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 المقدمة

والدساتٌر  2005كتب البحث فً موضوع الحق فً التعلٌم فً دستور العراق لسنه 

المقارنة .  حٌث تم التعرٌف الحق فً التعلٌم والكٌفٌة التً تطرقت بها المواثٌق 

 . 2005الدولٌة والدساتٌر المقارنة باالضافة الى دستور العراق لسنه 

 : مشكلة البحث  اوال

تكمن مشكلة هذه الدراسة الى توضٌح حق التعلٌم وتحدٌد اهمٌة الوسائل التً تتبع 

وفً العصور  المبدأومعرفة الكٌفٌة التً ٌتم بها تحقٌق هذا  المبدألتحقٌق هذا 

 واالزمنة التً مرت بها المجتمعات العربٌة 

 : هدف البحث  ثانٌا

ة اهداف ومن اهم  تلك االهداف تسلٌط الضوء على تكمن دراسة هذا البحث الى عد

لتعلٌم المجانً الضمانات حق التعلٌم الوارد فً الدساتٌر . وكذلك التمٌز بٌن النظام ا

ومن حٌث القٌود الواردة على حق التعلٌم المجانً والتعلٌم با  ونظام التعلٌم بالمقابل

 المقابل 

 : اهمٌة البحث  ثالثا

دراسة فً الناحٌة النظري بانها تطمح الى تزوٌدنا با العدٌد من تتبع اهمٌة البحث ال

معرفة النظام  بالتالًتترتب على تطبٌق حق التعلٌم  التًالنتائج العلمٌة القانونٌة 

 التعلٌمً الذي ٌتبع فً الدولة 

 : هٌكلة البحثرابعا 

فقد تم تقسٌم هذا البحث الى مبحثٌن  جوانبهمن جمٌع  من اجل االحاطة بالموضوع 

 -وفقاُ لبلتً :

 المبحث االول : ماهٌه الحق فً التعلٌم واالساس القانونً له .

 والدساتٌر المقارنة . 2005المبحث الثانً : موفق دستور 
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 المبحث االول                           

 الحق فً التعلٌم واالساس القانونً له  هٌهما                     

الحصول على ثمارها والتمتع  لئلنسان ال ٌمكنالتعلٌم من حٌث قٌمة مجردة 

بمزاٌاها ان لم تصبح من الحقوق التً ٌكفلها القانون فحرٌة التعلٌم مصانة وٌجب 

فً التعلٌم ،وان الحق  على الجمٌع احترامها وعدم انتهاكها كونها تدخل فً اطار

 ،الدولٌةلنظام القانونً الدولً هوه االساس الذي ٌتم البناء علٌه اقامه العبلقات ا

 وهذا النظام هو المسؤول عن تنظٌم الحقوق االنسان فً االطار القانون الدولً

،وكما معلوم ان حقوق االنسان هً حقوق فً حاله حركه وتطور ولٌست حقوق 

بٌنهما الذي دفع بالفقه الدولً الً وضع  فٌما بالتنوع،وفً الوقت ذاته تتمٌز  ساكنه

كما انها وفقا للعهدٌن الدولٌٌن والحقوق االنسان لعام  تصنٌفها، ألجلمعابٌر عدٌده 

،وحقوق اقتصادٌه واجتماعٌه  جهة،تصنف الً حقوق مدنٌه وسٌاسٌه من 1666

وٌعتمد ذلك التصنٌف على نظره مستقبله لتلك الحقوق  اخرى، جهةوثقافٌه من 

،وبما ان حق التعلٌم هو حقا اساسٌا من حقوق االنسان ومصلحه  واولوٌات حماٌتها

 والدولٌة الوطنٌة بالحماٌة جدٌرة

 المطلب االول                                   

 فً التعلٌم  المقصود بالحق                              

مه تعلٌما بمعنى جعلة ٌعلم ، هو مصدر للفعل علًم )فعل( وعل–التعلٌم فً اللغة 

، وعلم على الشً وضع علٌة عبلمة ، واعتلم الشًء ،  وٌتقنهوعلم الشًء عرفه 

وعلمة الشًء ، وعلمة تعلٌما فتعلم كقولة تعالى ))وعلم ادم االسماء كلها (( ، فهو 

عملٌه التواصل التً تتم بٌن شخصٌن على االقل ، على اساسة ٌمنح االول الثانً 

بحقٌقته ، كما ٌشار ))التعلٌم (( من العلم الذي ٌشٌر الى درك الشًء  لكهٌمتما 
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الذي ٌستند الى مجموعة من الخبرات والمعارف المتخصصة فً احد  بالٌقٌن

 (1مجاالت الحٌاة االنسانٌة ، )

عن عناصر ثبلثة ))المعلم والمتعلم والمنهج  ال ٌخرجالنظام التعلٌمً التقلٌدي 

المعلم بان من ٌتخذ التعلٌم مهنة ، او هو من ٌقوم بتربٌة الدراسً (( وٌعرف 

وتعلٌم المتعلم وذلك بتوجٌه مجموعة الخبرات التً اكتسبها الى المتعلم بطرق 

، فٌمكن  قبل ذلك بسهولة ، وفٌما ٌتعلق بالمتعلممبسطة تجعل المتعلم ٌت ووسائل

لتحقٌق المنافع  توظٌفهخبلل العلم ، من  بامتبلكهلتحقٌق الغٌر وصفه بان سعى 

اما المنهج الدراسً فً التعلٌم الرسمً ، وهو عباره عن سٌاق للمواد  لؤلخرٌن

العلمٌة والتربوٌة التً تلقن للمتعلمٌن خبلل مدة الدراسة ، وذلك لجعل عملٌة التعلٌم 

، حٌث توصف  ما ان التربٌة غالبا ما تقترن بالتعلٌممنسقة ومرتبة وغٌر مبعثرة ، ب

المعلم من معلومات  ٌقدمهبٌة بانها اشمل من التعلٌم الذي ٌكون مجددا بما التر

جة وٌقوم بها مكانها داخل الصف وخار تأخذومهارات داخل  الصف ، اما التربٌة 

، والذي على اساسة تعد عملٌة التعلٌم احد اهم وظائف التربٌة المعلم وغٌر المعلم

 (2)عها غاٌة المجتمع العلٌا  بمجموالذي تقوم بها المدرسة والتً تشكل 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1693لرسالة ، الكوٌت ،محمد بن ابً بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار ا -(1)

