
 اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم
 ١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٤اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف 

 ١٤ً, طبقا ألحكام املادة ١٩٦٢مايو / أيار٢٢: تاريخ بدء النفاذ
 

 كانون ١٥نوفمرب إىل / ترشين الثاين١٤افة, املنعقد يف باريس من  إن املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثق
  يف دورته احلادية عرشة,  ١٩٦٠ديسمرب /األول

 
  إذ يذكر بأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد احلق يف التعليم,  

 
 ملنصوص عليها يف ذلك اإلعالن,   وإذ ير أن التمييز يف التعليم هو انتهاك للحقوق ا

 
 وإذ ير أن من بني أهداف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة, بموجب ميثاقها التأسييس, هدف إقامة التعاون بني 

 األمم بغية دعم االحرتام العاملي لتمتع كل فرد بحقوق اإلنسان وباملساواة يف فرص التعليم, 
  

ب منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة بناء عىل ذلك, ومع احرتامها لتنوع النظم الوطنية للرتبية,  وإذ يدرك أن من واج
ًال أن حترم أي شكل من أشكال التمييز يف التعليم فحسب, بل أن تعمل أيضا عىل دعم تكافؤ اجلميع يف الفرص واملعاملة يف  ّ

 جمال التعليم,  
 

 من جدول أعامل ٤−١−١٧شأن خمتلف مظاهر التمييز يف جمال التعليم, وهو موضوع البند  وقد عرضت عليه مقرتحات ب
 الدورة,  

 
 ً وقد قرر يف دورته العارشة أن هذه املسألة ينبغي أن تكون موضوعا التفاقية دولية ولتوصيات توجه إىل الدول األعضاء,  

 
 .  ١٩٦٠ديسمرب / يقر هذا االتفاقية يف اليوم الرابع عرش من كانون األول

 
 
 
 



   ١ املادة 
 
 أي ميز أو استبعاد أو قرص أو تفضيل عىل أساس العنرص أو اللون أو اجلنس "التمييز" ألغراض هذه االتفاقية, تعني كلمة −١ 

 يقصد منه أو ًأو اللغة أو الدين, أو الرأي سياسيا وغري سيايس, أو األصل الوطني أو االجتامعي, أو احلالة االقتصادية أو املولد,
 :  ينشأ عنه إلغاء املساواة يف املعاملة يف جمال التعليم أو اإلخالل هبا, وخاصة ما ييل

 حرمان أي شخص أو مجاعة من األشخاص من االلتحاق بأي نوع من أنواع التعليم يف أي مرحلة;  ) أ (
 

  من سائر األنواع;  قرص فرص أي شخص أو مجاعة من األشخاص عىل نوع من التعليم أدنى مستو) ب (
 

إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة ألشخاص معينني أو جلامعات معينة من األشخاص, غري ) ج (
  من هذه االتفاقية;  ٢تلك التي جتيزها أحكام املادة 

 
 .  فرض أوضاع ال تتفق وكرامة اإلنسان عىل أي شخص أو مجاعة من األشخاص) د (

 
 إىل مجيع أنواع التعليم ومراحله, وتشمل فرص االلتحاق بالتعليم, ومستواه "التعليم"ه االتفاقية, تشري كلمة  ألغراض هذ−٢ 

 .  ونوعيته, والظروف التي يوفر فيها
 

   ٢ املادة 
ً عندما تكون األوضاع التالية مسموحا هبا يف إحد الدول, فإهنا ال تعترب متييزا يف إطار مدلول املادة   :   االتفاقيةمن هذه١ً

إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التالميذ من اجلنسني, إذا كانت هذه النظم أو املؤسسات تتيح ) أ (
ًفرصا متكافئة لاللتحاق بالتعليم, وتوفر معلمني ذوي مؤهالت من نفس املستو ومباين ومعدات مدرسية بنفس 

 فس املناهج أو مناهج متعادلة;  الدرجة من اجلودة, وتتيح الفرصة لدراسة ن
 

القيام, ألسباب دينية, أو لغوية, بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليام يتفق ورغبات ) ب (
ًآباء التالميذ أو أولياء أمورهم الرشعيني, إذا كان االشرتاك يف تلك النظم أو االلتحاق بتلك املؤسسات اختياريا, 

