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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

     من جدول األعمال٣البند   
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، كيشوري سينغ     

  *إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم    

  موجز    
ـ  ١٧/٣ و ٨/٤بقراري جملس حقوق اإلنـسان        م هذا التقرير عمالً   يقدَّ   اً ، ووفق

الذي حدد فيه إمكانية    ) Corr.1، و A/HRC/17/29(للتقرير األويل املقدم من املقرر اخلاص       
وينظر التقرير يف . التقاضي بشأن احلق يف التعليم كأحد املواضيع املقرر تناوهلا خالل واليته   
كما يلقي الضوء   . املسائل املتعلقة بإنفاذ احلق يف التعليم واآلليات القضائية وشبه القضائية         

يمي والدويل مع التركيز على بعض د الوطين واإلقل  ُععلى االجتهاد القضائي املتاح على الصُ     
  .األبعاد الرئيسية للحق يف التعليم

، يقدم املقرر اخلاص توصيات لزيادة فعالية إمكانية التقاضي بشأن احلق يف          وختاماً  
  .التعليم وإنفاذه
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  مقدمة  -أوالً  
، والتقرير األويل   ١٧/٣ و ٨/٤بقراري جملس حقوق اإلنسان       يقدَّم هذا التقرير عمالً     -١

الذي حدد فيه إمكانية التقاضي بـشأن       ) Corr.1، و A/HRC/17/29(اخلاص  املقدم من املقرر    
وينظر املقرر اخلاص يف املسائل     . احلق يف التعليم كأحد املسائل املقرر النظر فيها خالل واليته         

د الوطين  ُعاملتعلقة بإنفاذ احلق يف التعليم ويلقي الضوء على االجتهاد القضائي املتاح على الصُ            
يقدم اً،  وختام. ويركز التقرير على بعض األبعاد الرئيسية للحق يف التعليم        . لدويلواإلقليمي وا 

  . املقرر اخلاص توصيات لزيادة فعالية إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم وإنفاذ هذا احلق
 ما يكون التمتع باحلق يف التعليم غري متاح ملن هم يف أمس احلاجـة إليـه،                 وكثرياً  -٢
ومن مث يلزم إنفـاذه يف   . حملرومة واملهمشة، ويف املقام األول أطفال األسر الفقرية       الفئات ا  أي

حالة تعرضه خلروقات أو انتهاكات ميكن أن حتدث ألسباب متعددة وتشمل كل مقـدمي              
ـ            . اخلدمات التعليمية  اً وحىت التعليم االبتدائي غري متوفر يف كل أحناء العامل رغم كونه التزام

كما يتضمن احلق يف التعليم املرحلة الثانوية ومرحلة التعليم العايل، وهو           . لعلى الدو اً  أساسي
وجيب أن حتظـى املبـادئ      . اًعندما ال يكون اإلعمال الفوري ممكن     اً  ما جيب تنفيذه تدرجيي   

األساسية لعدم التمييز وتكافؤ الفرص باالحترام يف كل الظروف، وجيب أن يتـسم التعلـيم     
ظل كل مقدمي اخلدمات التعليمية، يف القطاع العام أو اخلاص علـى            وي. املقدم بنوعية جيدة  

  . السواء، مسؤولني عن احترام احلق يف التعليم مبختلف أبعاده
ويود املقرر اخلاص بذلك أن يربز الدور اهلام الذي يضطلع به حكـم القـضاء يف                  -٣

بالغة يف حتسني إمكانية ويرى وجود أمهية . اإلعمال الفعال للحق يف التعليم ويف ضمان تفعيله
  .اللجوء إىل القضاء لكل من ال حيصل حقه يف التعليم على احلماية واالحترام الكاملني

  أنشطة املقرر اخلاص  -ثانياً  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام املقرر اخلاص ببعثتني إىل تـونس وإكـوادور،               -٤

وتنـاول تقريـره    ). A/67/310(عية العامة   إىل الدورة السابعة والستني للجم    اً  قدم تقرير  كما
وعرض بالتفصيل . مسألة التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين من منظور احلق يف التعليم      

االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان اليت يستند إليها احلق يف التعليم وتوفري التعليم والتدريب              
  . مرحلة التعليم الثانوييف اجملالني التقين واملهين، وال سيما يف 

وشارك املقرر اخلاص يف عدد من املناسبات العامة بشأن التعليم وواصل تعاونه مـع          -٥
  . الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية
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، ألقى حماضرة يوم التأسيس يف مناسبة يوم التأسيس للجنـة      ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   -٦
ويف نفس األسبوع، شارك كمتحـدث يف       . نيودهلي، اهلند الوطنية حلماية حقوق الطفل، يف      

  . مشاورة بشأن احلق يف التعليم اجليد، نظمها منتدى احلق يف التعليم يف نيودهلي
مايو، شارك املقرر اخلاص يف املؤمتر الدويل الثالث للتعليم والتـدريب يف            /ويف أيار   -٧

سة عن التطـورات احلديثـة بـشأن        اجملالني التقين واملهين، يف شنغهاي، الصني، وأدار جل       
وألقى كلمة يف اجتماع    . الصكوك الدولية واإلجراءات املعيارية يف جمال التعليم التقين واملهين        

منظورات عن دور التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهـين          : ٢٠١٥ما بعد   "جانيب عن   
ايو، ألقى كلمة رئيسية يف اجللسة      م/ويف هناية أيار  ". وتنمية املهارات يف خطة التنمية الدولية     

التحديات اليت تواجه املعلمـني     : للمنتدى الدويل الرابع للحوار بشأن السياسات     "االفتتاحية  
، يف نيودهلي، اهلند، الذي نظمته حكومة اهلند بالتعاون مـع منظمـة             "لتوفري التعليم للجميع  

يونيه، شـارك كمتحـدث     /زيرانويف ح ). اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      
رئيسي يف حدث مواز بترتيب من املنظمة الدولية للحق يف التعلم وحرية التعليم، هبدف تعزيز        

يوليه، التقى املقرر اخلاص بوفد رفيع املستوى لوزارة التعليم التايلندية          /ويف متوز . التعليم اجليد 
ضرورات اجلودة، واإلجـراءات    يف اليونسكو، باريس، إلجراء حوار عن تثقيف املعلمني، و        

 يف تايلند   ٢٠١٥وأعقب ذلك مناقشة عن خطة التعليم ملا بعد عام          . املعيارية يف جمال التعليم   
والربنـامج القطـري    ) بالنظر إىل االلتزامات املتعلقة باألهداف اإلمنائية اإلضافية لأللفيـة        (

  .  سنة من التعليم اجملاين للجميع١٥ لتوفري
مرب، ألقى كلمة رئيسية يف حلقة دراسية نظمتها الشبكة األوروبيـة           سبت/ويف أيلول   -٨

لألفكار بالتعاون مع احلزب الشعيب األورويب بالربملان األورويب يف بروكسل لتنـاول أمهيـة              
محاية التعلـيم يف    "كما كان من املتحدثني الرئيسيني يف إطالق منشور عنوانه          . التعليم اجليد 

، من إصدار منظمة األولوية للتعلـيم يف        "دليل القانون الدويل  : عحاالت انعدام األمن والرتا   
احلق يف التعليم   "وألقى حماضرة يف كلية كورنيل للحقوق يف إيثيكا، نيويورك، عن           . نيويورك

، وحضر بعد ذلك فعالية رفيعة املستوى إلطالق مبادرة األمني العام           "اجليد، القواعد واملعايري  
  . وأدىل ببيان،  التعليم أوالً- العاملي لألمم املتحدة عن التعليم

التعـاون يف   "نوفمرب، حتدث يف اجتماع املائدة املستديرة املعنون        /ويف تشرين الثاين    -٩
عن هنج حقوق اإلنسان يف التعاون الدويل والسياسات العامة،      " جمايل حقوق اإلنسان والتنمية   

كما شارك  . ع جامعة ريوخا يف إسبانيا    الذي نظمته جامعة بيورا الوطنية يف بريو باالشتراك م        
يف حلقة نقاش عـن التثقيـف       اً  يف منتدى بودابست اخلامس حلقوق اإلنسان، وكان عضو       

يف مؤمتر القمة العاملي لالبتكـار   اً  خاصاً  كما كان مدعو  . والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
ت ناصـر وعنواهنـا     يف التعليم يف الدوحة، قطر، حيث أُطلقت مبادرة مسو الشيخة موزة بن           

ويف الشهر نفسه، أدىل ببيان يف االجتماع العاملي األول لتوفري التعلـيم            ". مبادرة علِّم طفل  "
هبدف توفري التعليم األساسي اجليـد جلميـع   اً للجميع، يف باريس، الذي مجع احلكومات مع   
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ملقـرر  ديسمرب، شـارك ا  /ويف كانون األول  . ٢٠١٥األطفال والشباب والبالغني حبلول عام      
اخلاص يف الدورة اخلامسة واخلمسني ملؤمتر وزراء التعليم يف البلـدان الناطقـة بالفرنـسية               

)CONFEMEN (     الذي عقد يف جنامينا)وألقى كلمة عن تنويع العروض يف التعلـيم         )تشاد ،
 -لنؤيد مـالال    : "كما شارك يف الفعالية الرفيعة املستوى للدعوة وعنواهنا       . واحلق يف التعليم  

بيـوم    ، اليت نظمتها اليونسكو يف باريس بالتعاون مع باكستان احتفـاالً          "يم الفتيات حق  تعل
وخالل الشهر نفسه، شارك املقرر اخلاص يف احللقـة الدراسـية للجنـة             . حقوق اإلنسان 

مـع مكتـب    اً  ، وأجرى حوار  )فرنسا(التوجيهية لرابطة تطوير التعليم يف أفريقيا، يف سيفر         
  .  الرئيسية واملبادرات الدولية يف جمال احلق يف التعليمالرابطة بشأن القضايا

، شارك املقرر اخلاص كمتحدث رئيسي يف حلقـة         ٢٠١٣يناير  /ويف كانون الثاين    -١٠
، نظمها منتدى احلق يف التعليم يف       "إمكانية التقاضي كأداة إلنفاذ احلق يف التعليم      "دراسية عن   

الدراسية األوىل عن التثقيف واألخالقيات يف      وشارك كعضو حلقة نقاش يف احللقة       . نيودهلي
جمال حقوق اإلنسان، املعقودة يف إطار سلسلة حلقات دراسية عن تنفيذ إعالن األمم املتحدة              

، واليت نظمها مركز أحباث حقـوق       )٢٠١١(للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان       
. نة الوطنية الفرنسية لليونسكو   ، بدعم من اللج   II-اإلنسان والقانون اإلنساين، جامعة باريس    

، بتنظيم من قسم التعليم والتنميـة يف        "بالتعليم والتنمية "يف الفريق العامل املعين     اً  وشارك أيض 
، من أجـل دراسـة خطـة        الوكالة الفرنسية للتنمية  وزارة اخلارجية الفرنسية بالتعاون مع      

  . ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية ملا بعد عام 
مارس، حضر املقرر اخلاص حلقة النقاش الرفيعة املستوى بـشأن تعمـيم            /رويف آذا   -١١

منظور حقوق اإلنسان مع التركيز على جماالت احلق يف التعليم، اليت نظمها جملس حقـوق               
 -وأدىل باملالحظات االفتتاحية يف حدث مواز عن التعليم من أجل املواطنة العاملية             . اإلنسان

مارس يف  / آذار ١١ ُعقد يف    -" التعليم أوالً " لألمم املتحدة املعنونة     متابعة مبادرة األمني العام   
وكان املتحدث الرئيسي يف    . جنيف بترتيب من املنظمة الدولية للحق يف التعلم وحرية التعليم         

 ١٢ يـوم    مؤسسة تدريب بـال حـدود     احلدث املوازي بشأن التعليم املهين، الذي نظمته        
  . مارس يف جنيف/آذار
أبريل، شارك املقرر اخلاص يف احللقة الدراسية األكادميية الدولية بعنوان          /انويف نيس   -١٢

. ، وألقى الكلمة االفتتاحية" التعليم اجليد من أجل الدميقراطية-العدالة من أجل التعليم اجليد   "
وُنظمت احللقة الدراسية من ِقبل مدرسة ساو باولو للقضاة وكلية احلقوق يف جامعة سـاو               

ء آخرين، ومجعت احللقة خرباء وأكادمييني وقضاة وحمامني ومسؤولني حكوميني باولو وشركا
". العدالة من أجل التعليم اجليد    "ويف تلك املناسبة، صدر منشور      . وشركاء من اجملتمع املدين   