 . 453-452ص

كاظم جابر ،التعلٌم الحواري والتعلٌم المدرسً ،مجلة القادسٌة للعلوم االنسانٌة د. صبلح  -(2)

 . 430، ص  2009( ،3(، العدد)1جلد)،م
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 فٌعرف بان تلك العملٌة التً ٌغٌر فٌها المرء نفسة بفضل –اما التعلٌم اصطبلحا

االتجاهات العلوم والمعارف التً ٌحصل علٌها والعادات والمهارات التً تكونها 

 العلمٌة والفنٌة والخلقٌة التً ٌكتسبها ، بما ٌحقق له التكٌف مع البٌئة الطبٌعٌة

 هواالجتماعٌة التً تحٌط به وتمكنه من استثمار إمكانٌته ومواهبة فً توسٌع مدارك

 (1الناتج الحقٌقً لعملٌة التعلٌم )بما ٌحقق التقدم ، وٌكون التعلٌم هو 

د من اهم الحقوق التً حرصت كافة االدٌان السماوٌة وذلك ٌعد حق التعلٌم واح

وحتى التشرٌعات على ضمان توفٌرها وفصلت درجة تنظٌمها واعطت ابعاد 

ى وكذلك تنموٌة لحق التعلٌم تدرجت  فً ضمان ان ٌكون الزامٌا فً مراحلة االول

وهو دعامة اساسٌة من دعائم التنموٌة المستدامة  ان ٌكون مجانٌا وٌتسم بالعموم

تصور اي درجة من درجات الرقً والنهضة فً  ال ٌمكنحجر الزاوٌة فٌها اذ  ٌلوه

أي مجتمع ما لم ٌسبق ذلك نشر للتعلٌم والزام به وان مهمة التعلٌم التً تستوجب 

ادرة فً زمام المب ٌأخذنشرة ضرورة البد منها لكً ٌتم تأسٌس المجتمع متحضر 

الشعوب فً الدول الغٌر متقدمة اال انها اهملت هذا  ض واما معاناةالرقً والنهو

الرافد الذي ٌشكل عنوان االزدهار لٌس فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 والثقافٌة وحسب بل حتى فً مجاالت السٌاسة ذلك ان الشعب المتقدم ٌعد حق 

المساس بها وكذلك حق التعلٌم  ال ٌمكنالتً وحرٌاته االساسٌة  حقوقهالتعلٌم من 

 (2)ٌستحق الخوض والبحث والتأصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبة راس بٌروت ، بٌروت ، مك3(شهبلء جورج ،الوعً التربوي ومستقبل الببلد العربٌة ، ط1)

 . 459، ص  1622، 

د. محمد ثامر مخاط ،حق التعلٌم فً المواثٌق الدولٌة واالقلٌمٌة والدساتٌر العربٌة ( 2)

 . 1والعراقٌة دراسة تطبٌقٌة على واقع التعلٌم فً العراق ص
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 غ كما ان الحق فً التعلٌم هو من الحقوق االساسٌة البالغة فً اهمٌتها ولتأثٌره البال

 فً حقوق االنسان االخرى والتعلٌم حق اساسً لئلنسان وهو العامل االهم فً

تحقٌق التنمٌة المستدامة والسبلم واالستقرار فً الدول فً نطاق العالم بأسرة ومن 

ثم فهو وسٌلة اساسٌة فً تأمٌن المشاركة فً بناء مجتمعات الدول واقتصاداتها 

التطور فً مجال االتصاالت والتكنلوجٌا ، وهو التً تتأثر بعولمة سرٌعة فً ضل 

المعارف والمهارات والقٌم  المحتوى التعلٌمً واالساسً التً ٌنبغً ٌتضمن

كامل قدراتهم بما  والمواقف التً ٌحتاجها البشر لٌكونوا قادرٌن على البقاء ولتنمٌة

حقة لكل المست ٌؤهلهم للعٌش والعمل بكرامة ، حٌث ان حق التعلٌم وهو من الحقوق

انسان ، وتستند حقوق االنسان الى االقرار بما لجمٌع افراد  كونهشخص المجدد 

اذ ان  ال ٌتجزأاالسرة البشرٌة من قٌمة وكرامة اصٌلة فٌهم ، وهذا ٌعنً انها كل 

النسبة لجمٌع االشخاص دون تمٌز على اساس  وبألها نفس القٌمة فً كل مكان 

 (1س او الثروة او الراي )ون او الجنالبلد او الدٌن او الل

 المطلب الثانً                                          

 موقف مواثٌق حقوق االنسان من الحق فً التعلٌم                      

كان اول اطار رئٌسً للتعلٌم هو لجنة التعاون الفكري لعصبة االمم ، التً تأسست 

تكن لجنة النشاط الفكري معنٌة النشر والتشجٌع النشاط الفكري ، ولم  1622عام 

لتعاون المجانً االجباري العام لكنها مثلت اهتماما دولٌا اولٌا التقدٌم ا بالتعلٌم

 وقد وطدت 1645نسكو فً تشرٌن الثانً عام الٌوالفكري ومهدت الطرٌق لخلق 

 دعائم التعلٌم كحق دولً فً االعبلن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التنظٌم الدولً المعاصر ،رسالة (صالح احمد حماد سلٌمان الجبوري ، حق التعلٌم فً اطار 1)

