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 ملخص:

يّغؽ الهاهىن الضولي لحهىم ؤلاوؿان الحو في الخػلُم الػالي في الػضًض مً 

الهٍىى الضولُت الػاإلاُت منها وؤلانلُمُت، وؤبغػ ؤَمُت جٌَغـ الحو في الخػلُم الػالي 

غاف ججاٍ الحو في باليؿبت للكغص واإلاجخمؼ، ولظلَ قةن َبُػت  التزاماث الضُو ألَا

جُت في الىنذ هكؿه. ومً زمت، قةن اهتهاى  الخػلُم الػالي هي التزاماث قىعٍت وجضٍع

الضُو لهظا الحو ؤو بَماله ٌػض جسلُا للضولت غً التزاماتها التي التزمذ بها بمدٌ 

ىؾاثل اإلاهغعة بعاصتها، ما ٌػُي الحو لطحاًا الحو في الخػلُم للضقاع غً خهىنهم بال

ناهىها، وطلَ غلى اإلاؿخىي الضازلي ؤوال، زم غلى اإلاؿخىي الضولي في خالت غضم اؾخجابت 

ىُت.  الؿلُاث الَى

الحو في الخػلُم، الهٍىى الضولُت، زهىنُت الخػلُم : اليلماث املفتاحيت

الػالي، التزاماث الضُو ججاٍ الحو في الخػلُم الػالي، لجىت الحهىم لانخهاصًت 

 .حخماغُت والاهاقُتلا و

Abstract 

International human rights law has devoted the right to higher 

education in many international and regional instruments, and has 

highlighted the importance of the right to higher education for the 

individual and society. Therefore, the nature of States parties 

obligation towards the right to higher education is immediate and 

gradual at the same time, States’ violation or neglect of this right is 

tantamount to relinquishing the State’s obligation to its own will, 

gives the victims of the right to education the right to defend their 

rights by means of the law, at the local level first, then at the 
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international one in case of the law, at the local level first, then at the 

international one in case of non-respond of National authorities. 

Keywords: Right to education, international instruments, 

specificity of higher education, obligation of States towards the right 

to higher education, Committee of Economic, Social Cultural Rights. 

 ملدمت:

ُ  ؤن الهضقت باب مً لِـ  غلى جىحب ألامغ نُؿت غلى حاءث هؼلذ نغآهُت آًت ؤو

 ُ م الغؾى َّ رن ... مل ُّٱ: وهي بالهغاءة نلى هللا غلُه وؾلم الٌٍغ
 َى الخػلُم ألن ؛(1)

ل الٍىن  ومػغقت وحػالى ؾبداهه هللا إلاػغقت ألاؾاؽ اإلاضزل  ،(2)باإلوؿان ًدُِ ما ًو

ؾىاء غلى مؿخىي ألاقغاص ؤم غلى مؿخىي  الىجاخاث لٍل اإلامهض َى الخػلُم ؤن يما

الجماغاث؛ بل بن مػُاع جهضم الضُو وجُىعَا ٌؿدىض ؤؾاؾا إلاؿخىي ما جيخجه حامػاتها 

ا الػلمُت مً صعاؾاث غلمُت وبما حؿاَم به مً غلىم غلى  ومػاَضَا ومسخلل مغايَؼ

 اإلاؿخىي الػالمي. 

ػين غلى الضُو جدهُهه والحو في الخػلُم ٌػض مً الحهىم ألاؾاؾُت لئلوؿان ًخ

ؿه ألقغاصَا بمسخلل ؤهىاغه.   وجٌَغ

ؼ  -وما ػالذ جاصي -مىظمت ألامم اإلاخدضة ونض ؤصث  ؤصواعا مهمت في مجاُ حػٍؼ

                                                           

، َّ جم ... جلمك لك  خك حك جك مق حق مف...ُّ: وفي آًت ؤزغي  ؾىعة الػلو. 1آلاًت مً  – (1)

  .9مً آلاًت الؼمغ: 

ل - (2) . وفي خضًث آزغ «َلب الػلم قٍغًت غلى ًل مؿلم ومؿلمت» :ونض وعص في الحضًث الكٍغ

ًها بلى » :حاء قُه نلى هللا غلُه وؾلملغؾُى هللا  ل هللا له ٍَغ ًها ًلخمـ قُه غلًما، ؾهَّ َ ٍَغ
َ
مً ؾل

ًْ في  الجىت، وبن ُؼ ؤحىدتها لُالب الػلم عًيا بما ًهىؼ، وبن الػاِلَم لِؿخؿكُغ له َم ًَ خ
َ
اإلااثٌت ل

الؿمىاث ومً في ألاعى، ختى الحُخاُن في اإلااء، وقًُل الػالم غلى الػابض يكًل الهمغ غلى ؾاثغ 

ًما َىعزىا صًىاًعا وال صَع ًُ  ألاهبُاء، وبن ألاهبُاء لم 
ُ
، وبهما َوعزىا الػلم، قمً الٍىايب، وبن الػلماَء وعزت

ظ بدظ واقغ
َ
ظٍ ؤز

َ
ا «ؤز ًً بن هللا وماثٌخه وؤَل الؿمىاث »: -غلُه الهاة والؿام  -، ونىله ؤً

ىن غلى ُمػلم الىاؽ الخيَر 
ُّ
َهل ُُ ا، وختى الحىث، لَ ؛ قالػلم يَهُب لهاخبه «وألاعى، ختى الىملت في جحَغ

ضِزله في ا  ،َّحط...  مصخص حص مس خس حس جس ُّاُ هللا حػالى قيهم: لظًً نالخهىي والخكُت والىعع، وٍُ
 .28مً آلاًت قاَغ: 
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وخماًت خهىم ؤلاوؿان غلى اإلاؿخىي الػالمي في مجاالتها اإلاسخلكت اإلاضهُت والؿُاؾُت 

ا، واوػٌـ طلَ غلى خهىم لاوؿان حلُا  ولانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت وؾيَر

بنضاع الػضًض مً الهٍىى الضولُت، ؤم طلَ في  وجمال الىظغي، غلى اإلاؿخىي ؾىاء 

بةوكاء الػضًض مً آلالُاث التي جغانب الضُو في جىكُظ  وجمال طلَالػملي، غلى اإلاؿخىي 

 ما التزمذ به بمىحب لاجكانُاث اإلاهاصم غليها ؤو اإلاىًم بليها. 

ًان لاَخما م بدهىم ؤلاوؿان بهكت غامت والحو في الخػلُم بهكت زانت ولهض 

..جدهُو . "مهانض ألامم اإلاخدضة هي: :واعص في مُاام ألامم اإلاخدضة، قهض حاء قُه بإن

الخػاون الضولي غلى خل اإلاؿاثل الضولُت طاث الهبؿت لانخهاصًت ولاحخماغُت 

ؼ اخترام خهىم ؤلاوؿان اث ألاؾاؾُت للىاؽ  والاهاقُت وؤلاوؿاهُت وغلى حػٍؼ والحٍغ

حمُػا والدصجُؼ غلى طلَ بَانا با جمُيز بؿبب الجيـ ؤو اللؿت ؤو الضًً وال جكٍغو 

مً اإلاُاام غلى ؤن  13بين الغحاُ واليؿاء...". وفي الؿُام هكؿه ما حاء في اإلااصة  

في بهماء الخػاون الضولي -"جيص ئ الجمػُت الػامت صعاؾاث وحكير بخىنُاث بههض:...ب

اإلاُاصًً لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت والخػلُمُت والصحُت، وؤلاغاهت غلى جدهُو 

ًاقت با جمُيز في الجيـ ؤو اللؿت ؤو الضًً وال  اث ألاؾاؾُت للىاؽ  خهىم ؤلاوؿان والحٍغ

و بين الغحاُ واليؿاء...".   جكٍغ

اإلاخدضة بدهىم َا ًخطح اَخمام ألامم اومً زاُ ما وعص في الكهغاث التي طيغه

ؤلاوؿان الاهاقُت والخػلُمُت وطلَ مً زاُ الضعاؾاث التي حػضَا، ومً زاُ الخىنُاث 

 ي اإلاخهلت بدهىم ؤلاوؿان ألازغي.التي جهترخها في َظا اإلاُضان واإلاُاصًً ألازغ 

ؤَمُت -يهاغضة غامت-ًٌدس ي  -بمسخلل مغاخله–وباغخباع ؤن الحو في الخػلُم 

ؤم  (1)ؤلاوؿان ؾىاء غلى الهػُض الصخص ي لئلوؿان اإلاخػلمنهىي في مجاُ خهىم 

جٌَغـ نُم غضًضة ٌؿاَم في الخػلُم اؾدىاصا بلى ؤن غلى الهػُض الػام للمجخمؼ يٍل، 

ا، حؿاغض غلى جُىع  ؤزانُت وبوؿاهُت واحخماغُت وزهاقُت وؾُاؾُت وانخهاصًت وؾيَر

 َى ما ؾِىػٌـث مسخلكت، و وجهضم واػصَاع الكغص واإلاجخمؼ غلى خض ؾىاء في مجاال 

                                                           
 وجدهُل ألابىاء ))صعاؾت مُضاهُت في مضًىت صمكو ((،   (1)

ً
ص. غلي هدُلي، الػانت بين جدهُل الىالضًً غلمُا

  غلى اإلاىنؼ:

https://alhadidi.files.wordpress.com/   :اع ش لَا  .22/04/2019جاٍع

https://alhadidi.files.wordpress.com/
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ًاهىا ؤقغاص ب ًجابا غلى همى الىعي بدماًت خهىم ؤلاوؿان واخترامها مً نبل الٍل، ؾىاء 

 ؤم ؾلُت. 

حاء الخىهُو غلى الحو في الخػلُم في ؤؾلب الهٍىى الضولُت غلى قهض لظلَ، 

لُػؼػ َظٍ ...بلخ، غهضازخاف مؿمُاتها، اجكانُاث، مباصت، جىنُاث، بغاهاث، مُاام، 

ألن الخػلُم َى اإلاضزل ألاؾاؽ والخُىة ألاَم التي ًكترى مً الضُو ؾلىيها  ؛الحماًت

واهتهاحها ؾىاء في مهغعاث الخضَعـ بدض طاتها ؤم بدصجُؼ الخػلُم بمسخلل مغاخله مً 

ت ا هىاح غضًضة ناهىهُت، ماصًت ومػىٍى  .وؾيَر

ٌػض ؤؾاؽ  -زانت بهكت الػالي والخػلُم غامت، بهكت -واؾدىاصا بلى ؤن الخػلُم

الخهضم والخُىع ولاػصَاع والىعي ؾىاء غلى مؿخىي ألاقغاص ؤم غلى مؿخىي اإلاجخمػاث 

، ًدباصع بلى طَىىا الؿااُ الخالي  ههِبه مً لاَخمام مً الخػلُم الػالي َل ؤزظ والضُو

 نبل الهاهىن الضولي لحهىم ؤلاوؿان؟

نت البداُت، وطلَ مً زاُ زازت مباخث ؾىػالج َظا اإلاىيىع مً زاُ َظٍ الىع 

ؤؾاؾُت. بدُث وؿخػغى يمان الحو في الخػلُم الػالي في الهاهىن الضولي لحهىم 

(، زم زهىنُت الحو في الخػلُم مهاعهت مؼ يغوب الخػلُم  ؤلاوؿان )يمبدث ؤُو

غاف ججاٍ َظا الحو )يمبدث زان(، وباغخباع  ؤن  ألازغي، وبلى َبُػت التزاماث الضُو ألَا

ًاف بال بطا لم صغم بألُاث جغانب  الخىهُو غلى الحو في الخػلُم الػالي لىخضٍ ؾير 

 الضُو غلى جىكُظ ما التزمذ به ججاٍ الحو في الخػلُم الػالي)يمبدث زالث(. 

 ٌ  املبحث ألاو

 ت ذلًلاهىن الدولي لحلىق إلاوسان وأهميضمان الحم في التعليم العالي في ال

الحو في الخػلُم الػالي في الػضًض مً بلحهىم ؤلاوؿان  هاهىن الضوليٌػترف ال

(وؤلانلُمُت الضولُت الػاإلاُت منها  هنٍىي ، وطلَ إلاا ًماله الخػلُم الػالي )اإلاُلب ألاُو

مً ؤَمُت في خُاة ألاقغاص والكػىب، زم إلاا ًاصًه الخػلُم في الخػٍغل بدهىم ؤلاوؿان، 

ؤلاوؿان والتي حػض َضقا مً ؤَضاف  ومً زمت بقاغت زهاقت اخترام وخماًت خهىم 

 اإلاُلب الااوي(.مىظمت ألامم اإلاخدضة )
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 ٌ  املطلب ألاو

 اللاهىن الدولي لحلىق إلاوسانالحم في التعليم العالي في 

جم لاغتراف بالحو في الخػلُم الػالي في الهٍىى الػاإلاُت الهاصعة مً نبل مىظمت 

(، يما ؤن اإلاىظماث ألامم اإلاخدضة بازخاف مؿمُاتها ونُمتها اله اهىهُت )الكغع ألاُو

 الضولُت ؤلانلُمُت يّغؾذ الحو في الخػلُم الػالي في نٍىيها الهاصعة غنها)الكغع الااوي(.  

