقلنككككا إلككككى النصككككوص الدسككككتورية فككككي الحالككككة  وا 
يكككككة والعراقيكككككة الفلسكككككطينية والمصكككككرية وككككككذلا الكويت

بشككككل عكككام مكككع صكككياغة  يمككككن القكككول بأنهكككا تتفكككق
اإلعككككككرن العككككككالمي لحقككككككوق اإلنسككككككان واالتفاقيككككككات 

( مكككن العهكككد 14( و)13الدوليكككة وبالتحديكككد المكككادة )
الككدولي الخككاص بككالحقوق االقتصككادية واالجتماعيككة 

( مكككن اتفاقيكككة القضكككاء علكككى 10والثقافيكككة؛ والمكككادة )
أة؛ وكككككذلا المككككواد جميكككع أشكككككال التمييككككز ضككككد المككككر 

( مككن اتفاقيكككة حقككوق الطفكككل باالهتمكككام 29( و)28)
بنوعيكة التعلككيم ومضكمونه، وحريككة اختيكاره، واعتبككاره 

لزاميات ومجانيات في التعليم االبتدائي، ومتاحات للعموم إ
في الثانوي. إال أنها اختلفت معها من عكدة جوانكب 
حككين خصصككت هككذا الحككق للمككواطنين دون غيككرهم، 

( مككن القككانون األساسككي الفلسككطيني 24/1)فالمككادة 
( مكككككككككن 13وتقابلهكككككككككا المكككككككككادة )(، 2003المعكككككككككدل )

نصككككت علككككىا بأنهككككا ( 2014)الدسككككتور المصككككري 
( مكن 40تالتعليم حق لكل مواطنت، وكذلا المكادة )

، حككككين نصككككت علكككككىا (1962) الدسككككتور الكككككويتي
( مكن الدسكتور 34تالتعليم حق للكويتيينت، والمادة )

، وجككككاء فيهككككاا تالتعلككككيم المجككككاني (2005) العراقككككي
حككككككق لكككككككل العككككككراقيينت. بينمككككككا االتفاقيككككككات الدوليككككككة 

لكافكككة األفكككراد المكككواطنين شكككرعت الحكككق فكككي التعلكككيم 
( مكن 13/1والمقيمكين، ومكن األمثلكة عليهكا المكادة )

الخككككككككاص بككككككككالحقوق االقتصككككككككادية  العهككككككككد الككككككككدولي
، وجكككككاء فيهكككككاا تتقكككككر الكككككدول واالجتماعيكككككة والثقافيكككككة

فككي هككذا العهككد بحككق كككل فككرد فككي التربيككة األطككران 
 والتعليمت. 

أضف إلى ذلا أن هذه النصوص المقارنة لم تشر 
إلى احترام الفئات العنصكرية والدينيكة كافكة كمكا هكو 
وارد بموجككككككككب النصكككككككككوص الدوليككككككككة؛ لتعزيكككككككككر ور  
التفكككاهم والتسكككامح والصكككداقة بكككين جميكككع الشكككعوب. 
علككى خككرن النصككوص الككواردة فككي دسككتور جنككوب 

فكككككككي المكككككككادة ( 2012( والمعكككككككدل )1996)فريقيكككككككا إ
( والتككككككي منحككككككت الحككككككق لكككككككل شككككككخص، دون 29)

  اقتصارها على المواطن.
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وال بد من التأكيد إلى أن مكانة االتفاقيكات الدوليكة  
سابقة الذكر تختلف مكانتها ضمن الناام القكانوني 
الكككداخلي مكككن دولكككة إلكككى أخكككرى، وتبعكككات لهكككا تختلكككف 

توى الكككداخلي. )أناكككر تمكانكككة التزاماتهكككا علكككى المسككك
االتفاقيككككات الدوليككككة فككككي الناككككام القككككانوني الككككداخليت 

 ضمن هذه السلسلة(. 

 الخاتمة .4

يعتبر الحكق فكي التعلكيم إحكدى الحقكوق االجتماعيكة 
المصككنفة ضككمن الجيككل الثككاني مككن الحقككوق، والتككي 

نفكككاذه،  إيجابيكككات  تتطلكككب دورات  مكككن الدولكككة لترسكككيخه وا 
نصكت و ألهميته في ارتقاء المجتمع وتطوره،  ونارات 

العديد من الدساتير الوطنية على الحكق فكي التعلكيم 
فكككككي بعكككككس  ات أولتككككه حمايكككككة خاصكككككة بجعلكككككه إلزاميكككككو 

فكككي مراحكككل أخكككرى، مكككع ضكككمانها  ات المراحكككل ومجانيككك
للحككككق فككككي التعلككككيم العككككالي، وتنايمككككه سككككواء تعلككككق 
بكككككالتعليم العكككككام أو الخكككككاص مكككككن ناحيكككككة، أو تعلكككككق 

 تعليم المهني أو الفني أو التقني من جهة أخرى.بال

اختلفككت النصككوص الدسككتورية فككي تناككيم الحككق فككي 
التعليم، فمنها ما توسعت وأخرى ضيقت في تحديد 
مضامينه أو طبيعة االلتزامات المترتبة على الدولة 
لتككككككككوفيره، فالدسككككككككتور المصككككككككري أورد العديككككككككد مككككككككن 

سككككتور الضككككمانات الحاميككككة لهككككذا الحككككق مقارنككككة بالد
الككككويتي والفلسكككطيني حكككين عالجكككت هكككذه الدسكككاتير 

 جميعهككا بعككس الضككمانات وغفلككت غيرهككا، كمككا أن
أحالكككت تنايمهكككا إلكككى قكككانون األمكككر الكككذي يعرضكككها 

ن كانكككت تتمتكككع هكككذه و لتكككدخل السكككلطة التشكككريعية،  ا 
النصكككوص الدسككككتورية بحمايككككة خاصكككة مككككن تجككككاوز 

السلطات ومن ضمنها التشريعية لحدودها القانونيكة 
 من خرل الرقابة على دستورية القوانين.