وألقى املقرر اخلاص الكلمة اخلتامية أمام احللقة الدراسية الدولية، حيث عرض رؤى متعمقة             
  .انية التقاضي بشأن احلق يف التعليم وإنفاذهعن سبل تعزيز إمك



A/HRC/23/35 

GE.13-13562 6 

  إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم ودور حكم القضاء   -ثالثاً  
إن للحماية القانونية للحق يف التعليم أساسها يف التشريعات واملعايري الوطنية واإلقليميـة               -١٣

يئات القضائية وشـبه القـضائية      وتقوم اهل . والدولية، والتزامات الدول اليت تضعها تلك القوانني      
باستعراض وإقرار السياسات واألحكام احلكومية يف جمال التعليم، يف القطاعني العام واخلاص على             

ويضطلع حكم القضاء بدور قوامه ضمان احترام ومحاية وإعمـال احلـق يف التعلـيم،               . السواء
. لعديد من املعاهدات والتـشريعات    على النحو املكرس يف ا    اً  باعتباره من احلقوق املعترف هبا دولي     

وهناك اعتراف عاملي مبعظم فرضياته الرئيسية وهي توفري التعليم االبتدائي اجملاين اإللزامي للجميع،             
  .واإلعمال التدرجيي للتعليم الثانوي والتعليم العايل، والعمل الفوري على عدم التمييز يف التطبيق

  ليماإلطار القانوين للحق يف التع  -رابعاً  
  .تنص األطر القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية على احلق يف التعليم  -١٤

  الصكوك القانونية الدولية  -ألف  
وحيظى هذا احلق . يكرس عدد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان احلق يف التعليم      -١٥

 ١٣ويف املادتني   ) ١٩٦٠(بتغطية شاملة يف اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم           
. )١()١٩٦٦( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            ١٤و

. وتعترف عدة اتفاقيات أخرى حلقوق اإلنسان باحلق يف التعليم جملموعات حمددة من األفراد            
يع أشكال  اتفاقية القضاء على مج   ) ب(؛  ٣٠-٢٨اتفاقية حقوق الطفل، املواد     ) أ: (ومن بينها 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين     ) ج(؛  ١٠التمييز ضد املرأة، املادة     
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،        ) د(؛  ٣٠ و ١٢وأفراد أسرهم، املادتان    

  . ٢٤ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة ) ه(؛ ) ه(٥املادة 
ويف . عن احلق يف التعلـيم    اً  املعاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنسان أحكام     اًوتضم أيض   -١٦

لالتفاقية األوروبية حلمايـة حقـوق اإلنـسان        ) ١٩٥٢(أوروبا، ينص الربوتوكول األول     
ويـضم امليثـاق    ". عدم حرمان أي شخص من احلق يف التعلـيم        "واحلريات األساسية على    

. )٣(عن جمانية التعليم االبتـدائي والثـانوي      اً  ام أحك )٢()١٩٩٦(االجتماعي األورويب املنقح    
__________ 

 للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          لألعمال التحضريية لالطالع على سرد     )١(
 Philip Alston and Gerard Quinn , “The Nature and: والتزامات الدول مبا يف ذلك احلق يف التعليم، انظر

Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights”. Human Rights Quarterly. Vol. 9, No. 2 (May 1987), pp. 156–229. 
)٢( Revised European Social Charter (1996), CETS No. 163. 
 .٢-١٧ املادة املرجع نفسه، )٣(
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. )٤(على العديد من احلقوق املتعلقة بـالتعليم      ) ١٩٤٨(وينص ميثاق منظمة الدول األمريكية      
ويعّرف الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان يف جمـال احلقـوق             

ـ   (االقتصادية واالجتماعية والثقافية     احلـق يف التعلـيم     ) ١٩٩٩لفادور،  بروتوكول سان س
ينص امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب      اً،  وأخري. )٥(١٦ و ١٣بالتفصيل يف املادتني    

، كما ينص امليثاق األفريقي بشأن      )٦(على أن احلق يف التعليم مكفول لكل شخص       ) ١٩٨١(
  .فل على أن احلق يف التعليم مكفول لكل ط١١حقوق ورفاه الطفل يف املادة 

  التزامات الدول بشأن احلق يف التعليم مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان  -باء  
براون أفادت احملكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية يف حكمها التارخيي يف قضية              -١٧

وأن " توفري املدارس العامة يعد من أمسـى مهـام الدولـة          "بأن  ) ١٩٥٤ (ضد جملس التعليم  
واحلق يف التعليم   . )٧("ا يعد الوظيفة األهم على اإلطالق للدولة واحلكومات احمللية        التعليم لرمب "

فالدول تقع علـى    . ُينشئ التزامات ومسؤوليات معقدة ومتشابكة للعديد من اجلهات املعنية        
عاتقها املسؤولية الرئيسية يف إعمال احلق يف التعليم جلميع األفراد املوجودين على أراضـيها              

، واالمتناع عن   )٨(وجيب عليها إنشاء نظام تعليمي حيترم احلق يف التعليم        .  لواليتها واخلاضعني
وتظل التزامـات   . اختاذ أي إجراء قد حيول دون إمكانية احلصول على التعليم أو احلد منها            

فيجب عليها ضمان إعمال وتعزيز احلق يف التعلـيم؛         . الدولة باقية يف حالة خصخصة التعليم     
مـن ناحيـة    اً  ، سواء بصفته استحقاق   )٩(أن تضمن احترام وأداء هذا احلق     اً  ضوجيب عليها أي  

من ناحية اكتساب املعـارف     اً  على التعليم األساسي أو بصفته متكين     اجلميع  إمكانية حصول   
  .واملهارات والكفاءات وجودهتا ومعايريها

__________ 

، اليت ُتنشئ ثالثة مستويات للتعليم وشرط وضـع خطـط لتلبيـة             ٤٩ و ٤٨و ٤٧ و ٣١ال سيما يف املواد      )٤(
 .االحتياجات التعليمية والتعاون الدويل لتوفريها

احلـق يف  ( اإلعالن األمريكي بشأن حقوق وواجبات اإلنسان، املادة الثانية عـشرة           انظر على سبيل املثال،    )٥(
اليت تنص على وجـوب إلزاميـة       (فادور   من بروتوكول سان سل    ١٣؛ املادة   )التعليم مكفول لكل شخص   

 ).وجمانية التعليم االبتدائي للجميع، ووجوب توفري التعليم العايل
)٦( OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), article 17. 
)٧( Wisconsin v. Yoder, 406 U.S.205, 92 S. Ct. 1526, 32 L.Ed.2d 15 (1972)  على النحو املقتـبس مـن ، :

Education Law, Education Series, Chapter 4, “Students Rights”, Law Journal Press, New York, 2002. 
اللجنة املعنيـة بـاحلقوق      ، الذي اعتمدته    ) من العهد  ١٣املادة  ( عن احلق يف التعليم      ١٣التعليق العام رقم     )٨(

 كـانون   ٢،  E/C.12/1999/10،  ١٩٩٩ام   يف دورهتا احلادية والعشرين ع       االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 .١٩٩٩ديسمرب /األول

 ١٣املادة  ( عن احلق يف التعليم      ١٣التعليق العام رقم    . االلتزام باألداء جيسد التزاماً بالتسهيل والتزاماً بالتوفري       )٩(
 ).٤٧ و٤٦الفقرتان  (١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢، E/C.12/1999/10، )من العهد
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 تعلـيم  وجيب أن ُتفهم التزامات الدول بشأن احلق يف التعليم من حيث احلـق يف         - ١٨
املقدم إىل جملس حقـوق     ) ٢٠١٢(جيد، حسبما أكد املقرر اخلاص يف تقريره املواضيعي         

مسؤولية الدولة عن تـوفري املـوارد الالزمـة    اً وتشكل هذه االلتزامات أيض  . )١٠(اإلنسان
إلعمال هذا احلق، مبا يف ذلك متويل التعليم، حسبما أبرز املقرر اخلاص يف تقريره املقدم إىل   

  .)١١(ة العامةاجلمعي
وتقع على  . ومثة أمهية بالغة يف ضمان التمتع باحلق يف التعليم من دون متييز أو إقصاء               -١٩

جعل ممارسة هذا احلق " ضمان"عاتق الدول التزامات مباشرة فيما يتعلق باحلق يف التعليم مثل         
  . )١٢("بريئة من أي متييز"

 قد مت تفسريها يف إطار القـانون        )١٣(يمإن التزامات الدول فيما يتعلق باحلق يف التعل         -٢٠
وتلقي األدبيات املتاحة . للتقاضي الدويل حلقوق اإلنسان الذي يكرس هذا احلق باعتباره قابالً   

يف احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة       " العناصر القابلة للتقاضي  "الضوء على أمهية حتديد     
لصعيد الدويل، إىل جانب التزامات الدول      والثقافية، مبا فيها احلق يف التعليم، وإنفاذها على ا        

وقد تعاملت احملاكم بالفعل مع املسائل التعليمية املعروضـة         . )١٤(حبمايتها واحترامها وإعماهلا  
عليها، وكان عدد من األبعاد الرئيسية للحق يف التعليم موضع استعراض قـضائي أو شـبه                

  . )١٥( يف العديد من الواليات القضائيةللتقاضياً متام واعُترب احلق يف التعليم قابالً. قضائي

  االلتزامات القانونية احمللية بشأن احلق يف التعليم  -جيم  
تقع على عاتق الدول األطراف يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان التزامات قانونية              -٢١

وانني علـى  ويتعني أن تنص الدساتري والق. )١٦(بإنفاذ فرادى املعاهدات يف نظامها القانوين احمللي      

__________ 

)١٠( A/HRC/20/21 ،٢٠١٢ايو م/ أيار٢. 
 .٢٠١١أغسطس / آب٥، A/66/269مذكرة من األمني العام، : احلق يف التعليم )١١(
 / كـانون األول   ٢،  E/C.12/1999/10،  ) من العهـد   ١٣املادة  ( عن احلق يف التعليم      ١٣التعليق العام رقم     )١٢(

 .٤٣، الفقرة ١٩٩٩ديسمرب 
)١٣( Klaus Dieter Beiter, “The Protection of the Right to Education by the International Law”, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2005. 
)١٤( Antônio Augusto Cançado Trindade, “A justiciabilidade dos direitos economicos, sociais e 

culturais no plano internacional” in Ensayos en Honor a Fernando Volio Jiménez, 1997, Brasilia 
pp. 214-215. 

)١٥( Fons Coomans, “Justiciability of the Right to Education”, Erasmus Law Review, Vol. 2, No. 4, pp. 
427-443, 2009. 

ولكن هلا قوة أدبية وتعرب عن االلتزام       . تشكل التوصيات أو اإلعالنات قانوناً غري ملزم، وليس هلا قوة ملزمة           )١٦(
تعتمدها أن تتخذ إجراءات ملتابعتها يف الـسياسيات أو تـضع           وينتظر من الدول األعضاء اليت      . السياسي

 .تشريعات وطنية بشأهنا
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وعندما يشكل احلق   . )١٧(احلق يف التعليم مبا يتماشى مع التزامات الدولة مبوجب تلك املعاهدات          
من اتفاقية مت بشكل سليم التصديق عليها أو إدراجها يف النظام الداخلي للدولـة،              اً  الثابت جزء 

طريق اللجوء إىل   يصبح بإمكان الناس استخدام كل السبل القانونية املتاحة لضمان االمتثال عن            
وجيب أن تكون احلقوق الواردة يف االتفاقيات قابلة لالحتكام إليها مباشرة يف احملاكم             . احملاكم

ومطبقة من ِقبل السلطات الوطنية، وينبغي أن تسود االتفاقية إذا كان هناك تعارض مع تشريع               
ت، تكون الغلبة دائمـة     ويف حالة أي تنازع بني التشريع واملعاهدا      . ")١٨(حملي أو ممارسة شائعة   

  . )١٩(" من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٢٧لاللتزامات الدولية، يف ضوء املادة 
بقدر كاف من التفصيل كافيـة      " االستحقاقات"ويتعني على القانون احمللي أن حيدد         -٢٢

ة بشأن  ويتعني على القوانني الوطني   . )٢٠(فعالة  لكي تكون سبل االنتصاف من عدم االمتثال سبالً       
لألفراد أو اجلماعات ممـن َيعتـربون أن   " احلق يف اختاذ إجراء قانوين   "احلق يف التعليم أن ُتنشئ      

  .)٢٢("سبل انتصاف قضائية"، وأن تنص على )٢١(حقهم يف التعليم ال يتم إعماله بشكل كامل
) ٣(١٣و) أ)(٢(١٣وإن احلق يف التعليم على النحو املنـصوص عليـه يف املـواد                -٢٣
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إىل جانب عدد   )٤(١٣و