: الحم في التعليم العالي في الصىىن العامليت لحلىق إلاوسان:  الفسع ألاٌو

الحو في ؤنضعث مىظمت ألامم اإلاخدضة الػضًض مً الهٍىى الضولُت التي يغؾذ 

ًاهذ البضاًت باإلغان الػالمي لحهىم ؤلاوؿان لػام  هو  الظي  1948الخػلُم الػالي، ونض 

لاجكانُت الخانت بمٍاقدت الخمُيز في زم نغاخت غلى الحو في الخػلُم الػالي )ؤوال(، 

خاذ الضُو غلى غضم الخمُيز في لالخدام بالخػلُم بٍل التي  1960الهاصعة غام الخػلُم 

الهاصع غام الػهض الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت زم (، زاهُاٍع )ؤَىا

الهاصعة غام اجكانُت الهًاء غلى ًل ؤقٍاُ الخمُيز يض اإلاغؤة يما ؤن (، لاا)زا1966

 )عابػا(.نض خظغث الخمُيز بين الجيؿين في لالخدام بالخػلُم بازخاف يغوبه  1979

 العالي في إلاعالن العاملي لحلىق إلاوسان: أوال: الحم في التعليم 

وعص الحو في الخػلُم بهىعة يمىُت في ؤلاغان الػالمي لحهىم ؤلاوؿان لػام 

إن الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة جىاصي بهظا وطلَ بهىلها ب ،، في صًباحخه(1)1948

                                                           

ش خهىم ؤلاوؿان—ؤلاغان الػالمي لحهىم ؤلاوؿان - (1) سُت َامت في جاٍع ناؾه  ممالىن مً —وزُهت  جاٍع

 مسخلل الخلكُاث ولاًضًىلىحُاث الضًيُت والهاهىهُت والاهاقُت مً حمُؼ ؤهداء الػالم، واغخمضث الجمػُت

ـ في الػامت ؤلاغان الػالمي لح / صٌؿمبر ًاهى  10هىم ؤلاوؿان في باَع ؤلل  217بمىحب الهغاع  1948ن ألاُو

ًاقت الكػىب وألامم. ونض اغترف للمغة ألاولى بدهىم  بىنكه ؤهه اإلاػُاع اإلاكترى الظي ًيبغي ؤن حؿتهضقه 

لؿت مً لؿاث الػالم نضنذ  500غاإلاُا. وجغحمذ جلَ الحهىم بلى  ؤلاوؿان ألاؾاؾُت التي ًخػين خماًتها

ًاهىن ؤُو  10الجمػُت الػامت في  ذ  1948صٌؿمبر/ صُو غً  8صولت لهالحه، وال صولت يضٍ، وامخىاع  48بخهٍى

ذ هي اجداص الجمهىعٍاث لاقترايُت الؿىقُاجُت، حمهىعٍت ؤويغاهُا لاقترايُت الؿىقُاجُت، حمهىعٍت  الخهٍى

ُلىعوؾُا لاقترايُت الؿىقُاجُت، حكٍُىؾلىقايُا، حمهىعٍت ...ًىؾىؾاقُا لاجداصًت، وحمهىعٍت بىلىضا ب

هُا واإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت -http://www.un.org/ar/universal .الكػبُت، واجداص حىىب ؤقٍغ

declaration-human-rights/index. 
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الػالمي لحهىم ؤلاوؿان "غلى ؤهه اإلاؿخىي اإلاكترى الظي ًيبغي ؤن حؿتهضقه  (1)ؤلاغان

ُئت في اإلاجخمؼ وايػين غلى الضوام  ًاقت الكػىب وألامم اإلاخدضة ختى ٌؿعى ًل قغص َو

و الخػلُم  اث غً ٍَغ ُض اخترام َظٍ الحهىم والحٍغ َظا ؤلاغان ههب ؤغُنهم، بلى جَى

نىمُت وغاإلاُت، لًمان لاغتراف بها ومغاغاتها بهىعة والتربُت واجساط بحغاءاث مُغصة. 

 قػالت بين الضُو ألاغًاء طاتها وقػىب البهاع الخايػت لؿلُانها".

 مً ؤلاغان قٍاهذ ؤيثر نغاخت في جىهُهها غلى الحو في الخػلُم 26ؤما اإلااصة 

، خُث حاء قيها بإن "لٍل شخو الحو في الخػلُم في مغاخله ألاولى بٍل ؤَىاٍع

يبغي ؤن ٌػمم الخػلُم  وألاؾاؾُت غلى ألانل مجاها، وؤن ًٍىن الخػلُم ألاولي بلؼامُا ٍو

الكني واإلانهي، وؤن ًِؿغ الهبُى للخػلُم الػالي غلى نضم اإلاؿاواة الخامت للجمُؼ وغلى 

 ؤؾاؽ الٌكاءة".

ونض عيؼث اإلااصة الؿالكت الظيغ غلى غىانغ ؤؾاؾُت في الحو في الخػلُم، ؤولها، ؤن 

الخػلُم خو ًهؼ واحب جىقيٍر غلى الضولت. زاهُا البض ؤن ٌكمل ًل شخو، صون 

اؾخثىاء، وصون جمُيز بين ؤقغاص اإلاجخمؼ، بل ؤيثر مً طلَ، البض ؤن ٌؿخكُض مً الحو في 

ًاهىا الحئين ؤم عغاًا صُو  زغي ٌػِكىن في صولت ؾير ؤالخػلُم ختى ألاحاهب، ؾىاء 

                                                           
خكو الكهه غلى ؤن مال َظٍ الهىاغض وؤلاغان ًايض مباصت ناهىهُت ناثمت، ؤو ًي  ص ئ  مباصت ناهىهُت حضًضة. ٍو

"ؤلاغان" غلى نٍىى صولُت مسخلكت. ؾير ؤن ملؼمت غلى ألانل غلى اغخباع ؤنها "ناهىن لين". يما ًُلو مهُلح 

 
ً
غاف -يهاغضة غامت–ؤلاغاهاث لِؿذ ملؼمت ناهىها  لئلقاعة بلى ؤن ألَا

ً
ض ازخُاع اإلاهُلح ؾالبا خػمَّ ال حػتزم  وٍُ

ظيغ مً  اؾخدضار واحباث بلؼامُت وبهما جىص قهِ بغان بػٌ الُمىخاث ؤو مباصت بعقاصًت ؤو ؤزانُت. وٍُ

ى بكإن البِئت والخىمُت لػام . ولًٌ ًمًٌ يظلَ لئلغاهاث ؤن جٍىن مػاَضاث 1992 ألامالت غلى طلَ بغان ٍع

بَاع الهاهىن الضولي. ومً زمت، ًخػين جدضًض في ًل  بمػىاَا الػام، ؤي ؤن جيص ئ التزاماث غلى غاجو الضُو في

 
ً
غاف حػتزم ويؼ واحباث بلؼامُت. وبن الخدهو مً هُت ألاقغاص مهمت جدؿم ؾالبا ًاهذ ألَا خالت قغصًت بطا 

 بلى ؤن ًىباو غنها ؤزغ بلؼامي وبهما 
ً
بالهػىبت. بط بن بػٌ الهٍىى التي جدمل اؾم "بغاهاث" لم جًٌ جغمي ؤوال

دخمل  في  ًُ
ً
 غغقُا

ً
 بىنكها ناهىها

ً
 بلؼامُا

ً
ؤن جٍىن ؤخٍامها نض ؤقاعث بلى الهاهىن الػغفي الضولي ؤو ايدؿبذ َابػا

ى ما خضر في خالت ؤلاغان الػالمي لحهىم ؤلاوؿان لػام ص/حػكغ غبض . عاحؼ في طلَ 1948 مغخلت الخهت. َو

ت للهاهىن الضولي، الؿام، جُىع الىظام الهاهىوي لحهىم ؤلاوؿان في بَاع الهاهى  ن الضولي الػام، اإلاجلت اإلاهٍغ

  .45، مهغ،م1977، لػام 43غضص 

 Voir aussi Patrick Wachsmann, les droits de l’homme, 3e édition 1999, Dalloz, pp 

17 et suivant. 

 http://www.wipo.int/wipolex/ar/glossary  عاحؼ ؤًًا:
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اصة طيغث ًل شخو صون جدضًض، وبالخالي جسو ًل ، ألن اإلاصولتهم بهىعة ناهىهُت

. زالاا، بوؿان بؿٌ الىظغ غً حيؿِخه ؤو صًاهخه ؤو غغنه ؤو ؤي ؾبب مً ألاؾباب 

وحىب ؤن ًٍىن الخػلُم بلؼامُا ومجاهُا، في مغاخله ألاولى، ؤي باليؿبت للخػلُم لابخضاجي. 

لمت ًخػين، َى عابػا، ًخػين ؤن ٌكمل الحو في الخػلُم حػمُم الخػلُم ال كني واإلانهي، ًو

مً باب الىحىب ولِـ مً باب لازخُاع. زامؿا، غلى الؿلُاث في الضولت ؤن جِؿغ 

الهبُى للخػلُم الػالي غلى نضم اإلاؿاواة الخامت للجمُؼ وغلى ؤؾاؽ الٌكاءة. ؤي ًهؼ 

قغاص غلى الضولت واحب جِؿير الخػلُم الػالي لٍل مً ًىص لالخدام به صون جمُيز بين ؤ

اإلاجخمؼ بإي ؾبب مً ألاؾباب، بال الكغوٍ اإلادضصة لالخدام بالخػلُم الػالي اإلاػغوقت 

وغلى ؤؾاؽ الٌكاءة إلاا ًخُلبه َظا الىىع مً الخػلُم مً نضعاث غلمُت، ًكترى  غاإلاُا

 قمً ًىص لالخدام به ؤن جخىقغ قُه. 

 ت التمييز في مجاٌ التعليمبميافحثاهيا: الحم في التعليم العالي في الاجفاكيت الخاصت 

بػضم الخمُيز  (1)ههذ لاجكانُت الخانت بمٍاقدت الخمُيز في مجاُ الخػلُم

بااللخدام بالخػلُم وصغم جٍاقا الكغم واإلاؿاواة في اإلاػاملت في ؤمىع الخػلُم بمسخلل 

 ، وغضم الخمُيز بين قئاث الكػب بإي ؾبب مً ألاؾباب ؾىاء بالػىهغ ؤو اللىن ؤَىاٍع

ني ؤو لاحخماعي ؤو ؾيٍر مً ألاؾباب. ؤو   الضًً ؤو الغؤي الؿُاس ي ؤو ألانل الَى

غاف في َظٍ لاجكانُت ومً ؤَم ما حاء في َظٍ لاجكانُت  قًا -حػهض الضُو ألَا

و ؤؾالُب ماثمت -غما جهضم  ىُت حؿتهضف، غً ٍَغ بإن جًؼ وجُىع وجُبو ؾُاؾت َو

                                                           
غاف اغخمضتها الُىوؿٍى في  - (1) لاجكانُت الخانت بمٍاقدت الخمُيز في مجاُ الخػلُم هي مػاَضة مخػضصة ألَا

ت ازخُاع  1960صٌؿمبر  14 في باَعـ تهضف بلى مٍاقدت الخمُيز في مجاُ الخػلُم. يما جًمً لاجكانُت خٍغ

لخانت لؤلنلُاث الهىمُت. يما ًدظغ ؤي الخػلُم الضًني واإلاضاعؽ الخانت والحو في اؾخسضام ؤو حػلُم لؿاتهم ا

ُى بيافي ؤوكإ لجىت الخىقُو واإلاؿاعي 1962جدكظ. صزلذ لاجكانُت خيز الخىكُظ في غام  . َىاى بغوجًى

قهض نضم غلى  2013. واغخباعا مً غام 1968وصزلذ خيز الخىكُظ في غام  1962الحمُضة التي اغخمضث في غام 

ُى صولت غضا الهين بؿ 101لاجكانُت  ًاو ونضم غلى البروجًى صولت غضا قُدىام. ونض ؤنضعث ألامم  34بب ما

ىال  ت ألًت  جيكإ ابياقُ اإلاخدضة بغوجًى بمىحبه لجىت الخىقُو واإلاؿاعي الحمُضة ًىاٍ بها البدث غً حؿٍى

غاف في لاجكانُت الخانت بمٍاقدت الخمُيز في مجاُ الخػلُم. ونض اغخمض اإلااجمغ  زاقاث نض جيكإ بين الضُو ألَا

ش 10/12/1962الػام إلاىظمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والخػلُم والاهاقت في  . 24/10/1968، وصزل خيز الىكاط بخاٍع

   https://ar.wikipedia.org/wikiعاحؼ اإلاىنؼ آلاحي: 
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ٍاقا الكغم واإلاؿاواة في اإلاػاملت في ؤمىع للظغوف والػغف الؿاثض في الباص، صغم ج

 :الخػلُم، والؾُما

ا، وحػل الخػلُم الااهىي بكتى ؤقٍاله -ؤ حػل الخػلُم لابخضاجي مجاهُا وبحباٍع

مخىقغا وؾهل اإلاىاُ بهكت غامت للجمُؼ، وحػل الخػلُم الػالي يظلَ مخاخا للجمُؼ 

ا ًكغيه الهاهىن مً لاهخظام ؤؾاؽ الهضعاث الكغصًت، ويمان التزام الجمُؼ بم ىغل

 باإلاضعؾت...".

ت جىُىي -" ت وجىنل الػمل بإًت بحغاءاث بصاٍع ػاث ؤو حػلُماث بصاٍع بلؿاء ؤًت حكَغ

 غلى جمُيز في الخػلُم.

غضم الؿماح بإي ازخاف في مػاملت اإلاىاَىين مً حاهب الؿلُاث الػامت، بال 

غؾىم اإلاضعؾُت، ؤو بةغُاء اإلاىذ غلى ؤؾاؽ الجضاعة ؤو الحاحت، قُما ًخػلو بكغى ال

ا مً ؤقٍاُ اإلاػىهت التي جهضم للخامُظ، ؤو بةنضاع الترازُو وجهضًم  الضعاؾُت ؤو ؾيَر

  الدؿهُاث الاػمت إلاخابػت الضعاؾت في الخاعج". 