يم الذي تقدمه يتفق واملستويات التي تقررها أو تقرها السلطات املختصة, وخاصة للتعليم باملرحلة وكان التعل
 املناظرة;  



إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة, إذا مل يكن اهلدف منها ضامن استبعاد أية مجاعة بل توفري مرافق تعليمية ) ج (
 ومتى كانت تلك املؤسسات تدار بام يتفق وهذه الغاية, وكان باإلضافة إىل تلك التي توفرها السلطات العامة,

 .  التعليم الذي تقدمه يتفق واملستويات التي تقررها أو تقرها السلطات املختصة, وخاصة للتعليم باملرحلة املناظرة
 

   ٣ املادة 
 : ول األطراف فيها بام ييلً عمال عىل إزالة ومنع قيام أي متييز باملعنى املقصود يف هذه االتفاقية, تتعهد الد

  
 أن تلغي أية أحكام ترشيعية أو تعليامت إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي عىل متييز يف التعليم;  ) أ (
 

 أن تضمن, بالترشيع عند الرضورة, عدم وجود أي متييز يف قبول التالميذ باملؤسسات التعليمية;  ) ب (
 

الف يف معاملة املواطنني من جانب السلطات العامة, إال عىل أساس اجلدارة أو احلاجة, فيام أال تسمح بأي اخت) ج (
يتعلق بفرض الرسوم املدرسية, أو بإعطاء املنح الدراسية أو غريها من أشكال املعونة التي تقدم للتالميذ, أو بإصدار 

 الرتاخيص وتقديم التسهيالت الالزمة ملتابعة الدراسة يف اخلارج;  
 

أال تسمح, يف أي صورة من صور املعونة التي متنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية, بفرض أية قيود ) د (
 أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتامء التالميذ إىل مجاعة معينة;  

 
 .  ملواطنيهاأن تتيح لألجانب املقيمني يف أراضيها نفس فرص االلتحاق بالتعليم التي تتيحها ) ـه (

 
   ٤ املادة 

ً فضال عام تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف, عن طريق أساليب − تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية 
 :  مالئمة للظروف وللعرف السائد يف البالد, دعم تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف أمور التعليم, وال سيام

 
ًليم االبتدائي جمانيا وإجباريا, وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوافرا وسهل املنال بصفة عامة جعل التع) أ ( ً ً

ًللجميع, وجعل التعليم العايل كذلك متاحا للجميع عىل أساس القدرات الفردية, وضامن التزام اجلميع بام يفرضه 
 القانون من االنتظام باملدرسة;  



التعليم يف كافة املؤسسات التعليمية العامة يف نفس املرحلة, وتعادل الظروف املتصلة ضامن تكافؤ مستويات ) ب (
 بجودة التعليم املقدم ونوعيته;  

 
القيام بالوسائل املناسبة, بتشجيع ودعم تعليم األشخاص الذين مل يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو مل يتموا الدراسة ) ج (

 , وتوفري الفرص أمامهم ملواصلة التعلم عىل أساس قدراهتم الفردية;  يف املرحلة االبتدائية حتى هنايتها
 

 .  توفري التدريب جلميع املشتغلني بمهنة التعليم دونام متييز) د (
 

   ٥ املادة 
 :   توافق الدول األطراف يف هذه االتفاقية عىل ما ييل−١ 

إلنسانية وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحرياته جيب أن يستهدف التعليم حتقيق التنمية الكاملة للشخصية ا) أ (
األساسية, وأن ييرس التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم واجلامعات العنرصية أو الدينية, وأن يساند جهود 

 األمم املتحدة يف سبيل صون السالم;  
 

ًأوال, يف أن خيتاروا ألبنائهم أية من الرضوري احرتام حرية آباء التالميذ أو أولياء أمورهم الرشعيني, ) ب (
مؤسسات تعليمية غري تلك التي تقيمها السلطات العامة برشط أن تفي تلك املؤسسات باحلد األدنى من املستويات 
ًالتعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات املختصة, وثانيا يف أن يكفلوا ألبنائهم, بطريقة تتفق واإلجراءات املتبعة يف 