 . 2، ص 2016\6\26ماجستٌر ، جامعة تكرٌت 
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 (1) 1649كانون االول  10العالمً لحقوق االنسان فً 

و واجب ان ٌكون التعلٌم فً مراحلة االولى  لتعلٌمباالذي اعطى الحق لكل انسان 

على للتعلٌم العالً مجانٌا والزامٌا وان ٌعمم التعلٌم الفنً والمهنً وان ٌسٌر القبول 

االنهاء قدم ومساواة تامة الجمٌع وعلى اساس الكفاءة  وان تهدف التربٌة الى 

الكامل لشخصٌة االنسان  والى تعزٌز احترام  حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة 

تفاهم والتسامح والصداقة بٌن الشعوب والجماعات العنصرٌة والدٌنٌة  وولتنمٌة 

الحق  لآلباءوالى زٌادة مجهود االمم المتحدة فً حفظ السبلم مع مراعاة ان ٌكون 

 (2فً اختٌار نوع تربٌة اوالدهم )

االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة االبعاد  لحقوقوٌغطً العهد الدولً الخاص با

تعلٌم بما فً ذلك مستوٌات التعلٌم االبتدائً والثانوي والعالً ووجوب لل الرئٌسٌة

توجٌه التربٌة والتعلٌم الى االنهاء  الكامل للشخصٌة االنسانٌة والحس بكرامتها 

 (3والى توطٌد احترام حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة )

بحٌث تستهدف التربٌة والتعلٌم تمكٌن كل شخص من االسهام بدور نافع فً مجتمع 

ومختلف الفئات حر وتوثٌق اواصر التفاهم والتسامح والصداقة بٌن جمٌع االمم 

 السبللٌة او االثنٌة او الدٌنٌة ودعم االنشطة التً تقوم بها االمم المتحدة من اجل 

 امة لهذا الحق لتً تستوجب جعل التعلٌم صٌانة السلم عبر ضمان الممارسة الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2002، 2المفرجً ،)تعلٌق على الكتاب( مجلة العدالة ،العدد د. إحسان(1) 

، دار النهضة العربٌة ،القاهرة  3،الحماٌة الدولٌة الحقوق االنسان،طاحمد ابو الوفاء (2)

 . 235،ص

    2004، ٌةركندسإلبا،منشاة المعارف  3ط ،محمد بشٌر ، قانون حقوق االنسان د. الشافعً( 3)

 .  252ص 
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 االبتدائً الزامٌا وإتاحته مجانا للجمٌع وتعمٌم التعلٌم الثانوي بمختلف أنواعه بما

فً   ٌأخذنً   و المهنً  و ضمن  نظام  تدرٌبً التقالثانوي  والتعلٌم فً ذلك 

شخاص اجل اال من تكثٌفها اواسٌة سالتربٌة االالتعلٌم وتشجٌع ان مجانٌة الحسب

شبكه  ءالعمل بنشاط على انماالدراسة االبتدائٌة و ٌستكملوااو لم  ٌتلقوالم  نالذٌ

تحسٌن   نع واف  بالغرض  ومواصلةء نظام ممدرسٌه على جمٌع المستوٌات وانشا

التعلٌم العالً متاحا ل  عجفً التدرٌس والعمل على العاملٌن االوضاع  المادٌة 

بكافة الوسائل المناسبة على ان تتم كل هذه  للجمٌع على قدم وساق تبعا للكفاءة

حترام حرٌة االباء واالوصٌاء عند وجودهم فً اختٌار ااالجراءات فً اطار 

ر ٌاالوالدهم غٌر المدارس الحكومٌة شرٌطة تعٌر المدارس المختارة بمعاٌمدارس 

التعلٌم الدنٌا التً تفرضها او تقرها الدولة وتامٌن تربٌة اولئك االوالد دٌنٌا وخلقٌا 

أي مساس بحرٌة االفراد والهٌئات فً انشاء  ال ٌشكلوفقا لقناعتهم الخاصة وبما 

هنا بخضوع التعلٌم الذي ئ المنصوص علٌها وادارة مؤسسات تعلٌمٌة ضمن المباد

 ال تتجاوزالدولة من معاٌٌر دنٌا وعلى ان  تفرضههذه المؤسسات لما قد  توفره

العملً والتدرٌجً لمبدا  للتنفٌذالفترة الخاصة بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة 

 (1الزامٌة التعلٌم ومجانٌة سنتان )

المدنٌة والسٌاسٌة  ة بالحقوقالتفاقٌة الخاصوتجد االشارة الى ان المادة الرابعة من ا

 وحرٌاته حقوقهللدول االطراف فٌها اتخاذ التدابٌر االستثنائٌة لممارسة  ال تجٌز

وحق  االساسٌة فٌما ٌخص حق التمتع بالشخصٌة القانونٌة وحق التمتع بالحٌاة

 الرجعً ذات االثرٌن نالتمتع بمعامله انسانٌة والتحرر من الرق والتحرر من القوا

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جون اس جٌسون ،معجم قانون االنسان ،ترجمة سمٌر عزت العالمً ،دار النشر عمان (د .1)

 . 144،ص 1666،
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 وحقوق الطفل وحق االسرة وحقوق التمتع باالسمٌن وحقوق وحرٌة الضمٌر والد