في الكهغة الؿابهت جم خث الضُو غلى حػل الحو في الخػلُم الػالي مخىقغا وؾهل 

 ن جمُيز بُنهم بال الكغوٍ التي ًخُلبها لالخدام بهظا الحو. اإلاىاُ لجمُؼ ألاقغاص صو 

 كتصادًت والاحتماعيت والثلافيتالحم في التعليم العالي في العهد الدولي للحلىق الاثالثا: 

( مً الػهض الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت 13لم جسغج اإلااصة )

يايرا غما وعص في ؤلاغان الػالمي لحهىم ؤلاوؿان، بل ؤنها نض  (1)1966الهاصع غام 

قغخذ ما وعص في ؤلاغان الػالمي مؼ بياقاث مهمت ؤغُذ للحو في الخػلُم نىعجه 

الصحُدت التي ًكترى ؤن ًٍىن غليها، يما ًكترى مً الضُو الخجاوب مؼ ما وعص في 

 و في الخػلُم.  َظا الػهض مً خهىم في حىاهبه اإلاسخلكت ومً يمىه الح

                                                           
ؤلل  2200وغغى للخىنُؼ والخهضًو ولاهًمام بمىحب نغاع الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة عنم  اغخمض - (1)

/صٌؿمبر  16( اإلااعر في 21-)ص ش 1966ًاهىن ألاُو ، وقها 1976ًاهىن الااوي/ًىاًغ  3، وصزل خيز الىكاط بخاٍع

صولت.  164م غلى الػهض قهض نض 2015غخباعا مً غام وا صولت غلُه. 35مً الػهض بػض جهضًو  27للماصة 

 وزمـ صُو ؤزغي بما في طلَ الىالًاث اإلاخدضة ونػذ ولًٌ لم جهضم بػض غلى الػهض.

https://ar.wikipedia.org/wiki 
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والبض مً ؤلاقاعة بلى ؤن الػهض الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت 

 (2)جسًؼ للخهضًو غليها ؤو لاهًمام بليها (1)له الهكت ؤلالؼامُت باغخباٍع اجكانُت صولُت

ا ، ومتى نبلذ الضولت بإخض ؤلاحغاءًً اإلاظًىعًٍ قةنه(3)مً نبل الضُو الغاؾبت في طلَ

                                                           
 اإلاههىص باالجكانُت:  - (1)

: ًًم َظا لاؾخسضام الػام إلاهُلح "لاجكانُت" حمُؼ لاجكاناث الضولُت غلى ؾغاع الاجفاكيت همصطلح عام -أ

كاع يظلَ باهخظام بلى اإلاباصت ألاؾاؾُت للهاهىن باؾم "الهاهىن لاجكاقي"  اإلاػنى الػام إلاهُلح "اإلاػاَضة". َو

ًالهاهىن الػغفي ؤو اإلاباصت الػامت  للهاهىن الضولي. ومً زمت، قةن لخمُيٍز غً اإلاهاصع ألازغي للهاهىن الضولي 

 اإلاهُلح الػام "اجكانُت" مغاصف للمهُلح الػام "مػاَضة". 

 باهخظام زاُ الهغن اإلااض ي لىنل الاجفاكيت همصطلح خاص -ب
ً
ًان مهُلح "اجكانُت" مؿخسضما : بن 

 بىحه غام لىنل اإلاػاَضاث الغؾمُت ا
ً
غاف، قهض ؤنبذ آلان مؿخسضما غاف لاجكاناث الاىاثُت ألَا إلاخػضصة ألَا

غاف. وبن لاجكانُاث اإلاكخىخت هي جلَ لاجكانُاث التي جكخذ لٍل الضُو بالحو   مً ألَا
ً
 واؾػا

ً
والتي جًم غضصا

ظٍ لاجكانُاث ًُلو غليها باإلاػاَضاث الكاعغت، وطلَ -يهاغضة غامت-في الخهضًو غليها ؤو لاهًمام بليها. َو

ُلو غاصة غلى الهٍىى اإلاخكاوى بكإنها جدذ عغاًت باغخباع ؤن مىايُػها تهم اإلاجمىغت الضو  لُت يٍل. وٍُ

 1982 اجكانُت ألامم اإلاخدضة لػام ، ؤو1992 مىظمت صولُت اؾم اجكانُاث )مال اجكانُت الخػاون البُىلىجي لػام

ىُبو ألامغ طاجه غلى 1969 بكإن ناهىن البداع، ؤو اجكانُت قُِىا لػام الهٍىى  بكإن ناهىن اإلاػاَضاث...بلخ(. ٍو

اإلاخػلهت بدؿاوي ؤحغ  1951 اجكانُت مىظمت الػمل الضولُت لػامالتي حػخمضَا َُئت جابػت إلاىظمت صولُت )مال 

غً الػمل اإلادؿاوي في الهُمت، التي اغخمضَا ماجمغ الػمل الضولي، ؤو اجكانُت خهىم الُكل      الػماُ والػاماث

 عاحؼ اإلاىنؼ: ."مت لؤلمم اإلاخدضة(ا الجمػُت الػاالتي اغخمضته 1989 لػام

  http://www.wipo.int/wipolex/ar/glossary 

اإلاههىص بالخهضًو غلى لاجكانُت الضولُت َى نُام الضولت الُغف في لاجكانُت بةبغام لاجكانُت الضولُت  - (2)

لاهًمام قمػىاٍ نُام الضولت الُغف بةبغام لاجكانُت  ؤزىاء ويػها للخىنُؼ، ؤي نبل صزىلها خيز الىكاط. ؤما

ًاهذ لاجكانُت الضولُت نض صزلذ خيز الىكاط، قالضولت في َظٍ الحالت جىًم بلى لاجكانُت  الضولُت بػض ؤن 

ؼ الضازلي و صوع الهاض ي  الضولُت. ص/ياعي زلُل مدمىص، الهُمت الهاهىهُت الجكانُاث خهىم ؤلاوؿان في الدكَغ

ن  .   67ي في جُبُهها، مجلت الحهىم، اإلاجلض الغابؼ، صون ؾىت اليكغ، م الَى

قإنها في طلَ قإن اإلاػاَضة الضولُت، ؤي ًُلو مهُلح لاجكانُت الضولُت ؤو اإلاػاَضة ؤو الػهض ؤو اإلاُاام - (3)

 ت.يمهُلح غام صاعج ؤو مهُلح زام ٌكير بلى نَ طي زهاثو مػُىقهي جدمل اإلاػنى هكؿه: قاإلاػاَضة 

: اؾُخسضم مهُلح "اإلاػاَضة" باهخظام يمهُلح غام ٌكمل حمُؼ الهٍىى اإلالؼمت املعاهدة همصطلح عام . أ

في الهاهىن الضولي واإلابرمت بين الٌُاهاث الضولُت، بؿٌ الىظغ غً حؿمُتها الغؾمُت. وجايض اجكانُت قُِىا 

ام إلاهُلح "اإلاػاَضة". وحػغف اجكانُت قُِىا ًلخاَما َظا لاؾخسضام الػ 1986 واجكانُت قُِىا لػام 1969 لػام

اإلاػاَضة بإنها "لاجكام الضولي اإلاػهىص بين الضُو في نُؿت مٌخىبت والظي ًىظمه  1969 لهاهىن اإلاػاَضاث لػام

ًاهذ حؿمُخه الخانت". وجىؾؼ  الهاهىن الضولي، ؾىاء جًمىخه وزُهت واخضة ؤو وزُهخان مخهلخان ؤو ؤيثر ومهما 

ل اإلاػاَضة بدُث ٌكمل لاجكاناث  1986 ىا لهاهىن اإلاػاَضاث اإلاخػلهت باإلاىظماث الضولُت لػاماجكانُت قُِ حػٍغ

 مً اإلاىظماث الضولُت. وللخدضر غً "اإلاػاَضة" بمػىاَا الػام، ًجب للهَ ؤن 
ً
الضولُت التي جًم ؤَغاقا

= 
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ى ما جكخهضٍ الهٍىى الضولُت ألازغي  ًهؼ غليها التزام بما وعص قيها مً ؤخٍام. َو

 ًاإلاباصت وؤلاغاهاث والخىنُاث...بلخ.  

( 13في اإلااصة )ي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت ضولالػهض ال نغ ونض ؤ

هؼ ؤن ٌكمل ًل قغص صون اؾخثىاء، يغوعة  م، وؤيضالخػلُ الحو في ى الضولت ؤن غلٍو

جدهو مبضؤ اإلاؿاواة بين ؤقغاص قػبها في الخمخؼ بهظا الحو، صون جمُيز بإي ؾبب مً 

غاف  ؤن جىحه الخػلُم هدى الخىمُت الكاملت في الػهض ألاؾباب. وغلى الضُو ألَا

ض مً نىة لاخترام لحهىم ؤلاوؿان  للصخهُت ؤلاوؿاهُت ولئلخؿاؽ بٌغامتها وؤن جٍؼ

اث ألاؾاؾُت.  والحٍغ

غاف في الػهض يما جخكو الضُو  ً الخػلُم حمُؼ ألاشخام مً لاقتراى ألَا
ّ
ؤن ًمٌ

بكٍل قػاُ في مجخمؼ خغ وؤن حػؼػ الخكاَم والدؿامذ والهضانت بين حمُؼ ألامم 

 وألاحىاؽ والجماغاث الػىهٍغت ؤو الضًيُت وؤن ًضغم وكاٍ ألامم اإلاخدضة في خكظ الؿام.

)ؤ، ب و( بين مغاخل الخػلُم التي نؿمها بلى  2الكهغة  13اصة نض مّيز الػهض الضولي في اإلاو 

حاء الخىهُو غلُه بإن ًٍىن ؤهىاع زازت. جبضؤ اإلاغخلت ألاولى بالخػلُم لابخضاجي، الظي 

وجإحي بػضَا اإلاغخلت الااهُت، وهي مغخلت الخػلُم بلؼامُا ومجاهُا ومخاخا للجمُؼ صون اؾخثىاء. 

=                                                           
 مما ٌ

ً
 ملؼما

ً
 ؤن جٍىن اإلاػاَضة نٍا

ً
غاف اإلاخػانضة حػتزم ٌؿخىفي مػاًير مسخلكت. قُيبغي ؤوال ػني ؤن ألَا

 ؤن جبرم صُو ؤو
ً
جب زاهُا مىظماث صولُت جخمخؼ بالهضعة غلى بغضاص  اؾخدضار خهىم وواحباث ناهىهُت. ٍو

. وختى نبل 
ً
، ًجب ؤن ًٍىن لالتزام زُُا

ً
 ؤن ًدٌم الهَ ناهىن صولي. وؤزيرا

ً
جب زالاا مػاَضة َظا الهَ. ٍو

ههذ ًلمت "مػاَضة" بمػىاَا الػام لالتزاماث اإلابرمت بكـإن ن 1969 اجكانُت قُِىا لػام
ُ
اهىن اإلاػاَضاث، ز

 يخابت بىحه غام. 

: ال جىحض نىاغض مدؿهت غىضما حؿخسضم مماعؾاث الضُو مهُلحاث "اإلاػاَضة" املعاهدة همصطلح محدد . ب

 لهَ صولي. وٍُسهو مهُلح "اإلاػاَضة" غاصة إلاؿاثل طاث نضع مً الخُىعة جخُلب
ً
اجكاناث ؤيثر  غىىاها

ظيغ مً ألامالت الىمىطحُت غلى الهٍىى الضولُت اإلاػغوقت 
ُ
سخم جىنُػاتها وجخُلب غاصة الخهضًو. وج

ُ
عؾمُت. وج

باؾم "مػاَضاث" مػاَضاث الؿام، واإلاػاَضاث الخانت بالحضوص، ومػاَضاث جغؾُم الحضوص، ومػاَضاث 

عاحؼ في طلَ ص/ناح الضًً غامغ، مهضمت لضعاؾت في  حؿلُم اإلاجغمين، ومػاَضاث الهضانت والخجاعة والخػاون.

(، صاع النهًت   الهاهىن الضولي الػام )ماَُخه ومهاصٍع

. وعاحؼ ؤًًا ؤ/خبِب زضاف، صعوؽ في الهاهىن الضولي الػام، الٌخاب 208بلى  206، م 1985الػغبُت، مهغ، 

، حامػت ؤمدمض بىنغة، بىمغصاؽ، الجؼاثغ،  ضَا. وعاحؼ ؤًًا اإلاىنؼ آلاحي: وما بػ 32، م 2004ألاُو

http://www.wipo.int/wipolex/ar/glossary 
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ًٍىن مخاخا ومِؿىعا للجمُؼ بٍل وحىب ؤن  ًً ؤيض الػهض الضولياإلانهي، ؤالااهىي الكني و 

 .الىؾاثل اإلاىاؾبت وغلى وحه الخهىم غً ٍَغو حػل الخػلُم مجاهُا بالخضٍعج

َظا حاء الخىهُو غلى ؤما اإلاغخلت الاالات قهض زههها للخػلُم الػالي خُث 

اإلاىاؾبت وغلى حػله مِؿىعا للجمُؼ غلى ؤؾاؽ الٌكاءة بٍل الىؾاثل بىحىب الحو 

ج. و حػل الخػلُم مجاهُا بالخضٍع  وحه الخهىم غً ٍَغ

 ابعا: الحم في التعليم في اجفاكيت اللضاء على ول أشياٌ التمييز ضد املسأة:ز 

( مً اجكانُت الهًاء غلى ًل ؤقٍاُ الخمُيز يض اإلاغؤة 10ؾذ اإلااصة الػاقغة )يغّ 

ت غضم الخمُيز بين الغحل الحو في الخػلُم الػالي، ونض جىاول (1)1979لػام  خه مً ػاٍو

واإلاغؤة واإلاؿاواة بُنهما في الخدانهما بالخػلُم بٍل ؤقٍاله وؤهىاغه ومً يمنها الخػلُم 

غاف حمُؼ الخضابير اإلاىاؾبت للهًاء غلى  الػالي، قهض حاء قيها بإن "جخسظ الضُو ألَا

ت لحهىم الغحل  في مُضان الخػلُم، الخمُيز يض اإلاغؤة لٍي جٌكل للمغؤة خهىنا مؿاٍو

 وبىحه زام لٍي جٌكل، غلى ؤؾاؽ حؿاوي الغحل واإلاغؤة:

هكـ الظغوف للخىحُه الىظُكي واإلانهي، للىنُى بلى الضعاؾاث والحهُى غلى الضعحاث  ( ؤ)

الػلمُت في اإلااؾؿاث الخػلُمُت مً حمُؼ الكئاث، في اإلاىاَو الٍغكُت والحًٍغت غلى 

في اإلاغخلت الؿابهت لالخدام باإلاضعؾت وفي الخػلُم الؿىاء، وجٍىن َظٍ اإلاؿاواة مٌكىلت 

 الػام والخهني واإلانهي والخػلُم الخهني الػالي، ويظلَ في حمُؼ ؤهىاع الخضٍعب اإلانهي...".