للتنفيذ الفوري من اهليئات القضائية وغريها من األجهزة          من األحكام األخرى، سيبدو قابالً    
وسيبدو من الصعب قبول أي اقتراح يفيد بأن األحكام         . يف العديد من النظم القانونية الوطنية     

  .)٢٣( هي بطبيعتها أحكام غري ذاتية التنفيذاملبينة
. )٢٤("تكتسب احلقوق معناها بتوافر سبل انتصاف فعالة للتـصدي لالنتـهاكات          "  -٢٤

إمكانية اللجوء إىل إجراءات مـستقلة لتقـدمي الـشكاوى          "ويتعني أن تتضمن تلك السبل      
 أشـكال   واللجوء إىل احملاكم مع وجود ما يلزم من املـساعدة القانونيـة وغريهـا مـن               

  . وعندما يثبت انتهاك احلقوق، يتعني توفري اجلرب املناسب مبا يف ذلك التعويض. )٢٥("املساعدة
__________ 

تقتضي املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير املقدمة من الدول إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان أن                )١٧(
 حلقوق اإلنـسان، يف     ُتظهر تلك التقارير كيفية انعكاس احلق يف التعليم، كما تنص عليه االتفاقيات الدولية            

 .الدستور والتشريعات يف بلد ما
 تشرين  ٢٧،  CRC/GC/2003/5،  "التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل     ) "٢٠٠٣(٥التعليق العام رقم     )١٨(

على الدولة، وقت تفويضها سلطات سن التشريع حلكومات احتادية إقليمية أو حملية،            . ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين
 .حلكومات الفرعية أيضاً سن التشريع يف إطار االتفاقية وضمان تنفيذها بفعاليةأن تطلب إىل هذه ا

 .نفسه املرجع )١٩(
 .٢٥، الفقرة املرجع نفسه )٢٠(
الدورة اخلامسة للجنة املعنية    ): ٢ من املادة    ١الفقرة  " (طبيعة التزامات الدول األطراف    "٣التعليق العام رقم     )٢١(

 .٦، الفقرة )١٩٩٠(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 .٥، الفقرة املرجع نفسه )٢٢(
 .٥، الفقرة املرجع نفسه )٢٣(
 .٢٤، الفقرة مرجع سبق ذكره، ٥التعليق العام رقم  )٢٤(
 .املرجع نفسه )٢٥(
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  إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم يف النظم القانونية الوطنية  -خامساً  
إن احلق يف التعليم مكرس يف دساتري عدد كبري من البلدان، وهو أحد أكثر احلقوق                 -٢٥

وخلصت دراسة للدساتري الوطنيـة إىل      . يف الدساتري الوطنية يف عامل اليوم     اً  ا عاملي املعترف هب 
ومن بني الدساتري اليت تضم     . عن احلق يف التعليم   اً   يف املائة من دساتري العامل تضم بند       ٩٠ أن

. حىت مرحلـة معينـة  اً  يف املائة منها أن يكون التعليم إلزامي   ٥٦عن التعليم، يقتضي    اً  أحكام
ـ     ٦٥إلضافة إىل ذلك، ينص     با حـىت  اً  يف املائة من تلك الدساتري على أن يكون التعليم جماني

  . عن التعليماً وطنياً عن ذلك، يوجد لدى معظم الدول تشريع وفضالً. )٢٦(مرحلة معينة
قواعـدها يف الـنظم     اً  ومن مث، فإن إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم لديها أيض            -٢٦

ومـن أمثلـة    . املذكور أعاله " للحق يف اختاذ إجراء قانوين    " "أسساً"نية اليت تقدم    القانونية الوط 
شخص  أي"على أن   ) إنفاذ احلقوق ( منه   ٣٨ذلك دستور جنوب أفريقيا، الذي ينص يف املادة         

هتديد أي حـق     مذكور يف هذه املادة له احلق يف التقدم إىل احملكمة املختصة بدعوى انتهاك أو             
ردة يف شرعة احلقوق، وجيوز للمحكمة منح اإلنصاف املناسب مبـا يف ذلـك            من احلقوق الوا  
يف الدسـتور،   " مسة رئيسية وجوهرية  "وتشكل احلقوق األساسية يف اهلند      . )٢٧("إعالن للحقوق 

. االنتـهاك  وميكن ألي مواطن التقدم إىل احملكمة العليا يف اهلند مباشرة يف حاالت اإلخالل أو             
ي حبقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف التعليم اجليد وإنفاذه لدى اجلمعية            التزام قو اً  ويوجد أيض 

  . )٢٨(الربازيلية للقضاة واملدعني العامني واحملامني املعينني لألطفال والشباب

  إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم وإنفاذه  -سادساً  
مـن النظـام   ] للفرد [هو القوة القانونية املمنوحة   ] ألي حق [إن العنصر األساسي    "  -٢٧

القانوين لتفعيل إنفاذ عقوبة ما، عن طريق دعوى قضائية، كرد فعـل ضـد عـدم الوفـاء          
فإن أبعاده، كلها أو أي منـها،       اً،  وحيث إن احلق يف التعليم معترف به عاملي       . )٢٩("بااللتزام
__________ 

مشروع مقارنة الدساتري، الذي يديره األساتذة زكاري إلكيرت من جامعـة تكـساس، وتـوم غنـسربغ                  )٢٦(
: التـايل متـاح علـى الـرابط       ت املتقدمة؛    للدراسا IMTجامعة شيكاغو، وجيمس ملتون من معهد        من

http://www.comparativeconstitutionsproject.org. 
يف واحدة من احلاالت القليلة للتناول املباشر ملسألة ما إذا كانت سياسات التعليم قابلة للتقاضي، قضت حمكمـة                   ) ٢٧(

للتقاضي وفق امليثاق األفريقـي  اً متام  قابالًالعدل التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بأن احلق يف التعليم          
 SERAP v. Federal Republic of Nigeria and Universal Basic Education.حلقـوق اإلنـسان والـشعوب   

Commission)  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧حكم شفهي صادر يف( ،ECW/CCJ/APP/08/08. 
 Justice for the Quality of Education” (Editora“" مالعدالة من أجل جودة التعلـي "ويظهر ذلك يف منشور  ) ٢٨(

Saraiva S.A. 2013)الذي مجع أفكار معلمني وقانونيني ملتزمني حبماية وتعزيز احلق يف التعليم اجليد للجميع ،. 
 ’Philip Alston and Gerard Quinn “The Nature and Scope of States Parties: عبـارة أوردهـا   )٢٩(

Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” ،  مرجـع
 .١٦٩، صفحة سبق ذكره
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كمة ومن  وتعد مسألة ما قابلة للتقاضي إن كان من املالئم عرضها على احمل           . "قابلة للتقاضي 
ويف حالة احلرمان من احلق يف التعليم أو انتهاكه، جيـب أن    . )٣٠("املمكن الفصل فيها قضائياً   

يتمكن املواطن من اللجوء إىل احملاكم على أساس االلتزامات القانونية الدوليـة واألحكـام              
 كيفيـة   وُتظهر قرارات احملاكم عرب املناطق    . الدستورية أو التشريعية القائمة بشأن ذلك احلق      

  . تأييدها للحق يف التعليم مبختلف أبعاده
حىت وإن كان احلق يف التعليم غري حمدد يف الدستور صراحة، فإن من املمكن اعتباره                 -٢٨
ويف قرار تارخيي، قضت احملكمة العليا يف اهلند بأن احلق          . للتمتع حبقوق أخرى  اً  أساسياً  مكون

 يعتـرب جـزءاً   )  دستور اهلند على هذا النحو     حىت وإن مل يكن منصوص عليه يف      (يف التعليم   
هبذا القرار وغـريه مـن        وعمالً. ، ومن مث فهو واجب النفاذ     )٣١(يتجزأ من احلق يف احلياة     ال

قرارات احملكمة العليا، مت تعديل دستور اهلند مبا يكرس احلق يف التعلـيم اجملـاين اإللزامـي                 
  . اًم عا١٤ أعوام و٦لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

  اآلليات القضائية وشبه القضائية إلنفاذ احلق يف التعليم  -سابعاً  
إن احلق يف التعليم ميكن إنفاذه من خالل طائفة متنوعة مـن اآلليـات القـضائية                  -٢٩
  . القضائية وشبه
وتكتسب اآلليات القضائية مثل احملاكم الوطنية واإلقليمية والدولية أمهية رئيـسية يف              -٣٠

وثبت أن أحكامها تتسم بأمهية بالغة      . دعاوى املستندة إىل القانون الوطين أو الدويل      الفصل يف ال  
اآلليـات   أما. يف حتديد االستحقاقات احملددة املتاحة للمواطنني مبوجب القانون الوطين والدويل         

اء شبه القضائية مثل اهليئات اإلدارية احمللية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مثل مكاتب أمن            
املظامل أو جلان حقوق اإلنسان، واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان مثل هيئات معاهدات حقوق             

أن تنظر يف حاالت انتهاك احلـق يف التعلـيم، وجتـري التحريـات              اً  اإلنسان، فبإمكاهنا أيض  
  . والتحقيقات، وتوصي السلطات احمللية أو اإلقليمية أو الوطنية باعتماد التدابري املناسبة

سبل االنتصاف املتاحة يف إطار الوالية القضائية احمللية  وعادة ما جيب أن تستنفد أوالً    -٣١
  . قبل تفعيل اآلليات الدولية

"  أساسـياً  شرطاً"وكشرط مسبق، جيب مالحظة أن استقالل النظام القضائي يعد            -٣٢
عدم التمييز يف   وضمان  " سيادة القانون "ومثة أمهية قصوى حلماية القضاء      . إلمكانية التقاضي 

  . )٣٢(إقامة العدل
__________ 

)٣٠( Black's Law Dictionary (9th ed. 2009). 
)٣١( Unni Krishnan, J.P. v. State of A.P. (1993 I. SCC 645). 
ون على الصعيدين الوطين والدويل، الذي      إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بسيادة القان         )٣٢(

 ).A/RES/67/1 (٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٤اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
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  اآلليات القضائية  -ألف  
إن دعاوى االنتهاكات املزعومة للتمتع باحلق يف التعليم عادة ما ُتنظر أمام احملـاكم                -٣٣

ومبجرد استنفاد كل مستويات الطعن، أو عندما ميكن يف بعض األحيان إثبات عدم             . الوطنية
  .وطنية، ميكن اللجوء إىل احملاكم اإلقليمية أو الدوليةإمكانية اختاذ أي إجراء يف احملاكم ال

وتعد احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان             -٣٤
واحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب من أمثلة احملاكم اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان            

  . ية على النحو املذكور أعالهواملنشأة إلنفاذ املعاهدات اإلقليم
يف حالة الرتاع بني الدول، ميكن أن تلجأ دولة إىل حمكمة العدل الدولية إلقامة             اً،  وأخري  -٣٥

دعوى على دولة أخرى من أجل محاية احلق يف التعليم ملواطنيها، على النحو املنصوص عليه يف                
يف هذا اخلصوص، مثة مثال تـارخيي يف        و. )٣٣(اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم      

إظهار كيفية محاية احملكمة العاملية للحق يف التعليم، وهو الفتوى الصادرة عن حمكمـة العـدل                
الدولية استجابة لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن اآلثار القانونية الناشئة عـن تـشييد               

 يف االعتبار قواعد ومبادئ القـانون       ل، أخذاً جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة من قبل إسرائي       
اً وقضت حمكمة العدل الدولية بأن تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة يعد انتهاك            . الدويل

  . )٣٤(للقانون الدويل وحيول دون التمتع مبختلف حقوق اإلنسان ومنها احلق يف التعليم

  اآلليات شبه القضائية  -باء  
 واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق       )٣٥( شبه القضائية، مثل أمناء املظامل     تضطلع اآلليات   -٣٦

وهذه . اإلنسان بدور هام يف محاية احلق يف التعليم من خالل رصد إعماله على الصعيد الوطين              
حىت وإن كانت استنتاجات تلك اهليئات شبه القضائية        . اآلليات موجودة يف العديد من البلدان     

اً لقراراهتا وتوصياهتا أمهية على الصعيد الوطين حيث تـشكل ضـغط  ، فإن )٣٦(غري ملزمة قانوناً  
أن تتواصل مع الـسلطة  اً وميكن هلذه اآلليات أيض. على السلطات واملؤسسات اً  وقانونياً  سياسي

على سبيل املثال، يقدم    . القضائية لتقدمي اإلنصاف يف القضايا اليت ال حيترم فيها احلق يف التعليم           
__________ 

)٣٣( Yves Daudet and Kishore Singh, “The Right to Education: an Analysis of UNESCO’s Standard-
setting Instruments”, UNESCO, Paris 2001, p. 41. 