االنتماء للوطن وحق المشاركة فً تسٌر العبلقات العامة او الضمانات القانونٌة 

أي احكام الحاالت  ال توجدالضرورٌة لحماٌة هذه الحقوق ٌضاف الى ذلك انه 

ومع  االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة لطوارئ فً العهد الدولً الخاص بالحقوقا

 فٌما ٌختص بالتمتع بالحقوقذلك فان المادة الرابعة من ذلك العهد تنص على انه 

الذي ٌكون فٌه ذلك متوافقا مع  التً ٌحددها القانون وذلك فقط بالقدرللتقٌدات 

طبٌعة هذه الحقوق فقط ٌقصد العمل على صالح العام فً مجتمع دٌمقراطً االمر 

هام والصعوبات عند تفسٌره وربما كان فً الذي ٌثٌر الكثٌر من الغموض واالب

االفضل صٌاغته بصورة واضحة ٌمنع فٌها أي تقٌٌدات على ممارسة الحقوق 

 (1االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ابان حاالت الطوارئ )

وعدم التمٌز فً فً فرص التعلٌم  بالمساواةوتهتم المواثٌق الدولٌة لحقوق االنسان 

م والغاء لكل النصوص التشرٌعٌة واالدارٌة ولممارسات التً مجال التربٌة والتعلٌ

تتضمن تمٌزا فً مجال التعلٌم واتخاذ كافة االجراءات الضرورٌة لمنع أي تمٌٌز 

تفرقة بٌن المواطنٌن  أليبشان قبول التبلمٌذ فً المؤسسات التعلٌمٌة وعدم قبول 

حقوق اال تلك  جمساعدات بشان مواصلة الدراسة بالخار بخصوص المنع او اٌة

تستند الى الكفاءة والحاجات وعدم قبول أي معاملة تفضٌلٌة وبخصوص ما ٌتم التً 

من مساعدات استنادا الى انتماء التبلمٌذ الى جماعة معٌنة ومنع الرعاٌا  تقدٌمة

بطرٌقة متساوٌة مع  ولة امكانٌة االلتحاق بالتعلٌماالجانب المقٌمٌن فوق اقلٌم الد

  (2لمبدا تكافؤ الفرص ) المواطنٌن وفقا

  ( على الحق فً التعلٌم حق من حقوق14-13وٌنص العهد الدولً فً المادتٌن )

 هو المكنة االساسٌة ال عمال حقوق االنسان االخرى ،فالتعلٌماالنسان وهو وسٌلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داودي ،التطورات المؤسساتٌة للتعلٌم والبحوث فً مجال حقوق االنسان فً  د. رٌاض(1)

 . 1692، 1،2،3عداد المنطقة العربٌة ،مجلة الحق ،اتحاد المحامٌن العرب ،اال

،دار الكتب  2لم الحاج ،المفاهٌم القانونٌة الحقوق االنسان عبر الزمان ،المكان ،طا(ساسً س2)

 . 456، ص  1669الجدٌدة المستمرة بنغازي ،
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تمكن الكبار واالطفال والمهمشٌن اقتصادٌا واجتماعٌا ان ٌنهضوا با انفسهم من 

االستثمارات المالٌة التً  افضلوٌشكل  الفقر والمشاركة فً المجتمع بدور حٌوي

وحماٌة االطفال من  المرأةٌمكن للدول استثمارها وللتعلٌم دور فعال فً حماٌة 

( اهداف التعلٌم 1\13االستغبلل فً العمل وتجنب المخاطرة . وتتضمن المادة )

ف على ان ٌكون التعلٌم موجها نحو تحقٌق اوتوافق الدول االطر وأغراضه

المحددة وفق هذه المادة سواء كان التعلٌم عاما او خاصا  غراضوألاالهداف 

النسانٌة نحو التنمٌة الشاملة الشخصٌة ا ٌتوجه،رسمٌا ام غٌر رسمً ، وتتفق ان 

وان ٌشجع التفاهم بٌن جمٌع الفئات واالمم العرقٌة والدٌنٌة والمساواة بٌن الجنسٌن 

(1) 

االبتدائً )وجوب توفر عناصر ،التوافر أ(الحق فً التعلٌم  \2\13وتنص المادة )

 ،االلتحاق ،القبول ، التكٌف ، مع جعل التعلٌم االبتدائً الزامٌا ومتاح للجمٌع (

الفنً  فٌه ب( الحق فً التعلٌم الثانوي )جعل التعلٌم الثانوي بما \2\13المادة )

فر العناصر والمهنً متاحا ومٌسرا للجمٌع مع االخذ تدرٌجٌا بمجانٌة التعلٌم مع توا

ج( الحق فً التعلٌم العالً )وجوب ان ٌكون مٌسرا  \2\13السابقة الذكر( المادة )

د( الحق  \2\13( المادة ) وجعل التعلٌم مجانا بالتدرٌجللجمٌع على اساس الكفاءة 

 ٌحصلواالذٌن لم  لؤلشخاصفً التربٌة االساسٌة )وجوب تشجٌع التعلٌم االساسً 

بتدائً ،مع توافر العناصر االساسٌة بٌن جمٌع اشكال التعلٌم التعلٌم اال ٌكملواولم 

هـ( الشبكة المدرسٌة  \2\13والجنس ( المادة ) ال ٌعتمد بالعمروالمستوٌات وهو 

وتحسٌن االوضاع المادٌة للعاملٌن  طوٌر النظام المدرسً بشكل واف بالغرض)ت

 حتوي المادة على ( الحق فً حرٌة التعلٌم )ت3\13فً مجال التدرٌس ( المادة )