                                                           
ت: 1979اجكانُت الهًاء غلى ًل ؤقٍاُ الخمُيز يض اإلاغؤة لػام - (1)  )باإلهجليًز

ً
( هي CEDAW ؤو ؾُضاو ازخهاعا

مً نبل الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة وجم غغيها للخىنُؼ  1979صٌؿمبر  18مػاَضة صولُت جم اغخماصَا في 

. وجىنل بإنها وزُهت خهىم صولُت لليؿاء. وصزلذ 1979صٌؿمبر  18في  34/180والخهضًو ولاهًمام بالهغاع 

لت اإلاخهضمت الىخُضة التي لم جهاصم غلى اجكانُت . وحػخبر الىالًاث اإلاخدضة الضو 1981ؾبخمبر  3خيز الخىكُظ في 

الؿُضاو بياقت بلى بػٌ الضُو ألازغي لم جىًم بليها باألؾاؽ هي بًغان، صولت الٌغس ي الغؾىلي، الؿىصان، 

ض ؤُو صولت جىنؼ غلى لاجكانُت وطلَ في  ًاهذ الؿٍى  3لخضزل خيز الخىكُظ في  1980ًىلُى  2الهىماُ وجىوؿا. 

 186ناصنذ ؤو اهًمذ بلى لاجكانُت  2009صولت ؤزغي غلى لاجكانُت. وبدلُى ماًى  20بخىنُؼ و  1981ؾبخمبر 

ا نُغ في  ًاهذ آزَغ ل  19صولت  . يما ؤن البػٌ مً الضُو التي اهًمذ ؤو ناصنذ غلى لاجكانُت 2009ؤبٍغ

انُت بالكغح والخدلُل نضمذ بػٌ الخدكظاث غلى بػٌ ما وعص قيها. جُغنذ الضيخىعة ههى الهاَغجي، بلى لاجك

. وعاحؼ ؤًًا   2006في يخابها اإلاغؤة في مىظىمت ألامم اإلاخدضة، عئٍت بؾامُت، الهاصع غً مجض، بيروث، لبىان، 

https://ar.wikipedia.org/wiki 
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 الثاوي: الحم في التعليم العالي في الصىىن إلاكليميت: الفسع 

مً هو غلُه جباًيذ الهٍىى ؤلانلُمُت في جٌَغـ الحو في الخػلُم الػالي قمنها 

اإلاُاام الػغبي لحهىم ؤلاوؿان، ولاجكانُت ألاوعوبُت لحهىم ؤلاوؿان، بهىعة مهخًبت ً

مً  ومنهاواإلاُاام ؤلاقٍغهي لحهىم ؤلاوؿان والكػىب ولاجكانُت ألامٍغٌُت لحهىم ؤلاوؿان. 

ُى ؤلايافي اإلالحو باالجكانُت ألامٍغٌُت لحهىم ؤلاوؿان.  ًالبروجًى   هو غلُه بهىعة واضحت 

امليثاق العسبي ) الحم في التعليم العالي في إطاز حامعت الدٌو العسبيت:أوال: 

 (لحلىق إلاوسان

( 34صة )في اإلاا (1)حاء الىو غلى الحو في الخػلُم الػالي في اإلاُاام الػغبي لحهىم ؤلاوؿان

مىه بهىلها "بإن "مدى ألامُت واحب، والخػلُم خو لٍل مىاًَ، غلى ؤن ًٍىن لابخضاجي مىه 

 بلؼامُا يدض ؤصوى وباإلاجان، وؤن ًٍىن ًل مً الخػلُم الااهىي والجامعي مِؿىعا للجمُؼ".

بطن، قاإلاُاام الػغبي نض هو غلى الحو في الخػلُم الػالي لًٌ بػباعاث مهخًبت 

ت للضولت في جِؿيٍر خؿب بدُث لم ح ػِ لهظا الحو مٍاهخه قهى ًسًؼ للؿلُت الخهضًٍغ

ت.   بمٍاهُتها اإلااصًت واإلاالُت والبكٍغ

إلافسيلي لحلىق  امليثاق) إطاز الاجحاد إلافسيلي:ثاهيا: الحم في التعليم العالي في 

 (إلاوسان والشعىب

دت في اإلاُا هي لحهىم لم ًغص الىو غلى خو الخػلُم الػالي بهىعة نٍغ ام ؤلاقٍغ

( مً اإلاُاام غلى الحو في الخػلُم 16، لًٌ جم الخإيُض في اإلااصة )(2)ؤلاوؿان والكػىب

                                                           
بمىاؾبت الهمت الؿاصؾت غكغة لجامػت الضُو  2004ماًى  23اإلاُاام الػغبي لحهىم ؤلاوؿان اغخمض في -(1)

ت اإلاىػهضة في جىوـ الػانمت. َظا اإلاُاام ًايض ما حاء في مُاام ألامم اإلاخدضة وؤلاغان الػالمي لحهىم الػغبُ

صزل اإلاُاام خيز الخىكُظ  .ؤلاوؿان والكغغت الضولُت لحهىم ؤلاوؿان وبغان الهاَغة لحهىم ؤلاوؿان في ؤلاؾام

ى الػضص اإلاُ 7، بػض ؤن ناصنذ غلُه 2008ماعؽ  15في   .لُضزل خيز الخىكُظ 49لىب خؿب قهله صُو َو

 https://ar.wikipedia.org/wikiاإلاىنؼ الخالي  اهظغ ماصة.  53ًخٍىن َظا اإلاُاام مً صًباحت و

هي لحهىم ؤلاوؿان والكػىب جم نُاؾخه - (2) في هيروبي )يُيُا( بمىاؾبت  1981ًىهُى  27في  اإلاُاام ألاقٍغ

هُت. صزل اإلاُاام خيز الخىكُظ في  ، بػض ؤن ناصم 1986ؤيخىبغ  21الضوعة الاامىت غكغ إلاىظمت الىخضة ألاقٍغ

هُت ومُاام ألامم  25غلُه  هُت. ٌػخمض اإلاُاام ؤؾاؾا غلى مُاام مىظمت الىخضة ألاقٍغ صولت مً الضُو ألاقٍغ

ن الػالمي لحهىم ؤلاوؿان. يهضف َظا اإلاُاام بلى الغقؼ مً اإلاؿخىي اإلاػِص ي لؤلقاعنت ومٍاقدت اإلاخدضة وؤلاغا 

= 
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ى ما ًكهم منها بإن  بهىعة غامت، خُث حاء قيها بإن "خو الخػلُم مٌكُى للجمُؼ..."، َو

ُم اإلاىهىم غلُه في َظٍ اإلااصة ٌكمل حمُؼ مغاخل الخػلُم، لابخضاجي والااهىي والخػل

للضولت مً ؤحل جدهُو َظا الحو، صون بلؼامها  ايبير  االػالي، يما ؤغُذ اإلااصة َامك

بخىقير َظا الحو، غٌـ ما عؤًىاٍ في الهٍىى الػاإلاُت الهاصعة مً نبل ألامم اإلاخدضة 

 التي حػغيىا لها ؾابها.

ميثاق الحلىق )الي في إطاز مىظمت مجلس أوزوبا: ثالثا: الحم في التعليم الع

 (ألاساسيت لالجحاد ألاوزوبي

لم ًغص الىو غلى الحو في الخػلُم الػالي وال ختى لابخضاجي في لاجكانُت ألاوعوبُت 

غلى الحو في  (1)لحهىم ؤلاوؿان. ولم ًىو مُاام الحهىم ألاؾاؾُت لاجداص ألاوعوبي

ًاهذ اإلاهُلحاث اإلاؿخسضمت في الىو غلى الحو في الخػلُم  الخػلُم الػالي بهىعة نٍغدت و

( مً اإلاُاام مهُلحاث غامت نض ًكهم منها بإنها حكمل الحو في الخػلُم الػالي، 14في اإلااصة )

والؿٍغب في ألامغ، ؤهه ختى الحو في الخػلُم لابخضاجي الظي ههذ غلُه الػضًض مً الهٍىى 

هؼ واحب جدهُهه غلى الضولت بؿٌ الىظ غ غً الضولُت الػاإلاُت باغخباٍع حػلُما بلؼامُا ٍو

بمٍاهُتها اإلااصًت واإلاالُت، لم ًخم الخىهُو غلُه بػباعاث جكُض وحىب التزام الضُو بهظا 

الحو، قهض اؾخػملذ ًلمت "بمٍاهُت"، ؤي خؿب نضعة الضولت اإلااصًت واإلاالُت، وخؿب ما 

لٍل بوؿان الحو في الخػلُم والحهُى غلى الخضٍعب -1جغاٍ هي، قهض حاء في اإلااصة ما ًلي: "

 ٌكمل َظا الحو بمٍاهُت جلهي حػلُم بلؼامي باإلاجان...". -2ي واإلاؿخمغ. اإلانه

مً اإلاُاام هكؿه قلم جىو غلى الحو في الخػلُم  13ؤما اإلااصة التي نبلها، ؤي اإلااصة 

الػالي نغاخت بل ؤنها ؤبغػث يُكُت مماعؾت َظا الحو، وطلَ بهىلها بإن "جٍىن الكىىن 

ى هو مهم بالىظغ إلاا  والبدث الػلمي خغة مً الهُىص، ًاصًمُت"، َو ت ألا وجدترم الحٍغ

=                                                           
حمُؼ ؤقٍاُ الػىل والخمُيز الىاججت غً لاؾخػماع الخاعجي الظي حؿتهضقه َظٍ الىزُهت بترى اإلاؿخػمغاث 

هُت، ويظلَ الخظيير بما ًىو غلُه ؤلاغا  ن الػالمي لحهىم ؤلاوؿان وما وجابُذ الضًمهغاَُت في الضُو ؤلاقٍغ

اث الكػىب وخهىم ؤلاوؿان.  اإلاىنؼ الخالي  اهظغ جىو غلُه نىاغض ونىاهين ألامم اإلاخدضة بدٍغ

https://ar.wikipedia.org/wiki 

مُاام الحهىم ألاؾاؾُت لاجداص ألاوعوبي الهاصع غً البرإلاان ألاوعوبي ومجلـ لاجداص ألاوعوبي واللجىت - (1)

. ص/الؿُض مهُكى ؤخمض ؤبى الخير، ههىم اإلاىازُو وؤلاغاهاث 2000صٌؿمبر  7في هِـ في  ألاوعوبُت

 وما بػضَا. 283ولاجكانُاث لحهىم ؤلاوؿان، بًتراى لليكغ والخىػَؼ، مهغ، م 
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ى هو له  ت حػض ؤؾاؽ ؤلابضاع ولابخٍاع والخُىع، َو جدخاحه مال َظٍ اإلاجاالث مً خٍغ

صاللت يبيرة، في صُو عؤؾمالُت ؤؾلب حامػاتها حؿير قاونها اإلاالُت مً الغؾىم اإلاضقىغت 

باغخباع ؤن اإلاىار -في عؤًىا-م الػاليمً نبل الُلبت. لظلَ، لم جىو غلى الحو في الخػلُ

ٌػغف بإن الخػلُم الػالي ًخُلب  ؿغبي طاث الخىحه الغؤؾماليالػام الؿاثض في اإلاجخمؼ ال

ومً زم قهى مخاح لٍل مً ًغؾب قُه وجخىقغ قُه الكغوٍ ؤمىلا مػخبرة  لىلىحه، 

في جٍىن مىحىصة  ؤنكترى ًالتي ؾـ الخػلُم الػالي لظلَ جم الترييز غلى ؤالاػمت طلَ، 

ت في ببضاء الغؤي الػلمي.  ت في الخكٌير والحٍغ  الخػلُم الػالي وهي الحٍغ

 زابعا: الحم في التعليم العالي في مىظمت الدٌو ألامسيىيت: 

 إلاعالن ألامسييي لحلىق وواحباث إلاوسان: -أ

ٍي لحهىم ؤلاوؿان غلى الحو في الخػلُم الػالي، بهىعة  (1)لم ًىو ؤلاغان ألامٍغ

دت بل هو غلى الحو في الخػلُم بهكت غامت، لٌىه ًخًمً  ًل ؤقٍاُ  -في عؤًىا-نٍغ

الخػلُم، مً لابخضاجي بلى الخػلُم الػالي، وطلَ، بالىظغ للمهُلحاث اإلاؿخػملت في هو 

ًجب ؤن ( مً ؤلاغان التي جىو بإن "لٍل شخو الحو في الخػلُم الظي 12اإلااصة )

ت وألازام والخًامً ؤلاوؿاوي. وباإلياقت بلى طلَ لٍل -ًٍىن ناثما غلى مباصت الحٍغ

شخو الحو في الخػلُم الظي ٌػضٍ لٍي ًىاُ خُاة الثهت، ولٍي ًغقؼ مؿخىي مػِكخه، 

خًمً الحو في الخػلُم الحو في اإلاؿاواة في الكغنت في  ٍىن غًىا هاقػا للمجخمؼ، ٍو ٍو

ا  ًاقت ألاخىاُ وقها للمىاَب الُبُػُت واإلاميزاث والغؾبت في لاهخكاع باإلاىاعص التي جىقَغ