)٣٤( Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion of the International Court of Justice التايلعلى الرابط ، متاح:  
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&p1=3&p2=1&case=131&p3=6. 

ويعد . املثال، خيوَّل أمني املظامل سلطات التحقيق يف أي نوع من التمييز التعليمي           يف موريشيوس، على سبيل      )٣٥(
أمني املظامل املعين باملساواة وعدم التمييز يف النرويج وأمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص يف السويد من األمثلة                 

 .األخرى اجلديرة بالذكر
بيل املثال، بدور الرصد فيما يتعلق جبميـع حقـوق   تضطلع جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا، على س         )٣٦(

وال تعد قرارات اللجنة ملزمة     . االقتصادية مبا فيها احلق يف التعليم      - اإلنسان، وال سيما احلقوق االجتماعية    
 ".إرشادية"قانوناً، ومن مث ميكن تسميتها آليات إنفاذ 
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الدعم القانوين للمواطنني الفقراء الذين ينتـهك       ) الربازيل(ينني يف ساو باولو     مكتب احملامني املع  
بعرض هذه االنتهاكات   ) الربازيل(حقهم يف التعليم، حىت مع قيام املدعني العامني يف ساو باولو            

وتضطلع اللجنة الوطنيـة حلمايـة      . على السلطات العامة وكذلك يف احملاكم ألغراض اإلنفاذ       
 اهلند بوالية محاية التمتع باحلق يف التعليم، وقد انتقلت من اتباع هنج قائم على               حقوق الطفل يف  

وبعد النظر يف عدد كبري من الشكاوى املتعلقة بفرض         . الرعاية إىل اتباع هنج قائم على احلقوق      
د ، أدت استنتاجات اللجنة إىل ر     رسوم على التعليم االبتدائي عندما يتعني أن يكون التعليم جمانياً         

  . مدفوعات الرسوم إىل أولياء األمور من خالل إجراءات قضائية الحقة
وقد وضعت اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان يف أوروبا وأفريقيا واألمريكتني آليات شبه              -٣٧

وعلى سبيل املثال، ُيضمن احلق يف التعليم يف منظومة البلـدان           . قضائية إلنفاذ الصكوك اإلقليمية   
ويسمح بروتوكول سان سـلفادور     . الل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     األمريكية من خ  

وباملثل، تضطلع اللجنـة    . )٣٧(لألفراد بتقدمي التماسات للجنة عن انتهاكات احلق يف التعليم        اً  حتديد
األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بدور هام يف دراسة شكاوى انتهاك احلق يف التعلـيم علـى                

وبعد النظـر يف    ). ١٧ املادة(ص عليه يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب         النحو املنصو 
، بـشأن  "االستنتاجات"التقارير، تتخذ اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية قراراهتا حتت مسمى    

  . ما إذا كانت احلاالت يف البلدان املعنية تتسق مع امليثاق االجتماعي األورويب
السلطات شبه القضائية على الصعيدين اإلقليمي والوطين لتقوم، مببادرة         وجيوز متكني     -٣٨

منها، بإجراء حتقيقات من أجل تعزيز ومحاية احلـق يف التعلـيم، وبـإطالق حتريـات يف                 
  . االنتهاكات املزعومة، من خالل جلسات عامة مثالً

، ميكن اسـتخدام    ومبا أن قرارات اهليئات شبه القضائية ليست قابلة لإلنفاذ املباشر           -٣٩
وحتال استنتاجات املؤسسات   . استنتاجاهتا كأساس للشروع يف إجراءات أمام احملاكم الوطنية       

 إىل اهليئـات    )٣٩( واآلليات اإلقليمية شبه القضائية حلقوق اإلنسان      )٣٨(الوطنية حلقوق اإلنسان  
  . القضائية املناظرة ألغراض اإلنفاذ

__________ 

 .١٣قوق الواردة يف املادة ، يف إشارة إىل احل)٦(١٩انظر بروتوكول سان سلفادور، املادة  )٣٧(
على سبيل املثال، جيوز للجنة الوطنية حلماية الطفل يف اهلند أن تنظر يف الشكاوى املعروضة عليها، وتنظـر                   )٣٨(

وميكن للجنة حينئذ أن تتواصل مـع       .  يف القضايا من تلقاء نفسها، وتقدم توصيات للحكومة الوطنية         أيضاً
 .كمة ضرورياً من تعليمات أو قرارات أو أوامراحملاكم الوطنية الختاذ ما قد تراه احمل

 دعوى تتعلق باهلياكـل األساسـية   ١٩٩٩على سبيل املثال، عندما رفضت احملكمة العليا يف باراغواي عام      )٣٩(
 من ممثلي جمتمع الياكي أكسا األصلي، وهو من القبائل الرحـل،            ١٩٩٧التعليمية كانت قد قُدمت يف عام       

 ٢٠٠٠يناير /وق اإلنسان يف القضية استناداً إىل شكوى مقدمة إليها يف كانون الثايننظرت اللجنة األمريكية حلق
وأحالتـها  .  من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنـسان      ٢٥من منظمتني غري حكوميتني تدعيان انتهاك املادة        

متتثـل اللتزاماهتـا    اللجنة إىل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، اليت قضت يف قرارها بأن الدولة مل               
بضمان أال تؤثر ظروف الضعف اخلاص جملتمع الياكي أكسا على مناء أطفـال هـذا اجملتمـع األصـلي                   

وأمرت بإنشاء صندوق للمشاريع املتعلقة بأمور منها التعليم، وطُلب إىل الدولة تـوفري املـواد       . ومستقبلهم
، Inter-American Court of Human Rights, Yakye Axa vs. Paraguay, 2005التعليمية ألفراد هذا اجملتمع 

 .http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_ing.doc: التايلالرابط متاح على 
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 بدور بالغ األمهية بشأن إنفاذ احلـق يف         وتضطلع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان      -٤٠
ويتضمن احلوار الذي تقيمه تلك اهليئـات مـع الـدول           . التعليم وإمكانية التقاضي بشأنه   

األطراف بشأن التقدم احملرز يف إعمال هذا احلق القوانني الدستورية والوطنية واحلاالت الـيت            
على سبيل املثال، تطلب اللجنة املعنيـة       و. يف النظام القانوين الوطين   اً  يكون فيها احلق حممي    ال

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل الدول تقدمي معلومات عن مدى إمكان اعتبار            
  . )٤٠(هذه احلقوق قابلة للتقاضي

آخـر  اً  هام  وتشكل البالغات املتعلقة حباالت انتهاك حقوق الفرد يف التعليم سبيالً           -٤١
  . من أجل إنفاذ احلق يف التعليملإلجراءات شبه القضائية 

وتنظر جلنة االتفاقيات والتوصيات التابعة لليونسكو، وهي هيئة فرعيـة للمجلـس              -٤٢
التنفيذي، يف البالغات اليت ترد للمنظمة بشأن حاالت ومسائل تتعلق بانتهاكات مزعومـة             

فاقيـات  وبذلك تدرس جلنة االت   . )٤١(حلقوق اإلنسان تدخل يف جماالت اختصاص اليونسكو      
ونتيجة لذلك، مت إنفاذ احلـق يف       . والتوصيات كل البالغات الواردة للمنظمة من هذا النوع       

 إىل  ١٩٧٨ويف الفتـرة مـن عـام        . التعليم يف عدد من احلاالت اليت تعرض فيها لالنتهاك        
 حاالت مبا مكن الضحايا مـن       ١٠، قامت جلنة االتفاقيات والتوصيات بتسوية       ٢٠٠٩ عام

التغيريات اليت شهدهتا بعض قوانني التعليم اليت كانت متيز ضد األقليات العرقية            االستفادة من   
  . )٤٢( حالة متكن فيها الضحايا من استئناف دراستهم١٤أو الدينية، و

فإن الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          اً،  وأخري  -٤٣
، يعطي األفراد واجلماعـات     ٢٠١٣مايو  / أيار ٥ز النفاذ يف    واالجتماعية والثقافية الذي دخل حي    

يتعلـق   احلق يف تقدمي شكاوى ضد الدول اليت صدقت على الربوتوكـول االختيـاري فيمـا              
للجنـة  اً  وميكن أيض . باالنتهاكات املزعومة للحقوق املعترف هبا يف العهد مبا فيها احلق يف التعليم           

ـ        املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتما    اً عية والثقافية، اليت تنظر يف هذه الشكاوى، أن تفـتح حتقيق
ولكـن جيـب   . منهجية للحقوق تتلقى من خالله معلومات موثوقة عن أي انتهاكات خطرية أو   
إجـراء متعلـق    اً  وهناك أيـض  . على الدول أن تعلن صراحة التزامها هبذا اإلجراء عند التصديق         

تفـي بالتزاماهتـا      من االدعاء على دول أخـرى ال       بالبالغات بني الدول، وذلك لتمكني الدول     
) ممثلة يف جلنة االتفاقيات والتوصيات    (وميكن لفريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو       . مبوجب العهد 

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           يف    ممثالً(واجمللس االقتصادي واالجتماعي    
  .)٤٣( التعليم، أن يضطلع بدور هام يف التطورات يف هذا اخلصوص، املعين برصد احلق يف)  والثقافية
__________ 

الدورة اخلامسة للجنة املعنية    ): ٢ من املادة    ١الفقرة  " (طبيعة التزامات الدول األطراف    "٣التعليق العام رقم     )٤٠(
 .٦، الفقرة )١٩٩٠(واالجتماعية والثقافية باحلقوق االقتصادية 

 .، اليونسكو، باريس١٩٧٨، املعتمد من اجمللس التنفيذي لليونسكو يف عام EX/Decision 3.3 104انظر  )٤١(
)٤٢( “Conventions and Recommendations”, UNESCO Paris, 2010, para. 26. 
واجمللـس  ) نـة االتفاقيـات والتوصـيات     جل(تقرير االجتماع الرابع لفريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو          )٤٣(

عن رصد احلق يف التعليم     )   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       (االقتصادي واالجتماعي   
)٢٠٠٦( ،175 EX/28اليونسكو، باريس ،. 
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 أمثلة من االجتهادات القضائية بشأن احلق يف التعليم  -ثامناً  

 .تبني عينة من القضايا كيفية تفسري احملاكم للحق يف التعليم يف مجيع أحناء العامل  -٤٤

 تكافؤ الفرص يف التعليم  -ألف  

راعاة مبـدأ تكـافؤ     مب الدولة   بالتزامات القضائية املتعلقة    هناك وفرة يف االجتهادات     -٤٥
وقد قام املقرر اخلاص بتسليط الضوء على عدد من       .  أساسياً الفرص يف التعليم الذي ميثل مبدأً     

 عن تعزيز    املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان     ٢٠١١يف تقريره لعام    وذلك،   )٤٤(القضايا البارزة 
الفصل يف دعاوى كثرية تتعلق باحلق يف احلـصول علـى           وقد مت    .تكافؤ الفرص يف التعليم   

براون ضد فقضت احملكمة العليا للواليات املتحدة، يف قضية  . التعليم على حنو عادل ومتكافئ    
يشكل بطبيعته وجهاً   "ألطفال البيض والسود    منفصلة   تعليمية   إنشاء مرافق ، بأن   جملس التعليم 

تعليمي القائم على الفصل حيرم جمموعة األقليات       ورأت أن النظام ال   ". من أوجه عدم التكافؤ   
من الفرص التعليمية املتساوية حىت يف حال حتقق عنصر التكافؤ يف املرافق املادية وغريها مـن      

 .العوامل املوضوعية

وقدمت احملكمة العليا للهند تفسريها لألحكام املتعلقة باملساواة أمـام القـانون              - ٤٦
فقـضت  .  من الدستور اهلندي لتعزيز املساواة قانوناً وواقعاً       ١٤املنصوص عليها يف املادة     

األساس الذي ميثـل قيمـة ثابتـة        "إحدى الدوائر الدستورية يف احملكمة العليا للهند بأن         
نظامنا احلكومي، هو ضمان فرص متكافئـة لكـل فـرد ليـربز كامـل إمكاناتـه                   يف

ى مبدأ تكافؤ الفرص يف     وهناك عدة قضايا أخرى توضح سبل احلفاظ عل        .)٤٥("الشخصية
 .)٤٦(التعليم عن طريق القضاء