 عنصرٌن االول احترام حرٌة االباء واالوصٌاء من الدول االطراف فً اختٌار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االقتصادٌة واالجتماعٌة  لحقوقالمعنٌة باحقوق االنسان ،اللجنة جامعة مٌنوستا :مكتبة (1)

متاح على الموقع االلكترونً  13التعلٌق العام رقم  1666والثقافٌة ،الدورة الحادي والعشرٌن ،

  http\www\umn.edu\humanrts\Arabic\seserljاالتً 

 . 2012\2\3تارٌخ الزٌارة 
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اخرى غٌر المدارس وفق قناعاتهم الخاصة ،الحرٌة فً اختٌار مدارس المدارس 

 ( 1العامة بما ٌؤمن تربٌة االوالد دٌنٌا وخلقٌا وفقا لقناعاتهم الخاصة )

 المبحث الثانً                                      

 والدساتٌر المقارنة 2005موقف دستور                

ٌعد حق التعلٌم من الحقوق االساسٌة البالغة االهمٌة التً نصت علٌها الدساتٌر كافة 

على الرغم من ان الدساتٌر اختلفت فً الصٌاغة بتطرقها الى حق التعلٌم وكذلك 

عامل اساسً التقدم الدولة واساس المجتمع واذ  أعدتهان دول من حٌث االولٌة اذ 

فً اي مجتمع مالم ٌسبق  لرقً او  النهضة تصور أي درجة من درجات ا ال ٌمكن

ذلك نشر للتعلٌم  والزام به وان مهمة التعلٌم التً تستوجب نشرة ضرورة البد منها 

ضرورات  ال ٌرقى.وان دول اخرى عدته فً دساتٌرها بصوره عرضٌة بسٌطة 

العصر وتقدم المجتمعات اذ تم التطرق الى التعلٌم بشكل مبسط . وكذلك الحال 

اختلفت الدساتٌر من حٌث التطرق الى محو االمٌة اذ ان الدستور العراقً الحالً 

محو االمٌة او معالجة مشكلة االمٌة من نص على ان الدولة تقوم بـ  2005لعام 

على محو االمٌة . وكذلك اختلفت الدساتٌر حٌث ان هناك دساتٌر اخرى لم تنص 

فً التعامل مع حق التعلٌم حٌث االتجاه االول ركز على ان حق التعلٌم اداة فاعلة 

دساتٌر  توجهوالوعً والرخاء والرفاهٌة بٌنما  والنضجلتحقٌق االرتقاء الحضاري 

 لمجتمع .والفلسفة السائدة فً ااخرى التعلٌم نحو التوافق مع المعتقدات الدٌنٌة 

ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والجتماعٌة (االمم المتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعً ،للجنة الحقوق االقتصادٌة1)

 متاح على الموقع االتً  1666ل كانون االو3والثقافٌة ،الدورة الحادي والعشرون ،

Htt\\www\umn.edu\humanrts\Arabic\serlj 

 .  2012\2\4تارٌخ الزٌارة    
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 المطلب االول                     

 موقف الدساتٌر المقارنة من حق التعلٌم               

الحقوق التً تشكل ركٌزة اساسٌة ألي  عدت هذه الدساتٌر حق التعلٌم من ضمن

انطبلقة تنموٌة جادة الن أي انطبلقة تقتضً ترسٌخ هذه الحقوق التً ٌتعمق معها 

والدأب كما تقتضً انطبلقة التنموٌة الجادة التأهٌل  وإلخبلص لشعور باالنتماءا

تلك  تطلبهاوالتدرٌب الجٌدٌن نوعٌا االكتساب المعرفة والمهارة فً المجاالت التً 

التنمٌة ان ذلك الشعور حٌث ٌقوي الرغبة فً اكتساب المعرفة والمهارة ٌتبع 

فكرٌا وتقنٌا االمر الذي –واالبتكار من خبلل ارتٌاد افاق دون قٌود  لؤلبداعالفرصة 

ٌزٌد الرصٌد من الوعً والمعرفة وٌساعد على توطٌن الثقافة وهً محور من بٌن 

 (1لٌة الشاملة )محاور مهمه على صعٌد التنمٌة الفع

على ان التعلٌم عامل اساسً  1621حٌث نص دستور االمارات العربٌة المتحدة السنة 

داخل االتحاد  المراحلاالبتدائٌة ومجانً فً كل  مرحلتهالتقدم المجتمع . وهو الزامً فً 

على المختلفة والقضاء  بدرجاتهوٌضع القانون لخطط البلزمة النشر التعلٌم وتعمٌمه 

المدارس الخاصة وفقا االحكام القانون  بأنشاءفراد والهٌئات ة مع اتاحته الفرصة لؤلاالمٌ

  (2)على ان ٌخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجٌهاتها 

ان حق التعلٌم لكل مواطن وهدفة بناء  16ونص الدستور المصري فً المادة 

المنهج العملً فً الشخصٌة المصرٌة والحفاظ على الهوٌة الوطنٌة والتأصٌل 

التفكٌر وتنمٌة المواهب وتشجٌع االبتكار وتلتزم الدولة بتخصٌص نسبة من االنفاق 

% من الناتج القومً االجمالً للتعلٌم وتتصاعد تدرٌجٌاً 4ٌقل عن  الحكومً ال

حتى تتفق مع المعدالت العالمٌة وتشرف الدولة علٌة لضمان االلتزام جمٌع المعاهد 

 والخاصة بالسٌاسات التعلمٌة  والمدارس العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطبلقة تنموٌة  (اسامة عبد الرحمن، االنسان العربً ،والتنمٌة حقوق االنسان ركٌزة محورٌة الي1)

 . 64، ص 1666، بٌروت 1، حقوق االنسان العربً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، ط

 . 1621\2\19من دستور االمارات العربٌة المتحدة الصادر  19\12(انظر المادتٌن 2)
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( 1،  وذلك كلة بما ٌحقق الربط بٌنه وبٌن حاجات المجتمع واالنتاج )البحث العلمً

. 