 غلى ألانل الخػلُم ألاولي".-الضولت ؤو اإلاجخمؼ، ولٍل شخو الحو في جلهي حػلُم مجاوي

بىاء غلى ما ؾبو ًخطح لىا بإن ؤلاغان ألامٍغٍي نض اؾخػمل غباعاث حكير بلى ؤن 

ص في اإلااصة ًخًمً ًل ؤقٍاُ الخػلُم، ؾىاء لابخضاجي ؤم اإلاههىص مً الحو في الخػلُم الىاع 

الااهىي ؤم الخػلُم الػالي. يما ؤهه اؾخسضم غباعاث "الخػلُم ًجب ؤن ًٍىن ناثما غلى مباصت 

حػني اإلاباصت التي ًكترى ؤن جخىقغ في –في عؤًىا -الحٍغت وألازام والخًامً ؤلاوؿاوي"، وهي 

ت ببضاء ألاقٍاع  اإلاضعؾين واإلاخمضعؾين. قالحٍغت حػني خٍغت ؤلابضاع وخٍغت الخكٌير وخٍغ

                                                           
الظي اجسظٍ اإلااجمغ الضولي  30 نضع ؤلاغان ألامٍغٍي لحهىم ؤلاوؿان غً مىظمت الضُو ألامٍغٌُت بالهغاع عنم- (1)

 وما بػضَا. 302. ص/الؿُض مهُكى ؤخمض ؤبى الخير، اإلاغج الؿابو، م 1948الخاؾؼ للضُو ألامٍغٌُت غام 
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ًاهىا  ا والخػبير غنها، ؤما ألازام قُكترى ؤن ًخدلى بها ؤقغاص ؾلَ الخػلُم، ؾىاء  ووكَغ

الخػلُم بهكت ؾمت ًسخو بها . ؤما باليؿبت للخًامً ؤلاوؿاوي قهي (1)َلبت ؤم ؤؾاجظة

باغخباٍع غابغا للحضوص اؾدىاصا بلى ؤن اإلاػغقت الػلمُت  -بهكت زانت-غامت، والخػلُم الػالي

ا بكٍل مباقغ وؾير مباقغ، لظلَ،  َغ حػخبر مػغقت بوؿاهُت ؾاَمذ ًل ؤلاوؿاهُت في جٍُى

ُت في ؤن ال حؿلب غليهم ألاهاه -وزانت ألاؾاجظة منهم-ًهخط ي مً ؤقغاص ؾلَ الخػلُم الػالي

م غلى ؤبىاء بلضَم قهِ،  قاألزام حػني الدؿامذ ؤو قئت مػُىت، وكغ الػلم وانخهاَع

ًالحهض وألاهاهُت في ألاشخام اإلاىخمين لؿلَ الخػلُم الػالي  والخجغص مً ؤمغاى الىكـ 

ختى ٌػم الخًامً ؤلاوؿاوي الػالم في مجاُ اإلاػغقت الػلمُت وطلَ بيكغ اإلاػغقت، ؾىاء غً 

ا.وبلهاء اإلادايغاث واإلاضازاث الػلمُت،  ٍَغو الٌخب  وؾيَر

وجًُل الكهغة اإلاىالُت لها ؤن لٍل شخو الحو في الخػلُم الظي ٌػضٍ لٍي ًىاُ  

ٍىن غًىا هاقػا للمجخمؼ. والخػلُم بٍل مغاخله  خُاة الثهت، ولٍي ًغقؼ مؿخىي مػِكخه، ٍو

ً مؿخىي مػِكخه، يما ؤن يهضف بإن ًٍّىن الكغص لخمٌُىه مً هُل خُاة الثهت والغقؼ م

ىه ؤًًا بكًل مؿخىاٍ الػلمي لٍي ًىكؼ مجخمػه بما 
ّ
الكغص الحانل غلى حػلُم غاُ ًمٌ

ٍغ  ؿاَم في جٍُى ًهضمه مً ؤقٍاع حلُلت مبيُت غلى ؤؾـ غلمُت صحُدت ًسضم بها بلضٍ َو

 وجهضمه. صحُذ ؤن ًل قغص في اإلاجخمؼ ًمًٌ ؤن ًٍىن غًىا قاغا بؿٌ الىظغ غً مؿخىاٍ

الػلمي، لًٌ الُػلماء وخضَم الظًً ًضقػىن بعجلت الخُىع والخهضم بما ًهضمىهه مً بدىر 

 ُ  .(2)غلمُت، وما هغاٍ مً في الضُو مً خىلىا لخير صلُل غلى ما ههى

 الاجفاكيت ألامسيىيت لحلىق إلاوسان:  -ب

ٌُت لحهىم ؤلاوؿان  بل ، (3)لم ًغص الحو في الخػلُم الػالي في لاجكانُت ألامٍغ

ؤيثر مً طلَ، لم ًخم الخُغم ختى بلى الحو في الخػلُم لابخضاجي الظي يغؾخه الػضًض 

بلى -في عؤًىا -مً لاجكانُاث الػاإلاُت الهاصعة غً مىظمت ألامم اإلاخدضة، ونض ًىغؼ طلَ

                                                           
(1) Maurice Bourjol, vers l’université régionalisée? in: annuaire  des collectivités 

locales. Tome 12, 1992. Voir p 29. 

، ؾىت 10جلت الباخث، غضص بً غبض هللا الهالح، جىاقؿُت ماؾؿاث الخػلُم الػالي: بَاع مكخىح، م غامان - (2)

 وما بػضَا. 297، م2012

ٌُت في ؾان زىؾُه في  - (3) ٌُت لحهىم ؤلاوؿان في بَاع مىظمت الضُو ألامٍغ نضعث لاجكانُت ألامٍغ

 وما بػضَا. 329، موالؿُض مهُكى ؤخمض ؤبى الخير، اإلاغحؼ الؿاب . ص/2/11/1969
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ٌُت لحهىم ؤلاوؿان بالحهىم اإلاضهُت والؿُاؾُت ؤيثر مً  اَخمام لاجكانُت ألامٍغ

ا في اإلااصة )اَخمامها بالحهىم  ( في 26لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت، التي جم طيَغ

 .  (1)الكهل الاالث مً لاجكانُت بهىعة زاَكت وصون الخكهُل في جلَ الحهىم 

 ُ ى ٌُت لحهىم  (2)ونض جم اؾخضعاى طلَ في البروجًى ؤلايافي اإلالحو باالجكانُت ألامٍغ

 13الظي هو في اإلااصة  (3)اغُت والاهاقُتؤلاوؿان في مجاُ الحهىم لانخهاصًت ولاحخم
                                                           

ٌُت لحهىم ؤلاوؿان جدذ قهل ؾمي بالحهىم لانخهاصًت 26خُث جىو اإلااصة ) - (1) ( مً لاجكانُت ألامٍغ

غاف ؤن جخسظ صازلُا ومً زاُ الخػاون الضولي، ًل ؤلاحغاءاث  ولاحخماغُت والاهاقُت غلى ؤهه "جخػهض الضُو ألَا

ؼ ؤو ؾيٍر مً الىؾاثل الاػمت، والؾُما لانخهاصًت والخهىُت من و الدكَغ جُا غً ٍَغ ها، بههض الخىنل جضٍع

ت والػلمُت  اإلااثمت بلى الخدهُو الٍامل للحهىم اإلاخًمىت في اإلاػاًير لانخهاصًت ولاحخماغُت والتربٍى

والاهاقُت...". وهي ماصة يما هي واضحت اؾخػملذ قيها مهُلحاث قًكايت وؾير مػبرة غً الحهىم 

 حخماغُت والاهاقُت...بلخ.لانخهاصًت ولا 

" الجكاناث ؤنل عؾمُت مً لاجكاناث التي حؿمى "مػاَضة" ؤو "اجكانُت".  - (2) ُى ؿخسضم مهُلح "البروجًى ٌُ

مًٌ اؾخسضام َظا اإلاهُلح لخؿُُت ألاهىاع الخالُت مً الهٍىى:  ٍو

ُ  بسوجىهٌى التىكيع: أ.  غاف طاتها. وجدىاو ت مال  َى نَ قغعي إلاػاَضة حػضٍ ألَا ىالث مؿاثل زاهٍى َظٍ البروجًى

جكؿير ؤخٍام مػُىت مً اإلاػاَضة، ؤو جلَ الكغوٍ الغؾمُت ؾير اإلاضعحت في اإلاػاَضة، ؤو جىظُم اإلاؿاثل الخهىُت. 

. ُى  وبُبُػت الحاُ، ؾِىُىي الخهضًو غلى اإلاػاَضة غاصة الخهضًو غلى َظا البروجًى

ػخمض غاصة الُىم : َى نَ ًالبروجىهٌى الاختيازي ملعاهدة ب.   والتزاماث بياقُت في اإلاػاَضة. وَُ
ً
غسخ خهىنا

غاف في  ىالث بػٌ ألَا سًؼ لخهضًو مؿخهل. وجمًٌ َظٍ البروجًى طاجه، ولٌىه ًدؿم بُبُػت مؿخهلت ٍو

غاف،   مً اإلاػاَضة الػامت وال جغض ى به حمُؼ ألَا
ً
اإلاػاَضة مً ويؼ بَاع لالتزاماث قُما بُنها ًٍىن ؤوؾؼ هُانا

ُى لازخُاعي اإلالحو بالػهض الضولي مم ظيغ مً ألامالت اإلاكهىعة البروجًى
ُ
ا ًاصي بلى نُام "هظام زىاجي اإلاؿخىي". وج

 .1966 الخام بالحهىم اإلاضهُت والؿُاؾُت لػام

ىكظ ألاَضاف الػامت الجكانُت البروجىهٌى املستىد إلى معاهدة إطازيت ج.  ٍغت مدضصة، ٍو : َى نَ طو التزاماث حَى

ؿخسضم بىحه بَ
ُ
ىالث غملُت بغضاص للمػاَضاث ؤيثر بؿاَت وؾغغت وح اٍعت ؤو قاملت ؾابهت. وجٌكل َظٍ البروجًى

اُ لػام  ُى مىهتًر اإلاخػلو باإلاىاص اإلاؿدىكضة  1987زام في مجاُ الهاهىن البُئي الضولي. ومً ألامالت غلى طلَ بغوجًى

 .1985 مً اجكانُت قُِىا لحماًت َبهت ألاوػون لػام 8و 2لُبهت ألاوػون والظي اغُخمض غلى ؤؾاؽ اإلااصجين 

ُى بسوجىهٌى التعدًل د.   حػضُ بخضي اإلاػاَضاث الؿابهت ؤو ؤيثر، مال بغوجًى
ً
: َى نَ ًخًمً ؤخٍاما

ىالث اإلاخػلهت باإلاسضعاث. 1946 غام  اإلاػضُ لاجكاناث ولاجكانُاث والبروجًى

ُى : َى البروجىهٌى املستخدم همعاهدة جىميليت ه.   جٌمُلُت إلاػاَضة ؾابهت مال بغوجًى
ً
نَ ًخًمً ؤخٍاما

 اإلاخػلهت بمغيؼ الاحئين. 1951 اإلاخػلو بمغيؼ الاحئين واإلالحو باجكانُت غام 1967 غام

غاف اإلاخػانضة. عاحؼ  و.   لبػٌ ههاٍ الخكاَم التي جىنلذ بليها ألَا
ً
مدًغ الًبِ َى نَ ًخًمً سجا

 https://ar.wikipedia.org/wikiاإلاىنؼ آلاحي: 

ٌُت في مجاُ الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت  - (3) ُى ؤلايافي اإلالحو باالجكانُت ألامٍغ نضع البروجًى

ٌُت في ؾان ؾلكاصوع في   .1999هىقمبر  16وصزل خيز الخىكُظ في  1988في بَاع مىظمت الضُو ألامٍغ
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مىه غلى الحو في الخػلُم بٍل مغاخله، يما جم الخىهُو غلى الحو في الخػلُم الػالي، 

ج(. قبػض ؤن اؾتهلذ اإلااصة -3( والاالات )2في هو اإلااصة اإلاظًىعة، في الكهغجين الااهُت )

( لخػُي ؤَضاف الخػلُم 2(، حاءث الكهغة )1بإخهُت ًل شخو في الخػلُم في الكهغة )

ُى الؿعي لخدهُهها وهي جىمُت شخهُت  غاف في البروجًى التي ًخػين غلى صُو ألَا

ت لاخترام لحهىم ؤلاوؿان وحػضص  ؤلاوؿان والٌغامت ؤلاوؿاهُت ووحىب جهٍى

اث ألاؾاؾُت والػضُ والؿام، وؤن ًمًٌ الخػلُم ًل شخو مً  لاًضًىلىحُاث والحٍغ

الكػالت في مجخمؼ صًمهغاَي حػضصي ًًمً مٍاها له قُه، مؼ وحىب اإلاكاعيت الكػلُت و 

ًاقت الجماغاث  ًاقت ألامم و ؤن ٌصجؼ الخػلُم غلى الخكاَم والدؿامذ والهضانت بين 

ؼ ألاوكُت التي جداقظ غلى الؿام. لخإحي الكهغة  الػغنُت ؤو ؤلازيُت ؤو الضًيُت مؼ حػٍؼ

خػلُم الػالي َى واحب ًهؼ غلى الضولت جدهُهه ج( ؤيثرا ويىخا لخبين بإن الحو في ال-3)

 للجمُؼ مؼ مغاغاة مبضؤ اإلاؿاواة واخترام نضعاث ًل شخو في لالخدام بالخػلُم الػالي. 