 ة أخككرى إن النصككوص الدسككتورية منحككتمككن ناحيكك 
الحككق فككي التعلككيم للمككواطن المتمتككع بجنسككية الدولككة 
التكككي ينتمكككي إليهكككا دون منحهكككا لكافكككة األفكككراد الكككذي 
يقيمكككككون علكككككى أراضكككككيها علكككككى خكككككرن االتفاقيكككككات 

 باعتبكككارهبكافكككة جوانبككه الدوليككة الناامككة لهكككذا الحككق 
 أحد مصادره.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: -أوال

 االتفاقيات الدوليةا -أ

  10اإلعككككرن العككككالمي لحقككككوق اإلنسككككان )اعتمككككد فككككي 
، ونشككككر فككككي مجموعككككة صكككككوا 1948كككككانون األول 

دوليكككككككة، المجلكككككككد األول، األمكككككككم المتحكككككككدة، نيويكككككككورا، 
، A.94.XIV-Vol.1, Part 1 ، رقكم المبيكع1993
 (.1ص 

  االتفاقيككة الدوليككة للقضككاء علككى جميككع أشكككال التمييككز
)اعتمكككككككدت بموجكككككككب قكككككككرار  1965العنصكككككككري لعكككككككام 

-ألككف )د 2106الجمعيككة العامككة لألمككم المتحككدة رقككم 
، دخلكككت حيكككز 1965ككككانون األول  21( بتكككاري  20

، نشككككككرت فككككككي 1969كككككككانون الثككككككاني  4النفككككككاذ فككككككي 
مجموعككككككككة صكككككككككوا دوليككككككككة، المجلككككككككد األول، األمككككككككم 

 ، رقكككككككككككككككككم المبيكككككككككككككككككع1993، نيويكككككككككككككككككورا، المتحكككككككككككككككككدة
A.94.XIV-Vol.1, Part 1 110ا90، ص.) 

  العهككككككككككد الككككككككككدولي الخككككككككككاص بككككككككككالحقوق االقتصككككككككككادية
ككانون األول  16واالجتماعية والثقافية )اعتمد بتاري  

، 1976ككككانون الثكككاني  3، دخكككل حيكككز النفكككاذ 1966
نشككككر فككككي مجموعككككة صكككككوا دوليككككة، المجلككككد األول، 

 ، رقككككككككم المبيككككككككع1993نيويككككككككورا، األمككككككككم المتحككككككككدة، 
A.94.XIV-Vol.1, Part 1 11، ص.) 

  اتفاقية القضاء على جميكع أشككال التمييكز ضكد المكرأة
، دخلككت حيككز 1979كككانون األول  18)اعتمككدت فككي 

، نشككرت فككي مجموعككة صكككوا 1981أيلككول  3النفككاذ 
المجلكككككككد األول، األمكككككككم المتحكككككككدة، نيويكككككككورا،  دوليكككككككة،

، A.94.XIV-Vol.1, Part 1 ، رقكم المبيكع1993
 (.208ص 

   تشككككرين  20اتفاقيككككة حقككككوق الطفككككل )اعتمككككدت بتككككاري
أيلكككول  2ودخلكككت حيكككز النفكككاذ بتكككاري   1989الثكككاني 
، نشككرت فككي مجموعككة صكككوا دوليككة، المجلككد 1990

 ، رقككم المبيككع1993األول، األمككم المتحككدة، نيويككورا، 
A.94.XIV-Vol.1, Part 1 237، ص.) 

  بشككككأن الحكككككق فكككككي التعلكككككيم  (13)التعليككككق العكككككام رقكككككم
)صككككادر عككككن اللجنككككة المعنيككككة بككككالحقوق االقتصككككادية 
واالجتماعيكككككة والثقافيكككككة، الكككككدورة الحاديكككككة والعشكككككرون، 

1999.) 

 التشريعاتا -ب

  الوقائع (2003)القانون األساسي الفلسطيني المعدل ،
 .19/3/2003بتاري   (،2) الفلسطينية، عدد ممتاز

 (ا2014)المصري ستور الد 

www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar 

 ا(1962) الدستور الكويتي 
www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992?lang=ar 

  ا(2012، معدل 1996)دستور جنوب إفريقيا 

www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012?lang=ar 

 ا(2008 معدل ،1958) الدستور الفرنسي 

/www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=ar 

  ا(2014)الدستور التونسي 
www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014?lang=ar 

 األحكام القضائيةا -ج

 ( 40حككككم المحكمكككة الدسكككتورية العليكككا المصكككرية، رقكككم )
، المكتكككككككب 2/9/1995قضكككككككائية، بتكككككككاري   16لسكككككككنة 
 .194، ص1، الجزءا 7 الفنيا

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar
http://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014?lang=ar
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 ( 114حككم المحكمكة الدسككتورية العليكا المصكرية، رقككم )
، المكتكككككككب 1/9/1997قضكككككككائية، بتكككككككاري   18لسكككككككنة 
 .809، ص1، الجزءا 8الفنيا 
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كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش
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يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش
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 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش
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