اكد على حق التعلٌم والزامٌة التعلٌم فً  2014الدستور المصري عام ونجد ان 

المرحلة االبتدائٌة على ان تعمل الدولة على مد االلزام على مراحل اخرى ، كما 

ذكر ان التعلٌم مجانً لجمٌع المراحل ،كما اكد على ان محو االمٌة واجب وطنً 

شارة الى ان هذه المرة االولى تجند له كل طاقات الشعب من اجل تحقٌقُه وتجدر اال

 ( 2التً ٌشٌر فٌها الدستور المصري الى مشكلة االمٌة )

على حق التعلٌم حٌث اقر بحق الجماعات  1652نص الدستور االردنً لعام 

بتأسٌس مدراسها والقٌام علٌها التعلٌم افرادها على ان تراعً االحكام العامة 

المنصوص علٌها فً القانون وتخضع لراقبه الحكومة فً برامجها وتوجٌهها مع 

 (  3س الحكومة )فً مدار لؤلردنٌٌنجعل التعلٌم االبتدائً الزامٌاً  

المرحلة  نهاٌةبالتعلٌم وعدة الزامٌاً حتى  اللببٌنجمع  اللٌبًوالزم الدستور 

االعدادٌة وتتكفل الدولة بأنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافٌة 

والتربوٌة و ٌنظم القانون الحاالت التً ٌجوز فٌها انشاء مدارس خاصة وتعنً 

 (4الشباب بنٌا وعقلٌا وخلقٌا ) الدولة خاصة برعاٌة

 لؤلفرادفبعد ان قرر مجانٌة التعلٌم واباح  1666اما دستور الصومال لسنه  

والهٌئات انشاء المدارس والمعاهد وفقا للقانون واكد ان حرٌة التعلٌم ٌكفلها القانون 

 عاد فقرر بان تعلٌم الدٌانة االسبلمٌة اجباري للتبلمٌذ المسلمٌن لمدارس 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  2014من الدستور المصري الصادر  16 (انظر المادة1)

 .  224الحماٌة الدستورٌة الحقوق الطفل ،جامعة بابل ،كلٌة القانون،ص (حسٌن جبار عبد،2)

 . 1652\1\1من دستور المملكة االردنٌة الهاشمٌة الصادر  20-16ظر المادتٌن (ان3)

 . 1666\12\1من االعبلن اللٌبً فً 14(انظر المادة 4)
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 الدولة االبتدائٌة والثانوٌة

 وكذلك فً المدارس التً لها نفس النظام وان تدرٌس القران الكرٌم مادة اساسٌة

 (1االبتدائٌة والثانوٌة )للمسلمٌن فً مدارس الدولة 

على ان الدولة تجند العدالة الرسمٌة  1669ونص دستور جمهورٌة السودان لسنه  

وتعبئ القوة الشعبٌة فً سبٌل محو االمٌة والجاهلة وتكثٌف نظم التعلٌم وتعمل على 

دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمٌة وتسٌر كسبها كما تعمل على تشجٌع الفنون 

والتقوى والعمل الصالح وتوظٌف   التدٌنوتسعى لترقٌة المجتمع نحو قٌم  بأنواعها

جٌل  ال خراجسٌاسات التعلٌم والرعاٌة الخلقٌة والتربٌة الوطنٌة والتزكٌة الدنٌة 

على ربط التعلٌم بالتعدد الطائفً  1626لسنة  اللبنانً( ونص الدستور 2صالح )

العامة او ٌتعرض  اآلدابعام او ٌنافً والمذهبً فالتعلٌم حر مالم ٌخل بالنظام ال

لكرامة احد االدٌان او المذاهب وال ٌمكن ان تمس حقوق الطوائف من جهه انشاء 

 (3) لؤلنشطةمدارسها الخاصة وفقا 

على منحنى مختلف اذ قرن حق التعلٌم مع  1623ونص الدستور السوري السنه 

ة وافكارهم وخططهم على السلط القابضٌنمعتقدات اخرى فلسفٌة تعكس مبادئ 

فجاء فً الدستور السوري ان هدف التعلٌم هو انشاء جٌل عربً قومً وبرامجهم 

من  النضالوارضة معتز بترابة مشبع بروح  بتارٌخهاشتراكً على التفكٌر مرتبط 

 (4فً الوحدة والحرٌة االشتراكٌة ) امتهاجل تحقٌق اهداف 

 أوجهاسلوب مغاٌر حٌث قرر ان  با 2002البحرٌن لسنة  دستور مملكةوقرر 

 الدٌنٌة والوطنٌة ٌنظمها القانون فً مختلف مراحل التعلٌم با العناٌة بالتربٌة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  1666\10\21رٌة الصومال الصادر فً من دستور جمهو 35(انظر المادة 1)

 . 1669\3\26من دستور جمهورٌة السودان الصادر فً 14-12(انظر المادة 2)

 . 1626\5\23من الدستور اللبنانً الصادر فً  10(انظر المادة 3)

 . 1623\3\13ة الصادر فً (من دستور الجمهورٌة العربٌة السور22ٌ-21)انظر المادتٌن(4)
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 (1) بعروبته واعتزازهنً فٌها جمٌعا بتقوٌة شخصٌة المواطن كما ٌع أنواعه