 املطلب الثاوي

 ىز اللاهىن الدولي لحلىق إلاوسانأهميت الحم في التعليم العالي وفم مىظ

ُ -بػٌ الهٍىى الضولُت اإلاخػلهت بدهىم ؤلاوؿان  جبيذ -التي جىاولنها في اإلاُلب ألاو

 صولت ؤي هجاح ؾغ َى ؤَمُت الحو في الخػلُم، وطلَ اؾدىاصا بلى ؤن الخػلُم الػالي

 
ً
  انخهاصًا

ً
  واحخماغُا

ً
  وختى وغلمُا

ً
  ؾُاؾُا

ً
 غامت بالخػلُم ومً زمت قةن لاَخمام. ؤًًا

 َى الٍُغو الصحُذ لاعجهاء بالكغص واإلاجخمؼ في ًل مجاالث الحُاة.  زانت، الػالي والخػلُم

بهكت  -ونض ؤيض الهاهىن الضولي لحهىم ؤلاوؿان ؤَمُت لاَخمام بالحو في الخػلُم

وطلَ في غضة نٍىى صولُت، منها ما حاء في اإلااصة  -غامت ومً يمىه َبػا الخػلُم الػالي

ُى ؤلايافي مً الػهض الضولي للحهىم لانخهاصً 13 ت ولاحخماغُت والاهاقُت والبروجًى

ٌُت لحهىم ؤلاوؿان غلى بنغاع الضُو غلى الحو في الخػلُم  اإلالحو باالجكانُت ألامٍغ

واجكانها بإن ًىحه الخػلُم هدى الخىمُت الكاملت للصخهُت ؤلاوؿاهُت وؤلاخؿاؽ 

اث ألا  ض مً نىة لاخترام لحهىم ؤلاوؿان والحٍغ ً بٌغامتها ولٍي جٍؼ
ّ
ؾاؾُت، وغلى ؤن ًمٌ

ؼ الخكاَم  الخػلُم حمُؼ ألاشخام مً لاقتراى بكٍل قػاُ في مجخمؼ خغ، وغلى حػٍؼ

ت ؤو الضًيُت وؤن  والدؿامذ والهضانت بين حمُؼ ألامم وألاحىاؽ والجماغاث الػىهٍغ

 ًضغم وكاٍ ألامم اإلاخدضة في خكظ الؿام. 



    

ا      ؤ. عبُؼ ػيٍغ

  2019 حىان  – 01 الػضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل الهاهىويمجلت 

ISSN 2110-1117 

ُ للض (1)1993يما ؤيض بغان وبغهامج قُِىا لػام   إن ًٍىن الخػلُم مؿتهضقاب و

ت اث ؤلاوؿان خهىم  اخترام جهٍى و بصعاج والحٍغ  خهىم  مىيىع ألاؾاؾُت وطلَ غً ٍَغ

ؼ الخػلُم. الخػلُم بغامج في ؤلاوؿان ايض ؤلاغان غلى حػٍؼ  والؿام والدؿامذ الخكاَم ٍو

ًاقت ألامم بين الىصًت والػاناث  جىمُت غلى ٌصجؼ وؤن الضًيُت ؤو الػغنُت اإلاجمىغاث و

 خهىم  مجاُ في الخػلُم ًاصي ولظلَ ألاَضاف، َظٍ وكضان في اإلاخدضة ألامم ؤوكُت

ت اإلاىاؾبت، اإلاػلىماث ووكغ ؤلاوؿان  في َاما صوعا الؿىاء، غلى والػملُت منها الىظٍغ

ؼ  .  (2)ًان هىع ؤي مً جمُيز با ألاقغاص، بجمُؼ ًخػلو قُما ؤلاوؿان خهىم  واخترام حػٍؼ

 اإلاىػهض في قُِىا ٌػخبر الخػلُم ؤلاوؿان لحهىم  قةن اإلااجمغ الػالميوغلُه، 

ب   ؤلاوؿان خهىم  مجاُ في الػام وؤلاغام والخضٍع
ً
ت ؤمىعا ٍغ  وبنامت لدصجُؼ حَى

ُض اإلادلُت اإلاجخمػاث بين قُما وميسجمت مؿخهغة غاناث  والدؿامذ الخكاَم ولخَى

ُ  ولظلَ ًيبغي .والؿلم  جىحه الهًاء غلى ألامُت، وؤن بلى حاَضة حؿعى ؤن غلى الضو

ؼ ؤلاوؿان لصخهُت الٍاملت الخىمُت هدى الخػلُم اث ؤلاوؿان خهىم  اخترام وحػٍؼ  والحٍغ

ُ  مً حمُؼ ؤلاوؿان لحهىم  الػالمي اإلااجمغ ألاؾاؾُت، واؾدىاصا بلى طلَ ًُلب  الضو

 هاهىن ال وؾُاصة والضًمهغاَُت ؤلاوؿاوي والهاهىن  ؤلاوؿان خهىم  بصعاج واإلااؾؿاث

مُت اإلااؾؿاث لجمُؼ الضعاؾُت اإلاىاهج في يمىايُؼ (3)الغؾمُت وؾير الغؾمُت ألاهظمت في الخػُل
. 

 املبحث الثاوي

 الي وطبيعت التزاماث الدٌو ججاههخصىصيت الحم في التعليم الع

ًخميز الحو في الخػلُم الػالي بسهىنُت ًىكغص بها غً ؾيٍر مً يغوب الخػلُم 

ى ما ؤقاعث بلُه اإلااصة  ت الُاب وألاؾاجظة، َو مً مُاام الحهىم  13ألازغي، وهي خٍغ

ألاؾاؾُت لاجداص ألاوعوبي وما جىاولخه حػلُهاث لجىت الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت 

(.   والاهاقُت اإلاسخهت بمغانبت غاف غلى جىكُظ التزاماتها )اإلاُلب ألاُو  الضُو ألَا

                                                           
غان/ًىهُه  25الضولي لحهىم ؤلاوؿان اإلاػهىص في قُىا ًىم بغان وبغهامج غمل قُِىا اغخمض في اإلااجمغ  - (1) خٍؼ

1993. http://www.ohchr.org/ar/Professional 

، الكهغة  - (2)  .33اإلاغحؼ هكؿه، الهؿم ألاُو

 .80و 79، 78اإلاغحؼ هكؿه. الهؿم الااوي، الكهغاث  - (3)
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سخلل  يما ؤن َبُػت التزاماث الضُو ججٍا الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُتً 

م غً ؾيٍر مً الحهىم لانخهاصًت  ىكغص الحو في الخػُل خؿب َبُػت الحو اإلادمي، ٍو

كترى   مً الضُو الخهُض بهما )اإلاُلب الااوي(. ولاحخماغُت والاهاقُت بدماًت زانت والتزامً 

 ٌ  املطلب ألاو

 خصىصيت الحم في التعليم العالي

ًسخو الحو في الخػلُم الػالي بسهىنُت جميٍز غً ؾيٍر مً مغاخل الخػلُم 

ت واؾخهالُت ماؾؿاجه. قالحو ى وحىب اؾدىاصٍ بلى الحٍغ في الخػلُم الػالي ال  ألازغي َو

ًاصًمُت ؾىاء لؤل  ت ألا ًان مهترها بالحٍغ . (1)ؤم للُابؾاجظة ًمًٌ الخمخؼ به بال بطا 

 
ّ
هم بال

ّ
 13اإلااصة  وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الهٍىى الضولُت لم جخػغى بلى َظٍ اإلاؿإلت الل

 ؤن لجىت الحهىم لانخهامً مُاام الحهىم ألاؾاؾُت لاجداص ألاوعوبي. 
ّ
صًت بال

الخابػت للػهض الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت  (2)ولاحخماغُت والاهاقُت

والاهاقُت نض اؾخضعيذ غلى ألانل وخاولذ بغُاء َظا الحو بػٌ الؿماث التي 

ًخهل بها والتي جمُيٍز غً باقي يغوب الخػلُم ألازغي، قهض حاء حػلُو اللجىت غلى 

والُاب في ؾاجظة ألا الحو في الخػلُم الػالي بإن  مً الػهض التي جىو غلى 13اإلااصة 

ا مً الًؿٍى التي  الخػلُم الػالي مػغيىن بىحه زام للًؿٍى الؿُاؾُت وؾيَر

ًاصًمي ًاصًمي لظلَ، قةن ؤقغاص اإلاجخمؼ ألا ، ؾىاء بهىعة قغصًت ؤم جهىى الػمل ألا

غ وههل حماغُت ت في مخابػت وجٍُى اإلاػاعف وألاقٍاع  ًجب ؤن ًخمخػىا بهضع يبير مً الحٍغ

م ؤو الضعاؾت ؤو اإلاىانكت ؤو الخىزُو ؤو لاهخاج ؤو ؤلابضاع ؤو الٌخابت  .(3)غً ٍَغو ألابدار ؤو الخػُل

ًاصًمُت ت ألا ت ألاقغاص في الخػبير غً آعائهم بٍل  -خؿب اللجىت-وحكمل الحٍغ خٍغ

ت في اإلااؾؿت ؤو الىظام الظي ٌػملىن قُه، وفي ؤصاء وظاثكهم صون جمُيز ؤو زىف  خٍغ

ًاصًمُت اإلاهىُت  مً الهمؼ مً حاهب الضولت ؤو ؤي حهت ؤزغي، وفي اإلاكاعيت في الهُئاث ألا

ُا واإلاُبهت غلى ألاقغاص ؤو الخماُلُت، وفي الخمخؼ بٍل خهىم ؤلاوؿان اإلاػترف بها صول

اث الىهابُت غلى التزاماث  ىُىي الخمخؼ بالحٍغ ً في هُام هكـ الىالًت الهاهىهُت. ٍو آلازٍغ

                                                           
 وما بػضَا. 189الجؼاثغ، م ص/خمىص خمبلي، خهىم ؤلاوؿان، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت،  - (1)

 اإلاُلب ألاُو مً اإلابدث الاالث مً َظٍ الضعاؾت. اهظغ خُى اللجىت  - (2)

 HRE/GEN/Rev.9 (Vol.I) 75، م 21(، الضوعة 13الخػلُو الػام عنم ) - (3)
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ً، ويمان اإلاىانكت الؿلُمت لآلعاء  ًاصًمُت لآلزٍغ ت ألا مال واحب اخترام الحٍغ

ًان  .(1)اإلاػاعيت، ومػاملت الجمُؼ صون جمُيز مً هىع 

ت يما  ًاصًمُتجهخط ي الخمخؼ بالحٍغ اؾخهاُ ماؾؿاث الخػلُم  -في عؤي اللجىت-ألا

الػالي. ولاؾخهاُ َىا ٌػني صعحت مً ؤلاصاعة الظاجُت الاػمت لٍي جخسظ ماؾؿاث 

ًاصًمي ومػاًيٍر  وحؿُيٍر وما  الخػلُم الػالي الهغاعاث بكػالُت قُما ًخػلو بالجاهب ألا

ُت ميسجمت مؼ هظم اإلاؿاءلت ًغجبِ به مً ؤوكُت، مؼ وحىب ؤن جٍىن ؤلاصاعة الظاج

. وبالىظغ ؤًًا (2)الػامت، وزانت قُما ًخػلو باإلاؿاثل اإلاالُت التي جهضمها الضولت

لاؾداماعاث الػامت الٌبيرة التي حؿدامغ في مجاُ الخػلُم الػالي ًخػين الخىنل بلى جىاػن 

 .(3)ؾلُم بين اؾخهالُت اإلااؾؿاث ومؿاءلتها

 املطلب الثاوي

  :التزاماث الدٌو ألاطساف ججاه الحم في التعليم العالي طبيعت

يهاغضة –جىنل التزاماث الضُو ججاٍ الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت 

جُت ؤو بغهامجُت وبإنها التزاماث ببظُ غىاًت ولِـ بخدهُو -غامت بإنها التزاماث جضٍع

ى مً الحهىم لانخهاصً–هدُجت. قهل الحو في الخػلُم -ت ولاحخماغُت والاهاقُتَو

  ؟ًضزل يمً َظا الخهيُل

ولٍي وػغف التزاماث الضُو وقو مىظىع الهاهىن الضولي لحهىم ؤلاوؿان ًهخط ي ؤن 

( مً الػهض الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت 2)اإلااصة الااهُتما وعص في هو دلل ه

ض الحالي ؤن جهىم مىكغصة ومً والاهاقُت التي حاء قيها بإن "جخػهض ًل صولت َغف في الػه

زاُ اإلاؿاغضة والخػاون الضولُين باجساط الخُىاث، زانت لانخهاصًت والكىُت، 

جُا للخدهُو الٍامل  وألنص ى ما حؿمذ به مىاعصَا اإلاخىاقغة مً ؤحل الخىنل جضٍع

للحهىم اإلاػترف بها في الػهض الحالي بٍاقت الُغم اإلاىاؾبت بما في طلَ غلى وحه 

ػُتالخهىم   ."جبني ؤلاحغاءاث الدكَغ

                                                           
 HRE/GEN/Rev.9 (Vol.I) 76و 75اإلاغحؼ هكؿه م م  - (1)

(2) -Maurice Bourjol, vers l’université régionalisée ? in : annuaire  des collectivités 

locales. Tome 12, 1992. Voir p 29 et suivant. 