وال جيوز إجبار أي شخص أو جمموعة . ًتطبيق ترشيعاهتا, التعليم الديني واألخالقي وفقا ملعتقداهتم اخلاصةالدولة ل
 من األشخاص عىل تلقي تعليم ديني ال يتفق ومعتقداهتم;  

 
طنية يف ممارسة أنشطتهم التعليمية اخلاصة, بام يف ذلك إقامة من الرضوري االعرتاف بحق أعضاء األقليات الو) ج (

ًاملدارس وإدارهتا, فضال عن استخدام أو تعليم لغتهم اخلاصة, رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالرشوط التالية ً  : 
أو من  أال يامرس هذا احلق بطريقة متنع أعضاء هذه األقليات من فهم ثقافة ولغة املجتمع ككل, `١` 

 املشاركة يف أنشطته, أو بطريقة متس السيادة الوطنية;  
  أال يكون مستو التعليم أدنى من املستو العام الذي تقرره السلطات املختصة;  `٢` 
 .  ً أن يكون االلتحاق بتلك املدارس اختياريا`٣` 
 

 من ١ية لضامن تطبيق املبادئ املنصوص عليها بالفقرة  تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية باختاذ كافة التدابري الرضور−٢ 
 .  هذه املادة



   ٦ املادة 
 تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية بأن تقوم, وهي تطبقها, بتوجيه أكرب قدر من االهتامم إىل أية توصيات يقرها املؤمتر 

حديد التدابري التي تتخذ ملكافحة شتى صور التمييز يف التعليم العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة فيام ييل, لت
 .  وبغية كفالة تكافؤ الفرص واملعاملة يف جمال التعليم

 
   ٧ املادة 

 يف التقارير الدورية التي تقدمها الدول األطراف يف هذه االتفاقية إىل املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف 
لتواريخ وبالطريقة التي حيددها املؤمتر, يتعني عىل هذه الدول أن تقدم معلومات عن األحكام الترشيعية واإلدارية التي تكون ا

قد اعتمدهتا وعن التدابري األخر التي تكون قد اختذهتا لتطبيق هذه االتفاقية, بام يف ذلك التدابري املتخذة لوضع وتطوير 
 .  , وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها يف تطبيق تلك السياسة٤املادة السياسة الوطنية املوضحة ب

 
   ٨ املادة 

 أي خالف قد ينشأ بني أي دولتني أو أكثر من الدول األطراف يف هذه االتفاقية حول تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها, وال تتم 
 أطراف النـزاع, وإذا مل توجد وسيلة أخر لتسويته, حمكمة العدل الدولية للبت تسويته باملفاوضات, حيال إىل, بناء عىل طلب

 .  فيه
 

   ٩ املادة 
 .   ال يسمح بأية حتفظات عىل هذه االتفاقية

 
   ١٠ املادة 

بني دولتني  ال جيوز أن يرتتب عىل هذه االتفاقية مساس باحلقوق التي قد يتمتع هبا أفراد أو مجاعات بمقتىض اتفاقيات معقودة 
 .  أو أكثر, متى كانت تلك احلقوق ال تتعارض مع نصوص هذه االتفاقية أو روحها

 
   ١١ املادة 

ً حررت هذه االتفاقية باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية, ويعترب كل من النصوص األربعة نصا رسميا ً  . 
 
  



   ١٢املادة 
ً أو القبول من قبل الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة, طبقا  ختضع هذه االتفاقية للتصديق−١ 

 .  لإلجراءات الدستورية النافذة يف كل منها
 
 .   تودع وثائق التصديق عىل االتفاقية أو قبوهلا لد املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة−٢ 
 

   ١٣ املادة 
ً يكون باب االنضامم إىل هذه االتفاقية مفتوحا أمام مجيع الدول غري األعضاء يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم −١ 

 .  والثقافة, والتي يكون املجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها لالنضامم إىل االتفاقية
 
 .  العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يقع االنضامم إىل االتفاقية بإيداع وثيقة انضامم لد املدير −٢ 
 

   ١٤ املادة 
 يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد انقضاء ثالثة اشهر عىل تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبوهلا أو االنضامم إليها, عىل أن 