 محاية اجملموعات املهمشة والضعيفة  -باء  

قضائية السبل الكفيلة   القضائية وشبه   الليات  اآليبني عدد من القرارات الصادرة عن         -٤٧
 .حبماية حق اجملموعات املهمشة والضعيفة يف التعليم

__________ 

)٤٤( A/HRC/17/29 ٦٨-٦٦، الفقرات. 
)٤٥( Km. Chitra Ghosh and Another vs. Union of India and Others (1969) 2 SCC 228. 
 حكم احملكمة الدستورية ملولـدوفا   انظر أيضاً.S. Tengur v. the Minister of Education and Anor :انظر )٤٦(

املنـشور يف اجلريـدة الرمسيـة لرومانيـا،         ،  ٧٢/١٩٩٥ القضية   ،٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤املؤرخ  
) ٧٢/١٩٩٥القضية   (١٩٩٧يوليه  / متوز ١٨ا املؤرخ   ؛ وحكم احملكمة الدستورية لروماني    167/31.07.1995

 .167/31.07.1995، لرومانيااملنشور يف اجلريدة الرمسية 
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التوحد يف أوروبا للدفاع عن حقـوق       مرفوعة من مجعية    " شكوى مجاعية "ففي    - ٤٨
 االجتماعيـة   للحقـوق ، قضت اللجنة األوروبية     )٤٧(األشخاص ذوي اإلعاقة يف أوروبا    

 يـشكل انتـهاكاً     ختلف احلكومة الفرنسية عن إحراز تقدم يف هذا اجملال إمجـاالً            بأن
 ودافعت اللجنة االستشارية الوطنية الفرنـسية حلقـوق       . االجتماعي األورويب   للميثاق

اإلنسان بدورها عن حق األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم من خالل عدد من الفتـاوى               
 .)٤٨(أصدرهتا  اليت

 تنطـوي   بإعاقات عقلية وقد َتبيَّن أن املمارسات التمييزية ضد أفراد الروما املصابني            -٤٩
كمة قضت احمل  و .)٤٩(على انتهاك للحق يف التعليم مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان         

األوروبية حلقوق اإلنسان بضرورة إدماج أطفال الروما يف الفصول العاديـة؛ واعتـربت أن              
إيداع مواطن كروايت ينحدر من الروما يف فصول خمصصة للروما وحدهم، وليس يف فصول              

ويف قضية أخـرى تتعلـق بتخـصيص        . )٥٠(، يشكل انتهاكاً حلقهم يف التعليم     إثنياً" خمتلطة"
وما دون غريهم، خلصت هيئة املساواة يف املعاملـة يف هنغاريـا إىل أن              مدارس ألطفال الر  

السلطات املسؤولة عن النظام احمللي الذي يفصل بني الطلبة، قد انتهكت مبدأ املـساواة يف               
 سبل الدفاع عن حق األطفـال الـذين         ُتبني أحكام القضاء  وعالوة على ذلك،    . )٥١(املعاملة

 .لتعليم األساسي يف االريفيةيعيشون يف املناطق 

ومن شأن االجتهاد القضائي املستند إىل التشريعات الوطنية أن يفضي بـدوره إىل               -٥٠
لى ادعـاء رابطـة     وبناء ع ففي جنوب أفريقيا،    . اختاذ إجراءات إجيابية لدعم احلق يف التعليم      

مدارس مقاطعة كاب الشرقية بأن عدم تسديد حكومة املقاطعة لإلعانات الالزمة لإلقامـة             
والنقل واملبيت واملأكل يعيق التحاق األطفال القرويني يف املقاطعة باملدارس، خلصت جلنـة             
جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان إىل أن ذلك يشكل انتهاكاً حلقوق طالب العلم املتضررين يف              

 .التعليم األساسي، وأوصت بدفع تلك اإلعانات

__________ 

)٤٧( International Association Autism Europe vs. France واللجنة األوروبية . ١٣/٢٠٠٢، الشكوى رقم
 :يلمتاحة على الرابط التا. ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٤لحقوق االجتماعية، ل

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/CC13Merits_en.pdf. 
 .http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-scolarisation-des-enfants-handicapes :انظر )٤٨(
)٤٩( Horvath and Kiss v. Hungaryاح على الرابط ، مت٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٩، 11146/11 ، الطلب رقم

/  شباط٢٤ مت االطالع يف    http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116124: التايل
 .٢٠١٣فرباير 

)٥٠( Orsus and Others v. Croatia ،٢٠١٠مارس / آذار١٦. 
 . املتعلق بضمان تكافؤ الفرص للمعاقني١٩٩٨ لعام ٢٦ املعدل للقانون رقم ٢٣/٢٠٠٧القانون رقم  )٥١(
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 إنفاذ احلق يف التعليم اجليد  -جيم  

لتعليم اجليد هو مسؤولية تقع على عاتق مجيع اجلهات اليت توفر اخلدمات            إن توفري ا    -٥١
 لدعم جودة التعليم ومعايريه يف وجه        حامساً  هبذا الشأن أمراً   التقاضي وتعد إمكانية    ،التعليمية

وقد تعززت املطالبات املتعلقة    . تراجع مستوى اجلودة عموماً وتفشي القلق إزاء هذا التراجع        
 الذي جدد التزام اجملتمـع  ٢٠١٠ لعام مع انعقاد مؤمتر قمة األلفية االستعراضيجبودة التعليم   

كفالة توفري تعلـيم  "و" توفري فرص التعليم والتعلم على حنو متكافئ جلميع األطفال       "    بالدويل  
 .)٥٢("جيد والتقدم فيه من خالل النظام املدرسي

 تفسريها للحكم الدسـتوري     وفيما يتعلق مبتطلبات اجلودة، رأت والية نيويورك يف         -٥٢
املتعلق بالتعليم أنه يشمل توفري تعليم عايل اجلودة، وقضت بأنه جيب على احلكومة أن تقدم               

وخلصت احملكمة إىل أن     .)٥٤(" يف املرحلة الثانوية   تعليماً هادفاً " و ،)٥٣("تعليماً أساسياً سليماً  "
ويورك يؤثر سلباً علـى أداء       غري مناسبة، وأن اكتظاظ الصفوف يف مدينة ني        جودة التدريس 

  التمويل احلكوميومع أن احملكمة نظرت يف عوامل أخرى حني قضت بأن نظام   . )٥٥(الطالب
أخفق يف توفري التعليم األساسي القومي، فمن الواضح أن املسألة املتعلقة مبـستوى املدرسـني        

 .تعترب يف نظرها قابلة للتقاضي

 بضمان توفري مناهج دراسية حتقـق األهـداف         واحلق يف التعليم اجليد يلزم الدول       -٥٣
ففي دعوى رفعتها الكليات واجلامعات اخلاصـة يف الفلـبني          . األساسية املتوخاة من التعليم   

، قضت احملكمة العليا للفلـبني      )٥٦(بشأن إحدى الصالحيات اليت خوهلا القانون لوزير التعليم       
لتنظيم قطاع التعليم اخلاص، وبأن حتديد      ) حتقيق الرفاه العام  (بأن احلكومة متلك سبباً وجيهاً      

وزارة التربية والتعليم للمناهج الدراسية واجلداول الزمنيـة للـسنة الدراسـية وإجـراءات              
 .مشروع ال يشكل ممارسة للسلطة بشكل غري )٥٧(االمتحان

__________ 

، "متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة     : الوفاء بالوعد  "- ٦٥/١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة       )٥٢(
 ).٢٠١٠سبتمرب /أيلول(

)٥٣ ( Board of Education, Levittown Union Free Speech District v. Nyquist, 57 N.Y.S.2d 27, 48 (N.Y. 1982). 
)٥٤( Campaign for Fiscal Equity, Inc. v. State of New York, 801 N.E.2d 326, 332 (N.Y. 2003). 
 .Campaign for Fiscal Equity, 100 N.Y.2d at 912 :انظر )٥٥(
)٥٦( Philippine Association of Colleges and Universities v. Secretary of Education, G.R. No. L-5279 

(October 31, 1955)متاح على الرابط التايل ، :http://www.lawphil.net/judjuris/juri1955/oct1955/gr_l-

5279_1955.html ٢٠١٣ مايو/ أيار٣ مت االطالع يف. 
 .انظر املرجع نفسه )٥٧(
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 حقوق األقليات مبا يف ذلك احلقوق اللغوية  -دال  

فقد قضت احملكمة   . يات وحقوقهم اللغوية  يتناول عدد كبري من القضايا حقوق األقل        -٥٤
 ال ينطوي على ضـمان      )٥٨(األوروبية حلقوق اإلنسان، على سبيل املثال، بأن احلق يف التعليم         

بيد أن مثـة  . )٥٩(احلق يف التعليم بلغة بعينها، أو على التزام الدولة بدعم نوع معني من التعليم     
 ألن التـشريعات    ١ من الربوتوكول رقـم      ٢ مقروءة باالقتران مع املادة      ١٤انتهاكاً للمادة   

س باللغة الفرنسية يف مناطق معينـة       نصت على منع األطفال من االلتحاق باملدارس اليت تدرّ        
 .)٦٠( إىل مكان إقامة ذويهم فقطاستناداً

وقضت احملكمة العليا لكندا بإمكانية التقاضي بشأن احلقوق التعليمية بلغة األقليـة              -٥٥
 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات اليت تـنص علـى ضـمانات             ٢٣ املكرسة يف املادة  

وقضت أحكام أخرى صادرة عن احملاكم يف جنوب        . )٦١(للمجتمعات الناطقة باللغة الفرنسية   
 .)٦٢(أفريقيا حبماية احلق يف التعليم واحلقوق اللغوية

 الفتيات واحلق يف التعليم  -هاء  

وغالبية . ظلم االجتماعي واحلرمان من التعليم    كانت النساء على مر السنني ضحية لل        -٥٦
سـوة  أاحملرومني من التعليم اليوم هم من الفتيات والنساء يف حني أهنن ميلكن احلق يف التعلم                

وُيمنعن يف بعض احلاالت من االلتحاق باملدارس بسبب األهل الذين ال يرون فائدة  . بالصبيان
وممارسة العنف ضد   . كر الديين املتطرف هلن   يف تعليم البنات أو بسبب هتديدات أصحاب الف       

 .النساء والفتيات ينال من حقهن يف التعليم

وقد دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدول األطراف إىل اإلبالغ               -٥٧
 ومعاقبة مرتكبيها واملضي يف اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة مبا يف ذلك          هذه عن أعمال العنف  

واجز األبوية وإلغاء التنميطات اجلنسانية املستحكمة، لضمان متكني الفتيات من التمتع رفع احل
 .)٦٣(األساسي يف التعليم يف كل منطقة من العامل والتحقق من ذلكاإلنساين حبقهن 
__________ 

 من الربوتوكول امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية املعـدل               ٢مبوجب املادة    )٥٨(
 .، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانIII.1952.20، باريس، ١١بالربوتوكول رقم 

)٥٩( Belgian Linguistic Case (No. 2), (1968) 1 EHRR 252. 
 .انظر املرجع نفسه )٦٠(
)٦١( Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education), [2003] 3 S.C.R. 3   متاح علـى الـرابط ،

ــايل ــالع http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/2096/index.do :الت ، مت االط
 .٢٠١٣فرباير / شباط٢٣ يف

)٦٢( Gauteng Provincial Legislature In re: Gauteng School Education Bill of 1995 (CCT39/95) [1996] 
ZACC 4; 1996 (4) BCLR 537; 1996 (3) SA 165 (4 April 1996). 