 HRE/GEN/Rev.9 (Vol.I)، 21(، الضوعة 13الخػلُو الػام عنم ) - (3)
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( مً  الػهض الضولي 2مً زاُ مهاعهت الىو الؿابو مؼ هو اإلااصة الااهُت )

ًالخالي " جخػهض ًل صولت َغف في الػهض -1للحهىم اإلاضهُت والؿُاؾُت، والظي نُـ 

الحالي باخترام وجإمين الحهىم اإلاهغعة في الػهض الحالي لٍاقت ألاقغاص يمً بنلُمها 

ًان ؾىاء بؿبب الػىهغ ؤو اللىن ؤو الجيـ والخايػ ين لىالًتها صون جمُيز مً ؤي هىع 

ؤو اللؿت ؤو الضًاهت ؤو الغؤي الؿُاس ي ؤو ؾيٍر ؤو ألانل الهىمي ؤو لاحخماعي ؤو اإلالٌُت ؤو 

ا.  جخػهض ًل صولت َغف في الػهض الحالي غىض ؾُاب الىو في -2نكت الىالصة ؤو ؾيَر

ػُت ال ا مً ؤلاحغاءاث الاػمت، َبها إلحغاءاتها الضؾخىعٍت بحغاءاتها الدكَغ هاثمت ؤو ؾيَر

ا الاػمت لخدهُو  ػُت ؤو ؾيَر ولىهىم الػهض الحالي، مً ؤحل ويؼ ؤلاحغاءاث الدكَغ

  :، ًمًٌ ؤن هسغج بهظا لاؾخيخاجهىم اإلاهغعة في الػهض الحالي..."الح

باليؿبت للحهىم اإلاضهُت  -ؤؾلبها في -ؤن الضُو ًهؼ غليها التزام بخدهُو هدُجت 

، باليؿبت للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت -مػظمها في–وببظُ غىاًت  والؿُاؾُت

( مً الػهض الخام 2والضلُل غلى طلَ، جلَ اإلاهُلحاث الىاعصة  في اإلااصة الااهُت )

ً ( م2بالحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت التي لم جًٌ هكؿها في اإلااصة الااهُت )

الػهض الخام بالحهىم اإلاضهُت والؿُاؾُت، قاألولى ؤغُذ َامل جهضًغي للضولت 

لخدهُو الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت اؾدىاصا بلى بمٍاهُاتها اإلااصًت ومً 

ًاهذ مىظماث  زاُ اإلاؿاغضة التي نض جخدهل غليها مً حهاث صولُت ؤزغي، ؾىاء 

...بلخ، وبػباعة ؤزغي، ؤن الحهىم لانخهاصًت  صولُت خٍىمُت ؤم ؾير خٍىمُت، ؤو  مً صُو

ى  جُا، بالىظغ لخٍلكتها اإلاالُت. َو ولاحخماغُت والاهاقُت ًكترى مً الضُو جدهُهها جضٍع

غٌـ ما وعص في الػهض الضولي للحهىم اإلاضًىت والؿُاؾُت التي ًخػين غلى الضولت اخترام 

ُت والؿُاؾُت ال جدخاج بلى جإزير في ألن هىغُت الحهىم اإلاضه ؛الحهىم الىاعصة قُه

ججاَها، لهلت -في مػظمه–جُبُهها، لظلَ قةن الضولت مضغىة الهتهاج ؾلىى ؾلبي

الخٍلكت اإلاالُت التي نض جدخج به الضولت غىض جىكُظَا اللتزاماتها باإلاهاعهت مؼ الخٍلكت 

  .(1)اإلاالُت للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت

                                                           
والحهىم لانخهاصًت  لاَاع ؤيثر خُى الخكغنت بين التزاماث الضُو ججاٍ الحهىم اإلاضهُت والؿُاؾُت - (1)

ولاحخماغُت والاهاقُت عاحؼ ص/مدمض زلُل اإلاىس ى، لالتزاماث لاًجابُت في لاجكانُت ألاوعوبُت لحهىم ؤلاوؿان، 

ً، اإلاجلض الااوي، الػضص الااوي،  . ؤًًا للمالل هكؿه، هُام التزاماث الضُو 2004مجلت الحهىم، البدٍغ

غاف في الػهض الضولي الخام بالحه ػت ألَا ىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت، مجلت صعاؾاث، غلىم الكَغ

= 
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 ًدخاج لؿلىيين -بجمُؼ مغاخله-ما ؾبو قةن الحو في الخػلُمواؾدىاصا بلى 

جيمً نبل الضولت. ، ؤؾاؾُين الضولي للحهىم قالػهض  .(1)ألاُو قىعي، والااوي جضٍع

جي للحهىم، لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت  ًان ًىو غلى ؤلاغماُ الخضٍع وبن 

ػترف بالهُىص التي جكغيها مؿإلت اإلاىاعص اإلاخاخت، قةهه في الىنذ طاجه ًكغى غلى  َو

غاف غضة التزاماث طاث هكاط قىعي.  وجخمال لالتزاماث الػاحلت ؤو الكىعٍت الضُو ألَا

ئت مً ؤي حػل مماعؾت َظ-ماا–ؤن جًمً في قُما ًخػلو بالحو في الخػلُم  ا الحو بٍغ

(( هدى 1( )2جمُيز، يما ؤن لالتزام بإن "جخسظ...زُىاث" خؿب ما َى واعص في اإلااصة )

مً الػهض الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت  13الخىكُظ الٍامل للماصة 

اصقت" بلى ؤلاغماُ الٍامل للحو في الخػلُم (2)ؤن جٍىن "مضعوؾت وملمىؾت َو
 . 

ج"، يما  ؤهه ال ًيبغي جكؿير بغماُ الحو في الخػلُم مؼ مغوع الىنذ، ؤي "بالخضٍع

جي ٌػني ؤن  غاف مً ؤي مًمىن حاص، قاإلغماُ الخضٍع ألهه ؾُكغؽ التزاماث الضُو ألَا

غاف التزاما مدضصا ومؿخمغا بالخدغى بؿغغت وقػالُت بهضع ؤلامٍان" هدى  غلى الضُو ألَا

 . 13الخىكُظ الٍامل للماصة 

ًكغى غلى الضُو زازت ؤهىاع ؤو  -يؿيٍر مً خهىم ؤلاوؿان ألازغي  -الحو في الخػلُمو 

اث مً لالتزاماث هي التزام باالخترام، التزام بالحماًت والتزام باإلهكاط. قااللتزام  :مؿخٍى

غاف الخضابير التي حػغنل ؤو جمىؼ الخمخؼ بالحو في  باالخترام ٌػني ؤن جخداش ى الضُو ألَا

ولالتزام بالحماًت اإلاكغوى مً الضُو الهُام به َى ؤن جخسظ جضابير إلاىؼ الؿير مً  الخػلُم.

غغنلت الخمخؼ بالحو في الخػلُم. ؤما لالتزام باإلهكاط الظي ًهؼ غلى الضُو جدهُهه َى 

ً ألاقغاص والجماغاث وحؿاغضَا غلى الخمخؼ بالحو في الخػلُم
ّ
 .(3)اجساطَا جضابير اًجابُت جمٌ

قةن َىاى ماخظخين باعػجين جم جإيُضَما  13لػباعاث التي نُؿذ بها اإلااصة وبدؿب ا

=                                                           
 وما بػضَا.  161، م م 2006، 1، الػضص 33والهاهىن، اإلاجلض 

،  ؤ/ - (1) اء، وانؼ خهىم ؤلاوؿان غلى اإلاؿخىي الضولي بين ؤلالؼام الهاهىوي واإلاماعؾاث الػملُت للضُو عبُؼ ػيٍغ

 24الضولي اإلادٌم الاالث لٍلُت الحهىم بعجلىن صولت ألاعصن، ًىمي مضازلت غلمُت ؤلهُذ في اإلااجمغ 

 وما بػضَا. 256، م 2015، مجمىغت البدىر اإلادٌمت، الُبػت ألاولى، 25/11/2015و

 HRE/GEN/Rev.9 (Vol.I) 76، م 21(، الضوعة 13الخػلُو الػام عنم ) - (2)

 77، م 21ت ولاحخماغُت والاهاقُت الضوعة (، للجىت الحهىم لانخهاص13ًالخػلُو الػام عنم ) - (3)

HRE/GEN/Rev.9 (Vol.I .) 
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مً زاُ َظٍ اإلااصة. اإلااخظت ألاولى جخػلو بمؿاولُت الضولت اإلاباقغة والغثِؿُت بةجاخت 

غاف بًغوعة -2الخػلُم في مػظم الظغوف، ومنها ما حاء ماا في الكهغة ) ٌ( بةنغاع الضُو ألَا

اث". ؤما اإلااخظت الااهُت َى ازخاف  "الػمل غلى بهماء قبٌت مً اإلاضاعؽ غلى حمُؼ اإلاؿخٍى

)قهغاث ؤ، ب وج(، في الحضًث غً الخػلُم لابخضاجي والااهىي  13الهُاؾت الىاعصة في اإلااصة 

والػالي والتربُت ألاؾاؾُت، خُث بن مهاٌـ التزام الضولت الُغف بخىقير الحو في الخػلُم 

غاف التزاما لِؿذ واخضة في ًل ا اث. وبالخالي؛ قكي يىء هو الػهض، جلتزم الضُو ألَا إلاؿخٍى

اث الخػلُم.  ا بخىقير الحو في الخػلُم، لًٌ هُام َظا لالتزام لِـ مىخضا بين ًل مؿخٍى نٍى

غاف ى ما ًخىاقو مؼ الهىاهين واإلاماعؾاث في ياير مً الضُو ألَا  . (1)َو

 املبحث الثالث

 ها ججاه الحم في التعليم العاليمساكبت الدٌو على جىفير التزامات آليت

حاء الخىهُو غلى الحو في الخػلُم الػالي في الهٍىى الضولُت الػاإلاُت وؤلانلُمُت 

إلاا ًماله نُاع الخػلُم الػالي مً نىة مازغة غلى ًل مجاالث الحُاة، الؿُاؾُت 

اولانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت وؤلاوؿاه  .ُت وألازانُت وؾيَر

ونض عؤًىا بإن الػضًض مً الهٍىى الضولُت الػاإلاُت وؤلانلُمُت بازخاف مؿمُاتها 

وازخاف نُمتها الهاهىهُت، نض ههذ غلى الحو في الخػلُم الػالي، خُث وعص يمً 

 الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت. 

ٍ الهٍىى ختى ًهبذ لًٌ َل ًٌكي الخىهُو وخضٍ غلى َظا الحو في َظ

غاف في لاجكانُاث؟ ؤم البض مً بوكاء  مػمىال به ومٌغؾا في الهىاهين الضازلُت لضُو ألَا

آلُاث حؿاَم في جكػُل الحو في الخػلُم الػالي وههله مً غالم الجمىص الىظغي بلى غالم 

وخُاة الخُبُو الػملي، ختى جخدهو ألاَضاف اإلاغحىة مً َظا الحو الهام في خُاة الكغص 

  .ألامم والضُو غامت

في الحهُهت، ال ًٌكي مجغص الخىهُو الهاهىوي غلى خو مً خهىم ؤلاوؿان 

خمخؼ به ألاقغاص، بل البض مً جكػُل خهىم ؤلاوؿان في  اإلاسخلكت ختى ًإزظ مٍاهخه ٍو

                                                           
 الخػلُو هكؿه. - (1)
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الجاهب الخُبُهي. وفي َظا الكإن قةن اإلاجلـ لانخهاصي ولاحخماعي الخابؼ إلاىظمت 

و غمل مٍىن مً زمـ غكغة صولت َغف في  1976ؤوكإ في غام  (1)ضةألامم اإلاخد قٍغ

و لٍي جهبذ "لجىت الحهىم لانخهاصًت  1985الػهض. وفي غام  جم بغاصة حؿمُت الكٍغ

غاف للػهض ولاحخماغُت والاهاقُت".  ومهمت َظٍ اللجىت هي مغانبت جىكُظ الضُو ألَا

قمً هي لجىت الحهىم لانخهاصًت قُت. الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاها

هت غملها )اإلاُلب الااوي(.   (، وما هي ٍَغ  ولاحخماغُت والاهاقُت )اإلاُلب ألاُو

 ٌ  املطلب ألاو

 كتصادًت والاحتماعيت والثلافيتالتعسيف بلجىت الحلىق الا

 زبراءجخٍىن مً اللجىت اإلاػىُت بالحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت هي َُئت 

غاف للػهض الضولي الخام بالحهىم لانخهاصًت مهمتها مؿخهلين  عنض جىكُظ الضُو ألَا

وكئذ 
ُ
اللجىت بمىحب نغاع اإلاجلـ لانخهاصي َظٍ ولاحخماغُت والاهاقُت. ونض ؤ

لايُاع بىظاثل الغنض اإلاؿىضة  1985ؤًاع/ماًى  28اإلااعر  1985/17 عنم  ولاحخماعي

بلى اإلاجلـ لانخهاصي ولاحخماعي لؤلمم اإلاخدضة )اإلاجلـ لانخهاصي ولاحخماعي( في 

كتٍر قيهم الٌكاءة الػلمُت في مجاُ ، غًىا 18الجؼء الغابؼ مً الػهض، وهي جخٍىن مً  َو

خمخهىم ؤلاوؿان  والخلو الػاُ،  م مً نبل  ٍو  ،اإلاجلـ لانخهاصي ولاحخماعيازخُاَع

م ممالين لضولهم م ٌػملىن بهكتهم الصخهُت، ولِـ باغخباَع (2)َو
. 