 .  هلا أو انضاممها يف ذلك التاريخ أو قبلهًيكون هذا النفاذ قارصا عىل الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبو
 وتصبح االتفاقية نافذة بالنسبة ألية دولة أخر بعد انقضاء ثالثة أشهر عىل تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو االنضامم 

 .  من جانب تلك الدولة
 

   ١٥ املادة 
ًىل أراضيها فحسب, بل يمتد أيضا إىل مجيع األقاليم غري املتمتعة  تقر الدول األطراف يف هذه االتفاقية بأن رسياهنا ال يقترص ع

باحلكم الذايت أو األقاليم اخلاضعة للوصاية أو املستعمرة أو غريها من األقاليم التي تكون الدولة الطرف املعنية مسؤولة عن 
ملختصة األخر يف تلك األقاليم عند وتتعهد بالقيام, عند الرضورة, باستشارة احلكومات أو السلطات ا. عالقاهتا الدولية

وتتعهد بأن ختطر . التصديق عىل االتفاقية أو قبوهلا أو االنضامم إليها أو قبله, وذلك بغية ضامن تطبيق االتفاقية عىل تلك األقاليم
النحو املذكور, عىل أن يصبح املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة باألقاليم التي تطبق عليها االتفاقية عىل 

 .  ًاإلخطار نافذا بعد انقضاء ثالثة أشهر عىل تاريخ تسلمه
 
 



   ١٦ املادة 
 لكل دولة طرف يف هذا االتفاقية أن تنسحب منها باألصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم تتوىل مسؤولية عالقاته −١ 

 .  الدولية
 
 .  دع لد املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةّ يبلغ االنسحاب يف وثيقة مكتوبة تو−٢ 
 
ّ يصبح االنسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عرش شهرا عىل تاريخ تسلم وثيقة االنسحاب−٣  ً ً  . 
 

   ١٧ املادة 
املنظمة, والدول غري األعضاء يف  يتوىل املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة إخطار الدول األعضاء يف 

, وكذلك إخطار منظمة األمم املتحدة, بإيداع مجيع وثائق التصديق والقبول واالنضامم ١٣املنظمة واملشار إليها يف املادة 
 أعاله عىل ١٦ و١٥ أعاله, وباإلخطارات وبوثائق االنسحاب املنصوص عليها يف املادتني ١٣ و١٢املنصوص عليها يف املادتني 

 .  التوايل
 

   ١٨ املادة 
ً للمؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة أن يعدل هذه االتفاقية, عىل أن ال يكون مثل هذا التعديل ملزما −١  ّ

 .  ًإال للدول التي تصبح أطرافا يف االتفاقية املعدلة
 
ًية احلالية تعديال كليا أو جزئيا, ففي هذه احلالة وما مل تنص االتفاقية  إذا أقر املؤمتر العام اتفاقية جديدة معدلة لالتفاق−٢  ً ً

اجلديدة عىل غري ذلك, يقفل باب التصديق عىل االتفاقية احلالية أو قبوهلا أو االنضامم إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ 
 .  االتفاقية اجلديدة

 
   ١٩ املادة 

ّثاق األمم املتحدة, تسجل االتفاقية احلالية لد األمانة العامة لألمم املتحدة بناء عىل طلب املدير العام  من مي١٠٢ً طبقا للامدة 
 .  ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

 
 
 



, من نسختني أصليتني حتمالن توقيعي رئيس ١٩٦٠ديسمرب / حررت يف باريس, يف اليوم اخلامس عرش من كانون األول
دورة احلادية عرشة للمؤمتر العام واملدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة, وتودعان يف حمفوظات منظمة ال

 ١٢األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة, عىل أن تسلم صور طبق األصل ومعتمدة منهام إىل مجيع الدول املشار إليها يف املادتني 
 .  ألمم املتحدة, وإىل منظمة ا١٣و
 

 النص الوارد أعاله هو النص الرسمي لالتفاقية التي أقرها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف دورته 
 .  ١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٥احلادية عرشة, املنعقدة يف باريس والتي أعلن اختتامها يوم 

 
ّ وإثباتا لذلك, ذيلناه بتوقي  .  ١٩٦٠ديسمرب /عنا يف هذا اليوم, اخلامس عرش من كانون األولً