محاية حق الفتيات " (Protection of Girls’ Right to Education: "بيان اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة )٦٣(
 .١ خالل الدورة الثالثة واخلمسني، الصفحة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩، الذي اعُتمد يف )يف التعليم
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 عن ذلك، تعترب السوابق القضائية املتاحة مفيدة يف صون حـق الفتيـات يف      وفضالً  -٥٨
كمة العليا لكولومبيا على سبيل املثال، حق الفتاة احلامل يف التعلـيم،            فقد أيدت احمل  . التعليم

 وكذلك فعلت حمكمة االستئناف     ،)٦٤(وأبطلت بذلك كل حكم خمالف يف اللوائح املدرسية       
 .)٦٥(يف بوتسوانا

 متويل التعليم  -واو  

لـك  تعد الدول ملزمة عموماً مبوجب حقوق اإلنسان بتوفري املوارد الالزمة إلنفاذ ت             -٥٩
وقد تناول املقرر اخلاص يف تقريره إىل اجلمعية العامة، التزامات الدولة بشأن التمويل     . احلقوق

 .)٦٦(احلكومي للتعليم األساسي وأمهية األطر القانونية اليت تكفل التمويل احمللي هلذا التعليم

بإجراء وأظهر االجتهاد القضائي أن احملاكم جيوز هلا أن تصدر أمرها إىل احلكومات               -٦٠
 وأن تستعرض دراسات للتكاليف فيما يتعلق باملوارد اليت يلزم استثمارها يف املعاهد التعليمية            

 .)٦٧(املقترحات احلكومية يف ضوء املقتضيات الدستورية

فعلى سبيل املثال، فصلت احملكمة العليا لكنتاكي يف قضية بشأن املساواة بني مجيـع            -٦١
 بعدم ن يف دستورية نظام متويل املدارس  ل نظرها يف الطع   وقضت خال . )٦٨(املدارس يف التمويل  

 .)٦٩( فعلياًمدارسها بالتمويل املتساوي للتعليم ألنه ال يشمل مجيع الواليةمتويل نظام دستورية 

ندونيسيا، كـان علـى      جمموعة من القرارات عن احملكمة العليا إل       ونتيجة لصدور   -٦٢
 مـع    امليزانية الوطنية املخصصة للتعليم متاشـياً      احلكومة أن تعمل بصورة تدرجيية على زيادة      

، الذي ينص على أن تقدم )٢٠٠٣(األحكام الدستورية والقانون اخلاص بنظام التعليم الوطين 
 .)٧٠( يف املائة من امليزانيتني الوطنية واإلقليمية املخصصتني للتعليم٢٠الدولة 
__________ 

)٦٤( Case No. T-177814, Crisanto Arcangel Martinez Martinez y Maria Eglina Suarez Robayo v. 

Colegio Ciudad de Cali, 11 November 1998 انظـر أيـضا  ؛:ًFons Coomans, “Justiciability of the 

Right to Education”, p. 437; “Rhetoric or Rights? When Culture and Religion Bar Girls’ Right to 

Education”, Virginia Journal of International Law. 
)٦٥( R. v. Tatu Shabani, Criminal Sessions Case No. 322 of 2003 (PC) (Unreported) انظــر؛: 

Fons Coomans, “Justiciability of the Right to Education” p. 437 انظر أيـضاً ؛:“Is the Right to Get 

Pregnant a Fundamental Right Human Right in Botswana?” (1995) 39 Journal of African Law 97, 

p. 99. 
)٦٦( A/66/269 ،٢٠١١أغسطس / آب٥. 
)٦٧( Elizabeth Brundige, Sital Kalantry “Sandra Liebenberg, Socio-Economic Rights: Adjudication 

Under a Transformative Constitution” (book review), Human Rights Quarterly, Volume 34, 
Number 2, May 2012. 

)٦٨( Rose v. Council for Better Education, 790 S.W.2d 186 (Ky. 1989). 
 .٢١٦املرجع نفسه، ص  )٦٩(
)٧٠( Decision Number 13/PUU-VI/2008 ،متاح على الرابط التايل:  

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_eng_13-PUU-VI-2008%20_Eng_.pdf. 
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 تنظيم عمل مقدمي خدمات التعليم اخلاص  -زاي  

، من املنافع العامة  يود املقرر اخلاص أن يشدد على أمهية االعتراف بالتعليم باعتباره             -٦٣
بأن التعليم يشكل مصلحة    ألن االعتراف   . وعلى أمهية احلفاظ على املصلحة العامة يف التعليم       

 أن أي كيان أو فرد بإمكانه املطالبة باحلق باسم األشخاص الذين            يعين ضمناً عامة للجمهور   
 هلذه الغاية، ينبغي    وحتقيقاً. )٧١(ضحية إلخالل الدولة بالتزاماهتا املتعلقة باحلق يف التعليم       وقعوا  

 .)٧٢("اللجوء إىل العدالة، مبا يف ذلك احلصول على املساعدة القانونية"تعزيز فرص اجلميع يف 

 كاًواستبعاد التالميذ من املدارس استناداً إىل اعتبارات اقتصادية حصراً يشكل انتـها             -٦٤
 .)٧٣(١٩٩٧ حلقهم يف التعليم، حسب ما خلصت إليه احملكمة الدستورية يف كولومبيا يف عام            

 املدارس اخلاصة بالتزامـات     ُيقيدوقضت احملكمة أيضاً بأن الطابع األساسي للحق يف التعليم          
 .)٧٤(لديهتتعلق بصالحياهتا التأديبية وأهليتها إلهناء العالقة التعاقدية مع التلميذ أو مع وا حمددة

. ويكتسي االجتهاد القضائي الناشئ أمهية يف دعم املصاحل االجتماعية يف جمال التعليم      -٦٥
، ٢٠١٢أبريـل   /فقد أيدت احملكمة العليا للهند على سبيل املثال، يف حكم صادر يف نيسان            

صحة األحكام املنصوص عليها يف القانون اخلاص حبق الطفل يف التعليم اجملـاين واإللزامـي               
 يف املائة من املقاعد     ٢٥ من الناحية الدستورية، وهي أحكام تنص على ختصيص          ٢٠٠٩ عامل

 .)٧٥(يف املدارس اخلاصة بالبلد ألضعف شرائح اجملتمع من الناحية االجتماعية واالقتصادية

كذلك صدر يف اآلونة األخرية قرار عن احملكمة العليا لنيبال يقـضي بـأن تـضع                  -٦٦
امج إصالحية لتنظيم عمل املدارس اخلاصة فتضبط الرسوم، وحتظر بيع          السلطات التعليمية بر  

الكتب املدرسية غري املسجلة واملبالغ يف مثنها، وحتد من عدد املدارس اخلاصـة الـيت يـتم                 
الرسوم الباهظة اليت يفرضها مقدمو خدمات التعليم اخلـاص توسـع الفجـوة             ف. اعتمادها

 .)٧٦(عاملة والطبقة املتوسطةاالجتماعية واالقتصادية بني الطبقة ال

__________ 

تكتسي املساعدة القانونية ودعاوى املصلحة العامة أمهية حامسة عندما ال يستطيع األفـراد الـدفاع عـن                  )٧١(
و متلقي اخلـدمات  أالنقابات (وتستطيع اجلماعات اليت تتمتع بوضع قانوين وهلا مصلحة يف األمر       : حقوقهم
 .أن تقوم هبذا اإلجراء نيابة عن أعضائها)  ذلكأو مجعيات اآلباء، إىل غريالعامة 

الذي إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل،               )٧٢(
 .، مرجع سبق ذكرهA/RES/67/1، ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٤اعتمدته اجلمعية العامة يف 

)٧٣( Sentencia C-560/97, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 203 (parcial) de la Ley 
115 de 1994. 

)٧٤( Colombian Constitutional Court, Case T-211/95, May 12, 1995 .ًانظر أيضا: T-377/95, T-145/96, T-

180/96, T-290/96, T-667/97 and T-580/98. And Colombian Constitutional Court, Case T-065/93, 

February 26, 1993 .  يـرد ذلـك يف:“Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and 

Cultural Rights: Comparative experiences of justiciability”, International Commission of Jurists, 

Geneva, 2008. 
)٧٥( Society for Unaided Private Schools of Rajasthan v. Union of India, (2012) 6 SCC 1. 
)٧٦ ( Open Equal Freehttp://www.openequalfree.org/nepali-private-schools-banned-from-raising-fees/19112. 
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 إنفاذ احلق يف التعليم بروح محائية وتشجيعية  -تاسعاً  

إن احلماية والتشجيع دعامتان من دعائم نظام حقوق اإلنسان اليت ينبغي أن ترتكز               -٦٧
واآلليات القضائية وشبه القضائية تعد آليات محائية وتشجيعية        . إليها األنظمة القانونية الوطنية   

وُيقصد بااللتزام بتعزيز احلق يف التعليم      .  فيما يتعلق بصون احلق يف التعليم وإنفاذه       عاًيف آن م  
.  جماناً االبتدائيتوفري التعليم اجملاين بصورة تدرجيية وضرورة منح الدول أولوية لتوفري التعليم            

حنـو التنفيـذ    " متبصرة وملموسة وموجهة  "وجيب أن تكون اخلطوات اليت تتخذها الدول        
 .)٧٧("امل للحق يف التعليمالك

 لتعزيز املساواة يف التمتع فعلياً باحلق يف التعليم، ميكن للدول أن تعتمد تدابري              وسعياً  -٦٨
إجيابية لتلبية االحتياجات التعليمية لألفراد املنتمني إىل الفئات احملرومة أو املهمشة، مبا يف ذلك              

حسناً يف احلاالت اليت تنطوي على أشكال       ورمبا يكون ذلك مست   . الفئات اليت تعاين من الفقر    
  مـؤخراً  وقد أصدرت احملكمة العليا للربازيـل     . )٧٨(قدمية أو تارخيية أو مستمرة من التمييز      

 قراراً يقضي بتخصيص حصص على أساس عرقي يف اجلامعات          ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦ يف
 مـن   ٧ل الفقـرة    وتتنـاو . )٧٩(واملنتمني إىل السكان األصـليني    امللونني  للطالب السود و  

 من الدستور االحتادي للربازيل واجب الدولة يف تقدمي املساعدة لتالميذ املدارس            ٢٠٨ املادة
االبتدائية من خالل الربامج التكميلية لتوفري الكتب املدرسية واللوازم التعليمية والنقل وتقدمي            

 .املساعدات الغذائية والصحية

عية مبا يف ذلك من خالل اعتماد خطـط الـدعم           ومن واجب الدول اختاذ تدابري تشجي       -٦٩
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        ١٣وتنص املادة   . املايل للحق يف التعليم   

كذلك ". إنشاء نظام منح واف بالغرض    "والثقافية يف مجلة أحكامها املتعلقة باحلق يف التعليم، على          
" اجلـدارة أو احلاجـة    " التمييز يف جمال التعليم معيـار        حددت اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة    

 ". أو غريها من أشكال املعونة اليت تقدم للتالميذبإعطاء املنح الدراسية"يتعلق  فيما

وتكتسي التدابري التشجيعية أمهية خاصة فيما يتعلق بضمان احلق يف التعلـيم ملـن                -٧٠
وميثل اإلعالن املتعلق بسيادة القانون     . املدقع منه بسبب الفقر، ال سيما الفقر        يزال حمروماً  ال

الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، املشار إليه آنفاً، عالمة بارزة يف تأييد حقـوق               
 .الفقراء يف التماس العدالة واحلصول على إنفاذ حلقوقهم، مبا يف ذلك حقهم يف التعليم

__________ 

 .)٤٤و ٤٣ الفقرتان(، ) من العهد١٣املادة ( بشأن احلق يف التعليم ١٣التعليق العام رقم  )٧٧(
ـ  ة اإلجيابياإلجراءات "قررت احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا أن     )٧٨( عطـي األفـضلية   ت يت يف التعلـيم، ال

 ."مـن الدسـتور   ) ٢(٩ تقرهـا املـادة   ،  )امعةاجليف  (قبول   ال لألشخاص الذين كانوا حمرومني يف السابق     
Motala and Another v. University of Natal, 1995 (3) BCLR 374 (D). 

)٧٩( Nina Ranieri, “Affaires problématiques dans le domaine du droit à l’éducation au Brésil: les quotas 
raciaux”, Analele Universitatii din Bucuresti, Seria Drept, 2010, III, p. 3/13. 