ونص الدستور القطري على ان الدستور دعامة االساسٌة من دعائم تقدم المجتمع 

( وربط الدستور الٌمنً التعلٌم با 2) وتعمٌمهوتسعى لنشرة  وترعاهالدولة  تكفله

المجتمع وتقدمة ٌسهم اركان اساسٌة لبناء الصحة والخدمات االجتماعٌة بوصفها 

( اما االنظام االساسً فً سلطنة عمان نص 3المجتمع مع الدولة فً توفٌرها )

وتنمٌه الفكر  وتطوٌرهالدولة ورفع المستوى الثقافً العام  ترعاهعلى ان التعلٌم 

( ونص الدستور االٌرانً على ان دٌن الدولة هو 4العلمً واذكاء روح البحث )

لمتبع هو المذهب االثنً عشري ومبدئٌا ، فان المذاهب االسبلم وان المذهب ا

االسبلمٌة االخرى محترمة وٌمكن لمتبعٌها ممارستها فً مجاالت التعلٌم واذا كانت 

منطقة معٌنة تتبع مذهبا معٌنا فان القوانٌن المحلٌة ٌجب ان تكون وفقا لهذا المذهب 

االقلٌات المعترف بها هم  والزردشتٌةوعبلوة على ذلك فان الٌهود والمسٌحٌٌن 

 (5)تسٌر تعلٌمهم الدٌنً منهم لذلك ٌتمتعون بحق 

الى ان التعلٌم االساسً االلزامً مجانً  209ونص الدستور البرازٌلً فً المادة 

عام وان تعلٌم االطفال الرضع ٌكون حتى  12سنوات حتى سن 4لكل فرد من سن 

دستور جنوب افرٌقٌا  ( اما6خمس سنوات فً مراكز الرعاٌة ودور الحضانة )

  ودخل حٌز  1664الذي صادقت علٌة المحكمة العلٌا عام  1664

 لكل شخص ما ٌأت26ًحق التعلٌم فقد جاء فً المادة فٌما ٌتعلق ب 1664التنفٌذ عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2002\2\14من دستور مملكة البحرٌن الصادر فً 2(انظر المادة 1)

 .  2003\5\10من الدستور القطري المعدل الصادر فً  25(انظر المادة 2)

 . 1664\1\10من دستور الجمهورٌة الٌمنٌة الصادر فً  13(انظر المادة 3)

 . 1666\11\6عمان الصادر فً من النظام االساسً لسلطنة  13(انظر المادة 4)

الموصلً ،جدلٌات الشورى والدٌمقراطٌة ،الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان فً الفكر  د. أحمد (5)

 . 160، ص  2002،بٌروت ،  3االسبلمً ، مركز الوحدة العربٌة ، ط

 . 26،المادة  1699( انظر الدستور البرازٌلً الصادر 6)
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 ً ، بما فً ذلك التعلٌم االساسًالحق فً الحصول على التعلٌم االساس

على الدولة من خبلل تدابٌر معقولة  ٌتحتمللبالغٌن ولحصول على أي تعلٌم اضافً 

على الزامٌة  54( ونص الدستور الهندي فً المادة 1) لؤلفرادمتاحا  تجعلهان 

للجمٌع وهو ما ٌعتبر احقاقا الحقوق بشكل واضح وصرٌح ،  ومجانتٌهالتعلٌم 

 (2سنوات ) 10ر التعلٌم المجانً االلزامً فً غضون وضرورة توفٌ

 المطلب الثانً  

 من الحق فً التعلٌم  2005موقف دستور                      

على  34بخصوص حق التعلٌم فً مادة  2005نص الدستور العراقً النافذ العام 

 : ٌأتًما 

الدولة ،وهو الزامً فً المرحلة  تكفلهاوال )التعلٌم عامل اساس تقدم المجتمع وحق 

 االبتدائٌة وتكفل الدولة مكافحة االمٌة (

 ثانٌا )التعلٌم المجانً لكل العراقٌٌن (

السلمٌة بما ٌخدم االنسانٌة ،وترعى  لؤلغراضثالثا )تشجٌع الدولة البحث العلمً 

 ( وإلبداعالتفوق 

 (3) رابعا )التعلٌم الخاص واالهلً مكفول وٌنظم القانون (

المادة الرابعة والثبلثون منة بفقراتها االربع لحق التعلٌم  2005خصص دستور 

 الدولة قرر  تكفلهفهو بعد ان وصف التعلٌم بانه عامل اساس التقدم المجتمع وحق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  26،المادة  1664(انظر الدستور جنوب افرٌقٌا الصادر  ،1)

 .  54(انظر الدستور الهندي فً المادة 2)

 .  34المادة  2005(انظر الدستور العراقً الصادر 3)
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 فً المرحلة االبتدائٌة وكافة المراحل ومجانتٌهالزامٌة التعلٌم فً المرحلة االبتدائٌة 

 اذ حثت جدٌر وجاءت الفقرة الثالثة بأسلوبوالزام الدولة بمكافحة محو االمٌة 

السلمٌة فٌما ٌخدم االنسانٌة كما كفلت  ألغراضالدولة على تشجٌع البحث العلمً 

الفقرة الرابعة التعلٌم الخاص واالهلً شرط ان ٌنظم القانون التعلٌم الخاص وكذلك 

الحرٌة فً انشاء  لؤلفراد 2005قً العام ( وقد كفل الدستور العرا1االهلً )

وان حالٌا على المؤسسات التعلٌمٌة القانون ذلك المؤسسات العلمٌة على ان ٌنظم 

الذي اشار الى ان تتولى  2013( لعام 5االهلٌة العراقٌة احكام النظام رقم )

)المدٌرٌة العامة للتعلٌم العام واالهلً واالجنبً (االشراف على سٌر العملٌة 

التعلٌمٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة االهلٌة وتعامل معاملة المدارس الرسمٌة فً ذلك 