غ مىخظمت بلى  غاف ملؼمت بخهضًم جهاٍع لجىت الحهىم لانخهاصًت وحمُؼ الضُو ألَا

ضزل في طلَ الحو في الخػلُم الػالي جب غلى الضُو ولاحخماغُت والاهاقُت ٍو . ٍو

                                                           
اإلاجلـ لانخهاصي ولاحخماعي َى مً ؤَم ؤحهؼة مىظىمت ألامم اإلاخدضة، مً ؤَضاقه ألاؾاؾُت هي  - (1)

ى  -جدهُو ألابػاص الاازت للخىمُت اإلاؿخضامت  ٌػض اإلاىبر الغثِس ي لدصجُؼ  لانخهاصًت ولاحخماغُت والبُئُت. َو

 .
ً
، وجيؿُو الجهىص لخدهُو ألاَضاف اإلاخكو غليها صولُا

ً
ضما

ُ
الىهاف وألاقٍاع اإلابخٌغة، ونُاؾت الخىاقو للؿير ن

 غً مخابػت ماجمغاث ألامم اإلاخدضة الغثِؿُت وماجمغاث الهمت
ً
ى مؿاوُ ؤًًا   7ونض جم بوكاثه بمىحب اإلااصة  .َو

مً اإلاُاام للمجلـ لانخهاصي ولاحخماعي. ونض  72بلى  61ة. وجم جسهُو اإلاىاص مً مً مُاام ألامم اإلاخدض

بىنكه ؤخض الكغوع الؿخت لؤلمم  1946ؤوكإ مُاام ألامم اإلاخدضة اإلاجلـ لانخهاصي ولاحخماعي في غام 

 :ؤًًا مىنؼ ألامم اإلاخدضة اهظغ اإلاخدضة. عاحؼ مُاام ألامم اإلاخدضة. و 

 https://www.un.org/ecosoc/ar/about-us 

(2)  - http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest 
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 في ؾًىن ؾيخين مً نبُى الػهض وؤن جهضم بػض طلَ ألا 
ً
 ؤولُا

ً
غا َغاف ؤن جهضم جهٍغ

غ وجىافي الضولت الُغف ببىاغث نلهها   ًل زمـ ؾىىاث. وجكدو اللجىت ًل جهٍغ
ً
غا جهٍغ

 .(1)"وجىنُاتها في قٍل "ماخظاث زخامُت

ُى لازخُاعي للػهض  غ، قةن البروجًى الضولي وباإلياقت بلى بحغاء جهضًم الخهاٍع

 5الخام بالحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت، الظي صزل خيز الىكاط في 

، ًمىذ اللجىت ازخهام جلهي وبدث الباؾاث اإلاهضمت مً ؤقغاص ًضغىن 2013ؤًاع/ماًى 

، في ظغوف مػُىت، بحغاء 
ً
مًٌ للجىت ؤًًا ؤن خهىنهم بمىحب الػهض اهُتهٌذ. ٍو

ًاث الجؿ ُمت ؤو اإلاىهجُت ألي مً الحهىم لانخهاصًت جدهُهاث بكإن لاهتها

 ُ  .(2)ولاحخماغُت والاهاقُت اإلاىهىم غليها في الػهض، والىظغ في الكٍاوي بين الضو

اللجىت في حىُل وحػهض غاصة صوعجين ًل ؾىت، جخإلل ًل منهما مً  وججخمؼ

و الػامل إلاا نبل الضوعة  .حلؿاث غامت إلاضة زازت ؤؾابُؼ واحخماع مضجه ؤؾبىع للكٍغ

 املطلب الثاوي

 كتصادًت والاحتماعيت والثلافيتأسلىب عمل لجىت الحلىق الا

لجىت الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت مغانبت الضُو غلى جىكُظ  جهىم

غ و هظام الخهاٍع ُ قغع ) التزاماتها غً ٍَغ  (.زانقغع والباؾاث ) ي (، وهظام الكٍاو ؤو

ٌ الفسع ألا   : هظام التلازيسو

غ ألاؾلىب ألايثر قُىغا واجباغا مً ؤحل لاقغاف والغنابت غلى  ٌػض هظام الخهاٍع

غ لاجكا غ، جهاٍع نُاث الضولُت لحهىم ؤلاوؿان. وجلتزم الضُو بخهضًم هىغين مً الخهاٍع

غ بلى ألامين الػام لؤلمم اإلاخدضة الظي ًدُلها  غ صوعٍت.  وجهضم َظٍ الخهاٍع ؤولُت وجهاٍع

غ ألاولُاالخهجخًمً بضوعٍ بلى لجىت الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت. و   تٍع

الىاعصة في لاجكانُت في الىانؼ الػملي، وبُان يُكُت لاخترام  يُكُت جىكُظ الىهىم

غ ألاولُاالكػلي للحهىم لانخهاصًت مدل الحماًت. والخه هضم بػض ؾىت ؤو ؾيخين مً ج تٍع

                                                           
 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest مىنؼ ألامم اإلاخدضة  - (1)

 اإلاىنؼ هكؿه. - (2)



    

ا      ؤ. عبُؼ ػيٍغ

  2019 حىان  – 01 الػضص – 01جلض اإلا                                                                          اإلادلل الهاهىويمجلت 

ISSN 2110-1117 

 . (1)الخهضًو غلى لاجكانُت

غ  غ الضوعٍت قهي جهضم بػض زار ؾىىاث ؤو ؤعبؼ مً جهضًم الخهاٍع ؤما باليؿبت للخهاٍع

غ الضوعٍت حمُؼ الخُىعاث التي َغؤث غلى الهػُضًً  ألاولُت. خػين ؤن جخًمً الخهاٍع ٍو

غ ألاولي.    الىظغي والػملي غهب الخهٍغ

 ثاوي: هظام شياوي وجبليغاث ألافسادالفسع ال

ُى لازخُاعي لهض ؤنغ  اإلالحو بالػهض الضولي للحهىم لانخهاصًت  (2)البروجًى

في عقؼ قٍاوي يض بلضانهم التي هي َغقا في الػهض  ولاحخماغُت والاهاقُت لؤلقغاص بالحو

الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت ونبلذ ازخهام لجىت الحهىم 

اهتهاى ؤخض الحهىم الىاعصة في الػهض الضولي لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت في خالت 

   م الحو في الخػلُم الػالي.للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت. ومً َظٍ الحهى 

ُى لازخُاعي  ومً ؤَم ما حاء في حػترف ًل صولت َغف في الػهض،  : ؤن(3)البروجًى

، بازخهام اللجىت في جله ُى الباؾاث والىظغ قيها وقها إلاا  يجهبذ َغقا في َظا البروجًى

 ُ ى جىػ جهضًم الباؾاث مً نبل، ؤو هُابت غً . جىو غلُه ؤخٍام َظا البروجًى ؤقغاص ٍو

ّضغىن ؤنهم ضحاًا الهتهاى مً  ؤو حماغاث مً ألاقغاص ًضزلىن يمً والًت صولت َغف ٍو

حاهب جلَ الضولت الُغف ألي مً الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت اإلادضصة. 

وخُاما ًهضم باؽ هُابت غً ؤقغاص ؤو حماغاث ؤقغاص، ًٍىن طلَ بمىاقهتهم بال اطا 

(4)ؤن ًبرع جهغقه هُابت غنهم صون الحهُى غلى جلَ اإلاىاقهتاؾخُاع ناخب الباؽ 
 . 

اإلادلُت ُػً باؽ مالم جًٌ مخإيضة مً ؤن حمُؼ ؾبل ال يؤ يوال جىظغ اللجىت ف

                                                           

/مدمض ًىؾل غلىان، ص/مدمض زلُل اإلاىس ى، الهاهىن الضولي لحهىم ؤلاوؿان، اإلاهاصع ووؾاثل ؤ.ص - (1)

، صاع الاهاقت لليكغ والخىػَؼ، ألاعصن، م   . 256و 255الغنابت، الجؼء ألاُو

ُى لازخُاعي للػهض الضولي الخام بالحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت - (2) الظي صزل خيز ، البروجًى

، ًمىذ اللجىت ازخهام جلهي وبدث الباؾاث اإلاهضمت مً ؤقغاص ًضغىن ؤن خهىنهم 2013ؤًاع/ماًى  5لىكاط في ا

ًاث الجؿُمت ؤو  ، في ظغوف مػُىت، بحغاء جدهُهاث بكإن لاهتها
ً
مًٌ للجىت ؤًًا بمىحب الػهض اهُتهٌذ. ٍو

م غليها في الػهض، والىظغ في الكٍاوي بين اإلاىهجُت ألي مً الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت اإلاىهى 

 .  http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pالضُو

 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/P مىنؼ ألامم اإلاخدضة - (3)

 اإلاىنؼ هكؿه.  - (4)
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اإلاخاخت نض اؾدىكظث . وال حؿغي َظٍ الهاغضة اطا اؾخؿغم جُبُو ؾبل لاههاف َظٍ 

لت بضعحت ؾير مػهىلت دو للجىت ؤن  .مضصا ٍَى اؾاث اإلاهضمت مً نبل جغقٌ البٍو

ًاث خهىم ؤلاوؿان لانخهاصًت ولاحخماغُت  ألاقغاص الظًً ًضغىن ؤنهم ضحاًا اهتها

 : (1)والاهاقُت في الحاالث آلاجُت

ؿدانى مً  – متى لم ًهضم الباؽ في ؾًىن ؾىت بػض اؾدىكاص ؾبل الُػً اإلادلُت، َو

ً قيها ناخب الباؽ حػظع جه  ضًمه نبل اههًاء َظا ألاحل. طلَ جلَ الحاالث التي ًبَر

ُى باليؿبت للضولت  – ًاهذ الىناجؼ مىيىع الباؽ نبل هكاط َظا البروجًى متى 

 ُ ى ش بضء هكاط البروجًى  .الُغف اإلاػىُت، بال اطا اؾخمغث َظٍ الىناجؼ بػض جاٍع

ًاهذ – ًاهذ اإلاؿإلت هكؿها نض ؾبو ؤن هظغث قيها اللجىت ؤو  ماػالذ مىيؼ بدث  متى 

ت الضولُت.آغاء بمىحب بح  زغ مً بحغاءاث الخدهُو الضولي ؤو ؾيٍر مً بحغاءاث الدؿٍى

ًان الباؽ مخىاقُا مؼ ؤخٍام الػهض.  –  متى 

ًاقُت ؤو  – ًان ؾير مضغم ببراَين  ًان الباؽ ؾير مؿدىض الى ؤؾاؽ واضح ؤو  متى 

غ وكغتها وؾاثل ؤلا  ًان ٌؿدىض خهغا الى جهاٍع  غام. متى 

ًان الباؽ مجهُى متى قٍل الباؽ  – بؾاءة الؾخػماُ الحو في جهضًم الباؽ، ؤو 

 . اإلاهضع ؤو ؾير مٌخىب

َظا ألازير  ًان بطا باؽفي  الىظغ  جغقٌ وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اللجىت ًمٌنها ؤن  

 مؿإلت ًاير الباؽ ؤن اللجىت اغخبرث بطا بال واضح،  لًغع  ناخبه حػغى ال ًٌكل غً

 .غامت ؤَمُت طاث حضًت

 خاجمت:

بن الخػلُم بٍل ؤَىاٍع ومغاخله َى مً بين الحهىم ألاؾاؾُت التي ًكترى مً 

ؾبُل الضُو الىخُض  َى  الضُو جدهُهها لكػىبها، ألن الخػلُم وزانت الخػلُم الػالي

والخػلُم  -بهكت غامت -للنهىى والخهضم والخُىع في ًل مجاالث الحُاة، زم بن الخػلُم
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ػغّ  -بهكت زانت-الػالي  ف الىاؽ بدهىنهم قُضاقػىا غنها وبىاحباتهم لُخهُضوا ٌُ

لتزمىا بها، وبظلَ حكاع وجدترم وجدمى خهىم ؤلاوؿان صازل اإلاجخمؼ مً ًل غبث  ٍو

ى الهضف الظي جيكضٍ ًل  واهتهاى ًُالها ؾىاء مً نبل الؿلُت ؤم مً نبل ألاقغاص، َو

 اإلاىظماث الضولُت وغلى عؤؾها مىظمت ألامم اإلاخدضة.

ؿه في الهاهىن الضولي وزخام ا، هسلو بإن الحو في الخػلُم الػالي نض جم جٌَغ

ػض الػهض الضولي  لحهىم ؤلاوؿان في الػضًض مً الهٍىى الضولُت الػاإلاُت وؤلانلُمُت. َو

للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت ؤَم نَ صولي ًٌغؽ الحو في الخػلُم 

لضولي، قهى ٌػض اجكانُت صولُت متى جم الخهضًو الػالي، وطى بالىظغ لُبُػت َظا الهَ ا

غليها ؤو لاهًمام بليها مً نبل الضولت ًهؼ غليها واحب لالتزام بما وعص قيها مً خهىم 

ا وغملُا. بال ؤهه ًمًٌ الهُى بإن بعاصة الضولت الؿُاؾُت وعؾبتها في خماًت واخترام  هظٍغ

دهو بها َظٍ الؿاًت، ومتى ؾابذ خهىم ؤلاوؿان هي مً ؤَم ألامىع التي ًمًٌ ؤن جخ

ؤلاعاصة الؿُاؾُت والغؾبت الحهُهُت لضي الضولت في بغماُ خماًت خهىم ؤلاوؿان قةن 

ًاقت خهىم ؤلاوؿان، ختى ولى نضنذ الضولت غلى ًل  طلَ ؾُػىص ؾلبا غلى 

  . ظا ما َى خانل في ؤؾلب الضُو  لاجكانُاث الضولُت لحهىم ؤلاوؿان، َو

كانُاث الضولُت نض ؤوكئذ لها ؤحهؼة جغانب الضُو في جىكُظ صحُذ ؤن ؤؾلب لاج

ما التزمذ به، ومً بُنها الػهض الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت الظي 

ؤوكئذ له لجىت الحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت الي حػض مً ؤَم آلالُاث 

غا ف غلى جىكُظ التزاماتها الىاعصة بمىحب التي جم بوكائها مً ؤحل مغانبت الضُو ألَا

الػهض الضولي للحهىم لانخهاصًت ولاحخماغُت والاهاقُت، وبالخالي ًدو لؤلقغاص الخابػين 

ًاث لحو مً الحهىم  غاف في الػهض والظًً ًضغىن ؤنهم ضحاًا اهتها لهظٍ الضُو ألَا

و قٍىي جغقؼ الخظعع بإخٍام َظا الػهض وطلَ غ ؤيثر، الىاعصة في لاجكانُت ؤو ً ٍَغ

ؤمام َظٍ اللجىت لحماًت خهىنهم الىاعصة في الػهض الضولي بػض اؾدىكاطَم لُغم الُػً 

بةعاصة الضولت -يما نضمىا ؾلكا-الضازلُت الخابػت لضولتهم، بال ؤن طلَ ًبهى مغجبِ

 وعؾبتها في جدهُو وجٌَغـ خهىم ؤلاوؿان التي التزمذ بها بمدٌ بعاصتها.