A/HRC/23/35 

GE.13-13562 22 

محائي وتشجيعي يف حماكم الواليـات، الـيت     ، ُيتبع أيضاً هنج      الواليات املتحدة  ويف  -٧١
يف ضوء األحكـام    العام   بشأن التمويل احلكومي للتعليم      قُدمتنظرت باستفاضة يف طعون     

بـالتمييز يف   تتعلـق    املسائل املطروحـة     كانتو. احلق يف التعليم  بالدستورية احمللية اليت تقر     
 بني خمتلف املنـاطق التعليميـة        إما لكوهنا ال تساوي يف التمويل      الوالية،خمصصات ميزانية   

مطالبات (أو ال تقدم التمويل الكايف الستيفاء املعايري الدنيا جلودة التعليم           ) مطالبات املساواة (
 مـن   العـام يـأيت    للتعليم األساسي    املقدم التمويل   ونظراً ألن اجلانب األكرب من    ). كفايةال

 يف املـوارد بـني األقـضية         فـوارق  فقد أسفر عن وجود    ،ضرائب البلديات أو املقاطعات   
فالتوزيع املتفاوت للموارد جعل الفئات األرق حـاالً مـن    . )٨٠(املقاطعات الفقرية والغنية   أو

،  بـنفس اجلـودة    السكان يف املقاطعات األفقر، تدفع تكاليف أعلى للحصول على تعلـيم          
لواليـات  اولذلك أمرت احملاكم اهليئات التشريعية يف       . منخفض اجلودة حتصل على تعليم     أو

علـى  بإعادة النظر يف خمصصات امليزانية ومتويل التعليم العام من خالل إعادة توزيع املوارد              
 استيفاء معايري   هبدف من االعتماد على البلديات واملقاطعات يف التمويل،          بدالً صعيد الوالية 

 .)٨١(املساواة يف التعليم

 ؤشرات التقاضي بشأن احلق يف التعليم واملإمكانية   -عاشراً  

 اليت تستند إىل انتهاكات احلق      الدعاوىلمحاكم أن تفصل بشكل أفضل يف       ميكن ل   -٧٢
 مؤشـرات حقـوق    تـدعم وميكن أن   . طلبات واضحة  املتخاصمون   صاغيف التعليم إذا ما     

 املتعلقة بانتهاكات احلـق يف    الدعاوىاإلنسان واملعلومات النوعية والكمية عن أنظمة التعليم        
ون أداة فعالة جداً ألهنا توسع من نطاق تبيُّنِ انتهاكات حقوق اإلنسان مـن              وقد تك . التعليم

 أو اجلمـاعي،    العـام  املستندة إىل التمييز     بالدعاوىوفيما يتعلق   . )٨٢(حيث مستواها ومداها  
تستطيع املؤشرات أن تربز أوجه عدم املساواة بني اجلماعات، كمعدالت التسرب يف أوساط             

 .تدل على وجود متييز بني اجلنسني يف جمال التعليمالفتيات والفتيان اليت 

وقد تضمنت إحدى املطبوعات الصادرة مؤخراً عن مفوضية األمم املتحدة حلقـوق       -٧٣
باملعلومات اإلحصائية خالل الفصل يف القـضايا       فعالً  اإلنسان إشارة إىل أن احملاكم تستعني       

 مؤشرات النتائج    واإلجرائية وكذلك  كليةوتفيد املؤشرات اهلي  . )٨٣(املتعلقة بانتهاكات احلقوق  
__________ 

 Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights: Comparative“:يرد ذلك يف ) ٨٠(

experiences of justiciability”, International Commission of Jurists, Geneva, 2008. p. 58. 
 .املرجع نفسه )٨١(
 ,Sital Kalantry, et al., “Enhancing Enforcement of Economic:انظـر ، للحصول على حتليل مفـصل  )٨٢(

Social, and Cultural Rights Using Indicators: A Focus on the Right to Education in the ICESCR”, 

32 Human Rights Quarterly, pp. 253-310 (2010). 
)٨٣( Human Rights Indicators, A Guide to Measurement and Implementation, 2012, p. 3  متاحة علـى ،

 .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx: الرابط التايل
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يف حتديد نوع االنتهاك الذي حدث وميكن أن تعزز إمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعلـيم                
 للهيئات القضائية وشبه القضائية على احلاالت اليت أخلت فيها الدول           األدلةمن خالل تقدمي    

 .بالتزاماهتا املتعلقة باحلقوق التعليمية

 أمام إمكانية التقاضيصعوبات لا  -حادي عشر

تضطلع احملاكم واآلليات القضائية بدور واضح يف زيادة حتديد مفهـوم احلـق يف                -٧٤
بيد أن مثة صعوبات كبرية ال تزال قائمة، وهي صعوبات تواجههـا            . بشأنهالتعليم والفصل   

 .لقضاءدعاءات املتعلقة باالنتهاكات إىل ااحملرومة بوجه خاص، لدى إحالة االالفئات 

 التوعية باحلق  -ألف  

اوى بـشأن عـدم     دع ما يصعب أو يستحيل على أبناء الفئات احملرومة رفع           غالباً  -٧٥
التمييز، ويعزى ذلك يف جانب منه إىل افتقارهم إىل املعرفة واملوارد املالية الالزمة للجوء إىل               

 احلماية املكفولة هلم    فاألشخاص الذي ميلكون وعياً كامالً بأنواع     . ةسبل االنتصاف القانوني  
واألسوأ من ذلك أهنم جيهلون اآلليات      . مبوجب احلق يف التعليم ميثلون نسبة قليلة يف أي بلد         

ومن دون إدخال إصالحات على نظام التعليم،       . املتاحة هلم لكي يسعوا إىل إعمال حقوقهم      
  األرجـح  سيتعرضـون علـى    أبناء الفئات احملرومـة      فإنوتنظيم محالت لتوعية اجلماهري،     

 .لالنتهاكات وهو ما قد يؤدي إىل استمرار هتميشهم دون اعتراض

 احلواجز القانونية  -باء  

 قد يتعذر حىت    ،يف حالة ختلف الدول عن إدراج احلق يف التعليم يف تشريعاهتا الوطنية             -٧٦
 حيـيط  شورة القانونية العثـور علـى حمـام   على األشخاص الذين ميكنهم حتمل تكاليف امل      

 . ات القانونية اإلقليمية والدولية وبالتزامات الدولةباخليار

 احلواجز الثقافية  -جيم  

قد يتردد أبناء الفئات احملرومة بوجه خاص يف عرض االنتـهاكات الـيت حلقـت                 -٧٧
حبقوقهم على اآلليات القضائية أو شبه القضائية إما لضعف مهـاراهتم اللغويـة أو خـشية                

ي اجلناة أو سلطات الدولة أو بسبب وجود قيـود ثقافيـة   التعرض ألعمال انتقامية على أيد   
 .ُتفَرض على حق املرأة يف متثيل نفسها يف هذه اإلجراءات
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 احلواجز اإلجرائية  -دال  

قد حيدث أن تصر احملاكم أو حىت اهليئات القضائية يف بعض األحيان على شـكلية                 -٧٨
 وال بد من    . ليس لديه ممثل قانوين    اإلجراءات اليت تعتمدها، مما يضر ضرراً بالغاً بأي شخص        

أمـام   قدر اإلمكان لرفع الدعاوى للمدعني غري املمثلني، وإبقائها غري رمسيةتبسيط إجراءات   
 لرفع الدعاوى  القواعد املتعلقة باألهلية القانونية      وينبغي أال تقتصر  . ملؤسسات شبه القضائية  ا

ينبغي أن  بلاداً إىل االنتهاك املزعوم،     بإقامة الدعاوى استن  طفال وأهلهم فقط    سماح لأل على ال 
الضحايا التهديدات اليت يتعرض هلا  القيود الثقافية أو أال ختول ثالثة أيضاً لضمان اًشمل أطرافت

 .دون ظهور احلاالت إىل العلن

 تكاليف التقاضي واملساعدة القضائية  -هاء  

ويظهـر هـذا    . املدعنيثين  مهما كانت قيمة رسوم تقدمي الشكاوى بسيطة، فإهنا تُ          -٧٩
.  ما يكونوا أكثر عرضـة لالنتـهاكات        بصورة أوضح على الفقراء الذين غالباً      املثبطاألثر  

أال تطلب أبداً أي مبالغ لرفع الدعاوى، كما يـتعني تـوفري            وينبغي لآلليات شبه القضائية     
 . اإلجراءات القضائية استناداً إىل تقييم لالحتياجاتإعانات ملباشرة

بع املعقد لإلجراءات القانونية يف أي حمكمة يستدعي احلصول على املـشورة            والطا  -٨٠
ويتعني على الدول اليت تسعى إىل ضمان متكني املواطنني من الدفاع عن حقهم يف              . القانونية

 يف احملاكم املدنية علـى أسـاس        ذات الكفاءة التعليم أن تعمل على توفري املساعدة القضائية        
 .ضمان توفر الدفاع عن هذا احلق اإلنساين األساسياختبار االحتياجات، ل

 االستنتاجات والتوصيات  -ثاين عشر

أظهر االجتهاد القضائي الدويل واإلقليمي والوطين أن احلق يف التعليم هو حـق               -٨١
. ويف حال تعرضه لالنتهاك، ميكن محايته وإنفاذه عرب اآلليات القضائية         . قابل لإلنفاذ قانوناً  
 حقوق املواطنني بطريقة التصدي النتهاكاتليات دوراً مفيداً جداً إذ تتيح وتؤدي هذه اآل

 وينبغي االعتراف عالنية بإمكانية التقاضي بشأن هذا احلق، كما ينبغي أن            .نزيهة وحمايدة 
 .تؤكد احلكومات ذلك يف الدستور ويف التشريعات احمللية

 إلمكانية التقاضي بشأن احلق سيةاألساواملقرر اخلاص، إذ يضع يف اعتباره األمهية   -٨٢
يف التعليم وإنفاذه، وبغية تعزيز الدور احلمائي والتشجيعي لآلليات القضائية، يود تقـدمي         

 :التوصيات التالية
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 تشريع احلق يف التعليم    

جيب على الدول أن تفي متاماً بالتزامها باحترام احلق يف التعليم ومحايتـه            )أ(  
يف هذا اجملال هو إعمال احلق يف نظامها القانوين احمللي، وضمان           وأوىل واجباهتا   . وإعماله

فعالية إنفاذه يف حالة انتهاكه عرب اآلليات القضائية وشبه القضائية الوطنيـة واإلقليميـة              
دد يف   كما حُ  ،وجيب أن تتاح لألفراد باعتبارهم مستفيدين من احلق يف التعليم         . والدولية

املنصوص عليه يف القانون الدويل، إمكانية اللجـوء إىل         التشريعات الوطنية وعلى النحو     
 .تصدياً النتهاكهالقضاء 

. ينبغي توفري أقوى محاية قانونية ممكنة للحق يف التعليم وعلى أوسع نطاق  )ب(  
ويتعني على الدول اليت تعتمد تقليداً قانونياً ثنائياً أن حترص علـى تعـديل دسـاتريها                

وهذا أمر مهم ألنه ال ميكن       . احلق يف التعليم بشكل مباشر     وتشريعاهتا الوطنية لتنص على   
 العازفة عن التصدي النتـهاكات    حلكومات  اآلليات شبه القضائية أو حىت      ا للمحاكم أو 

 .هذا احلق أن تتجاهل أنواع احلماية املنصوص عليها يف الدستور

عنية  اجلهات املومسؤوليات مجيع حقوق   احملليةينبغي أن حتدد التشريعات       )ج(  
وكحد أدىن، ينبغي أن تضع هذه التشريعات اإلطار القـانوين ألنظمـة      . باحلق يف التعليم  

وينبغي أن تنص أيضاً على إنشاء آليات الرصد . التعليم االبتدائي والثانوي والعايل واملهين  
 الالزمة ليتسىن تقييم احلـق يف التعلـيم         اتءاإلحصاواإلبالغ، لتتوفر بذلك املؤشرات و    

 اآلليات  إبراز، مع   اللجوء إىل القضاء  وينبغي اإلشارة أيضاً إىل آليات وإجراءات       . هوإنفاذ
 .النتهاكات املزعومةالتصدي لاإلدارية والقانونية اليت تتوىل 

 تعزيز املؤسسات    

متثل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واحملاكم واللجان وأمناء املظـامل         )د(  
لتقاضي األوىل بالنسبة للعديد من الشكاوى املتعلقة باحلق يف         يف درجة ا  بالغة األمهية   نقطة  
وعليه، يتعني على احلكومات أن تبذل قصارى جهدها لـضمان امتثـال هـذه             . التعليم

ضمان اسـتقالليتها   العمل بوجه خاص على     ، و )٨٤(املؤسسات امتثاالً كامالً ملبادئ باريس    
 صالحية   وينبغي أن ُتمنح أيضاً    .عن أي سلطة حكومية، والتعامل معها كمؤسسة مستقلة       

اخلطـرية  مباشرة التحقيق يف االنتهاكات من تلقاء ذاهتا لكي يتسىن هلا متابعة االدعاءات             
أن حتظى  وينبغي  . اليت تثار يف وسائط اإلعالم أو غري ذلك وال يتقدم هبا الضحايا أنفسهم            

، اتقـاًء للتـدخل    قـانون المبوجب  باحلماية   احملاكم واآلليات شبه القضائية      التعيينات يف 
 .تعسفي أو لقرارات الفصل النابعة من دوافع سياسيةالاحلكومي 

__________ 

، واجلمعيـة العامـة     ١٩٩٢ لعام   ١١٩٢/٥٤ التابعة لألمم املتحدة يف القرار       اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان    )٨٤(
 .١٩٩٣ لعام ٤٨/١٣٤لألمم املتحدة يف القرار 
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 استقالل املؤسسات القضائية وشبه القضائية    

يعد توفر نظام قانوين حيترم سيادة القانون واستقالل القضاء فضالً عـن              )ه(  
 ة، شرطاً مـسبقاً   استقالل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وباقي اآلليات شبه القضائي        

لحق يف التعلـيم   لاهلدف من البت يف االنتهاكات املزعومة       ف. لفعالية الرصد واالستعراض  
 هيئة مستقلة وذات مصداقية لرصد مدى امتثال اجلهـات الفاعلـة الرمسيـة              وجودهو  

وعندما يسود الشعور بأن احلكومة أو جهة خاصة متارس نفوذاً          . للقانون يف جمال التعليم   
ن أحكامها قد ال جتد من يقيم هلـا         إوع على هذه اآلليات فإهنا تفقد قيمتها، إذ         غري مشر 

وضمان استقاللية هذه املؤسسات يعزز من ثقة الناس فيما ختلص إليه من            . وزناً بني الناس  
وعليـه،  . لتدقيقختضع ل نتائج ومن احترام املواطنني للقوانني واإلجراءات احلكومية اليت         

 .ية اآلليات القضائيةينبغي ضمان استقالل

 تدريب املهنيني القانونيني    

قد يكون التقاضي بشأن احلق يف التعليم أمراً معقداً كونـه يـستند إىل                )و(  
فالفصل يف املنازعات املتعلقة بـاحلق يف التعلـيم         . الدستور وإىل القانونني احمللي والدويل    

زيز ذلـك عـرب كليـات       يتطلب توفري تدريب خاص للمحامني والقضاة، وال بد من تع         
وتظهر احلاجة إىل تـوفري     . احلقوق ونقابات احملامني ومتطلبات التثقيف القانوين املتواصل      

التوجيه والتدريب ملساعدة احملاكم واآلليات شبه القضائية على إنفاذ هذا احلـق بوجـه              
 .متطور أو غري مبهماًاحلق يف التعليم التشريع املعين بخاص يف احلاالت اليت يكون فيها 

جيب على الدول أن تضمن حـصول احملـامني والعـاملني يف احملـاكم          )ز(  
واآلليات شبه القضائية بوجه خاص، على التدريب الكايف بشأن تطبيق وتفسري القـوانني             

وميكـن تكـوين   . املتعلقة باحلق يف التعليم، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنـسان     
الصدد مع جمالس نقابات احملامني ومنظمـات اجملتمـع         شراكات ذات قيمة عالية يف هذا       

 .املدين واملؤسسات األكادميية

 أمهية اجملتمع املدين    

غالباً ما يكون األطفال والبالغون الذين ميثلون املستفيد األول من احلق             )ح(  
 ويف حاالت عديدة، قد يفتقر اآلباء إىل املعلومـات أو إىل    . يف التعليم غري واعني حبقوقهم    

 وإن كان لديهم ما حيفزهم      ،املوارد املالية لكي يلجأوا إىل احملاكم حلماية حقهم يف التعليم         
 بـدور مهـم يف نـشر        ووسائط اإلعالم االضطالع  ومبقدور اجملتمع املدين    . على ذلك 

املعلومات املتعلقة باحلق يف التعليم بني اآلباء واملدرسني ومديري املدارس، وكـذلك يف             
 .حلق يف التعليم وإذاعة أخبارهاكشف انتهاكات ا
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  يف التعليم جتاه مقدمي خدمات التعليم اخلاصاالجتماعيةاحلفاظ على املصلحة     

 املقدمة الدعاوى التمتع باحلق يف التعليم    اللجوء إىل القضاء إلنفاذ   يشمل    )ط(  
ه ولكن. التعليمية للحصول على اجلرب   احلكومية و من األفراد أو اجلماعات ضد السلطات       

مة ضد مقدمي خدمات التعليم اخلاص واملدارس اليت        ا االنتصاف املق  دعاوىيشمل أيضاً   
ومقـدمو  . يتوىل إدارهتا القطاع اخلاص كما يظهر من السوابق القضائية يف عدة بلـدان            

وعلى احلكومات أن تتدخل    . خدمات التعليم اخلاص أوسع حيلة يف الدفاع عن مركزهم        
رفوعة ضدهم دفاعاً عن احلـق يف التعلـيم واملـصلحة           حسب االقتضاء يف الدعاوى امل    

 عامة وغري قابل ألن يتحول إىل جمرد        منفعة للحفاظ عليه باعتباره     يه، وذلك  ف االجتماعية
 .مشروع جتاري

 اللجوء إىل القضاء حلماية املصلحة العامة واحلصول على احلق يف التعليم    

فقد تتناول  .  للمصلحة العامة  يعد التقاضي لتعزيز احلق يف التعليم خدمة        )ي(  
وسائط اإلعالم انتهاكات احلق يف التعليم، ولكن ال بد أن يبت فيها القضاء بشكل فعال               

 يكـون وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي إعطاء أوسع تفسري ممكن لألهلية القانونية لكي            . أيضاً
 ،فال املتضررين فقط  ألطمتاحاً ليس ل  تقدمي الشكاوى إىل اهليئات القضائية وشبه القضائية        

وقد يعزف الفقراء واحملرومون عـن      . آلباء وغريهم من اجلهات املعنية بالتعليم     ل  أيضاً بل
املطالبة حبقوقهم خوفاً من التعرض ألعمال انتقامية أو الفتقارهم إىل املوارد املالية أو لعدم              

ن الـشروع يف    وينبغي متكني املؤسسات شبه القضائية م     . الرغبة يف حتدي سلطات الدولة    
التحقيقات من تلقاء نفسها، وختويل األطراف الثالثة، مبا يف ذلك األطراف الفاعلة غـري              
احلكومية، صالحية رفع القضايا أمام احملاكم ومؤسسات حقوق اإلنسان حيثما تـوفرت            

 .أدلة تدعم هذه القضايا

 املساعدة القانونية    

نون، الذي اعتمدته اجلمعيـة   شدد إعالن األمم املتحدة بشأن سيادة القا        )ك(  
إمكانيـة   "تتيح للجميع ، على أنه ينبغي للدول أن       ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٤العامة يف   
ولتيسري ذلك، ينبغـي    ".  إىل العدالة، مبا يف ذلك احلصول على املساعدة القانونية         اللجوء

مل تكاليف  اجلماعات الذين حرموا من احلق يف التعليم وال ميكنهم حت         أو  أن تتاح لألفراد    
وإىل . همواادعالتقاضي هبذا الشأن إمكانية احلصول على املساعدة القانونية جماناً دعماً ل          

 القائمة على أساس احلقوق     الدعاوىبالنسبة جلميع   إىل احلد األدىن    جانب خفض الرسوم    
بة يف احملاكم، ينبغي أن تضمن الدول جمانية تقدمي الطلبات إىل اآلليات شبه القضائية بالنس             

وينبغي أن تشكل محاية حق الفقراء يف التعليم حمور اسـتراتيجيات           . ألصحاب الشكاوى 
 .احلد من الفقر
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 دور الربملانيني    

على الربملانيني أن يضطلعوا بدور هام يف تعزيز التـصور الـدميقراطي              )ل(  
ات فدورهم األساسي يتمثل يف تشجيع التشريع     . إلمكانية التقاضي بشأن احلق يف التعليم     

ولكن بوسعهم أيـضاً تـشجيع      . اليت ُتعمل احلق يف التعليم ضمن اإلطار القانوين احمللي        
احلكومات على إحالة أوجه القصور التشريعية املزعومة إىل احملـاكم للحـصول علـى              

قوق اإلنسان واجلهات   الوطنية حل ؤسسات  املمشورهتا، وميكنهم العمل على دعم وتعزيز       
 الـدعاوى ، وتشجيع تقدمي املساعدة القانونية العامة ألصـحاب         الفاعلة يف اجملتمع املدين   

واألهم من هذا وذاك، أنـه بوسـعهم أن خيلعـوا مـشروعيتهم             . القائمة على احلقوق  
الدميقراطية على القرارات القانونية وشبه القانونية املتعلقة هبذا احلق من خالل تـشجيع             

ففـي الكـثري مـن      . اجات القانونية اإلجراءات احلكومية بناء على التوصيات واالستنت     
احلاالت، يقضي القرار القانوين الصادر بأن تسن احلكومات تغيريات سياساتية وقانونيـة            

والدعم الذي يأيت من السلطة التشريعية مينح هذه القرارات منعة         . حلماية حقوق املواطنني  
 . دميقراطية، وجيعل أمهية احلق يف التعليم ذائعة بني السكان

 يف عامة الناستثق    

 ما يكون أحوج الناس إىل املعرفة املتعلقـة بـسبل التقاضـي             كثرياً  )م(  
فالفئات احملرومـة واملهمـشة يف   . احلق يف التعليم هم األقل إملاماً هبا    انتهاكات    بشأن

اجملتمع تفتقر إىل املوارد الالزمة للحصول على املساعدة القانونية، وهي يف كثري من             
شيئاً عن اآلليات شبه القضائية املتاحة كإجراء الشكاوى الفرديـة          تعرف    األحيان ال 

املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية           
 .واالجتماعية والثقافية

ولكـن  . تتحمل احلكومات املسؤولية األساسية عن نشر هذه املعلومات         )ن(  
تمع املدين بدور هام يف تقاسم املعلومات مع الفئات          اإلعالم واجمل  طميكن أن تضطلع وسائ   

وينبغي أيضاً أن يتوىل النظام     . احملرومة، وينبغي العمل قدر اإلمكان على إشراكها ودعمها       
التعليمي الوطين إطالع الطالب واملدرسني واآلباء واألمهات على حقوق وواجبات كل           

 من إجراء مقابالت    ل حدوثها، بدءاً  منهم، وعلى كيفية التصرف بشأن االنتهاكات يف حا       
بني املدرِّس والوالدين وإجراءات الشكاوى اإلدارية يف املدارس، وصوالً إىل االسـتعانة            

وينبغي على وجه   . ، عند االقتضاء   وحىت اآلليات الدولية   باآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان   
جملانية، مبـا يف ذلـك      اخلصوص التعريف على نطاق واسع باآلليات املتدنية التكلفة أو ا         

اآلليات املتاحة من خالل هيئات حقوق اإلنسان الوطنية أو اإلقليمية، وإجراء اليونيسكو            
 .لتقدمي الشكاوى واإلبالغ، والربوتوكول االختياري
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 التقاضي والتعاون مع املؤسسات األكادمييةإمكانية تعزيز البحوث والدراسات املتعلقة ب    

ني، ال سيما اجلامعات، أن يساعد يف الترويج للحق يف         ميكن جملتمع الباحث    )س(  
التعليم من خالل نشر أحباث عن تطبيق القوانني الوطنية والدوليـة علـى املمارسـات               

 .التعليمية الوطنية

س مادة القانون، ال سيما كليات احلقـوق، أن         ينبغي للجهات اليت تدرّ     )ع(  
تعلق منـها   ي املتعلقة به، ال سيما ما       تعزز تدريس احلق يف التعليم والبحوث والدراسات      

وميكن هلذه اجلهات أن تركز على كيفية إدمـاج االلتزامـات           .  والتقاضي بشأنه  نفاذهبإ
القانونية الدولية املتعلقة باحلق يف التعليم بوصفه حقاً أساسـياً يف الدسـاتري والقـوانني،     

.  حلمايـة احلـق يف التعلـيم    الوطنية بآليات إنفاذ فعالةالواليات القضائية وكيفية تزويد   
وبوسع املفكرين أن يؤدوا دوراً هاماً يف تعميق فهم املسائل املوضوعية واإلجرائية والسبل             

وقد يفيد التعاون بني املؤسسات األكادمييـة ومنظمـات   . املتاحة لضمان احلق يف التعليم   
 .اجملتمع املدين كثرياً يف هذا اجملال

دة أعاله إىل تعزيز القوانني واملؤسسات واإلجراءات       يهدف تطبيق التوصيات الوار     -٨٣
ولكن ال بد من اإلقرار بأن مجيـع هـذه          . التقاضي بشأن احلق يف التعليم    إمكانية  املتعلقة ب 

التدابري ال طائل منها إذا ما رفضت الدولة تنفيذ االستنتاجات اليت تتوصل إليهـا احملـاكم                
والتقدم يف أي بلد يقوم على توظيـف        . قدمهااآلليات شبه القضائية والتوصيات اليت ت      أو

استثمارات أولية ليس فقط يف النظام التعليمي الشامل، بـل أيـضاً يف إرسـاء اآلليـات                 
واإلجراءات الالزمة لرصد وصون احلق يف التعليم، وهو حق ال ميثل يف حد ذاته حقاً مـن                 

 .األخرىحقوق اإلنسان وحسب بل هو حق أساسي ملمارسة مجيع حقوق اإلنسان 

        