، وان تتولى الملحقٌات الثقافٌة فً سفارات جمهورٌة العراق فً الخارج  الشأن

االهلٌة ، وكذلك نص على عدم جواز  التعلٌمٌةاالشراف التربوي على المؤسسات 

لطائفٌة او العرقٌة او المذهبٌة او وضع تسمٌة المؤسسات التعلٌمٌة باسم ٌروج ل

لتلك المؤسسات ان تكون  ال ٌسمحشعار لها ٌحمل أي من هذا الدالالت ،كذلك 

تخالف الدستور  ة سٌاسٌة او دٌنٌة ، وان تقوم بأنشطةجزءا من مؤسسة او جمعٌ

النافذة حٌث تؤكد احكام النظام النافذ على انها سوف تتعرض الى ن وانٌوالق

للشقاق الوطنً ، او انها اتخذت منحنى  الكلً اذا اثبت انها تقوم بالتروٌجاالغبلق 

عاهد ان تلتزم بتزوٌد الوزارة طائفٌا او مذهبٌا ،وكذلك ٌجب ان تلتزم الكلٌات والم

الفصلٌة والسنوٌة عن المسٌرة العلمٌة والتربوٌة وبا الذات الجامعات  بالتقارٌر

 النافذ بشكل صرٌح الى  2005( وكذلك نص دستور 2والمعاهد االهلٌة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنشور فً الوقائع العراقٌة  (انظر المادة الرابعة والثبلثون من الدستور العراق1ً)

 . 2009\12\29فً  4012العددبا

(سعد ناصر حمٌد ،رسالة ماجستٌر ،الحماٌة الدولٌة للحق فً التعلٌم وقت االزمات )العراق 2)

 . 62،ص  2015،نموذجا ( بغداد 
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 ان حق التعلٌم حق مكفول للجمٌع وذلك ٌتناسب مع مرحلة التحول الدٌمقراطً التً

االساس التقدم  فاكد على ان التعلٌم هو العامل 2003شهدتها الببلد بعد عام 

 فً ومجانتٌهفً المرحلة االبتدائٌة ، الزامٌتةالدولة ،وقرر  تكفلهالمجتمع وحق 

 الدولة بمكافحة محو االمٌة كما التعلٌم ذاتهالمراحل كافة ، والزم فً الوقت 

 ن جاء 2005ان دستور  ً شرط ان ٌنظم بقانون ، وجدٌر بالذكرالخاص واالهل

 لؤلغراضجدٌر اذ دعا الى ان ٌساهم التعلٌم فً تشجٌع البحث العلمً  بأسلوب

منسجمة مع الدٌمقراطٌة الجدٌدة  تأتًالسلمٌة فٌما ٌخدم االنسانٌة ،وتلك الصٌغة 

التً تؤكد ان العراق ٌطوي صفحة الحروب وكل اشكال العنف والنزاعات 

قٌن االخرٌن من مضمون المسلحة ،وذلك مع االشارة الى ان الدستور لم ٌتناول الش

علقة بذلك الجانب ،و المتمثلة الحق فً العلٌم كما وردتها قواعد الحماٌة الدولٌة المت

(وكذلك 1)فً حرٌة التعلٌم ، والغاٌة من التعلٌم على عكس بعض الدساتٌر بالحق

الى التعلٌم ضمن الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  2005اشار دستور 

رد فً ان ٌعلم وهذا ٌسمح له بنشر علمة وافكاره بٌن الناس وهذا الحق ومن حق الف

بما ٌكفل الصالح العام وتقوم الدولة بوضع  تنظٌمٌةلٌس مطلق اذ ان من حق الدولة 

والشروط ، فضبل عن رقابة الدولة لدور العلم لضمان عدم االعتداء على  الضوابط

للدولة ان  ال ٌصحومن جانب اخر هذا من جانب  والمعنوٌةحرٌة الطلبة المادٌة 

تتخذ من هذا الحق وسٌلة لتقٌد حرٌة التعلٌم بدعوى ان الشروط المعنوٌة او الفنٌة 

غٌر متوفرة فً بعض االشخاص ، ومن ثم تصادر حرٌتهم فً تعلٌم الغٌر ، 

من حق الفرد فً ان ٌتعلم أي من حقة فً ان ٌتلقى قدرا من التعلٌم بما وكذلك 

 اال ٌحقهاالن القول  ال ٌتعلمالعقلٌة وكذلك حقة فً ان  وقدراتهاهبة ٌتناسب مع مو

 علٌنا ان نمٌز بٌن صغٌر السن وكبٌرة ،فبالنسبة لصغٌر السن  ٌتحتمٌتعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 141(سعد ناصر حمٌد ،مصدر سابق ،ص1)
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 ٌتعلم لعدم قدرته على االختٌار فضبل على ان القول فً ان ال بحرٌتهٌصعب القول 

االمر تقوم مقام ادارة الصغٌر فً هذا االختٌار محل نظر  ًبان ادارة االب او ول 

 لذلك فان الدولة هً التً تختار للصغٌر التعلٌم الذي ٌجب ان ٌحصل علٌة ، وحق

الى  2005( وقد ذهب دستور 1الدولة فً ذلك طبٌعً الن الصغٌر مواطن ) 

نفعا لنفسة  الزامٌة التعلٌم فً المرحلة االبتدائٌة حٌث ان الصغٌر قد ٌكون اكثر

وللمجتمع اذا حصل على قدرا معٌنا من التعلٌم وانسجاما مع ما تقدم تذهب كثٌر 

لكبار السن ف االمر مختلف ، اذ  لى فرض التعلٌم االلزامً :اما بالنسبةمن الدول ا

ٌحق لهؤالء طلب العلم او االنصراف عنه ، ولكن مع ذلك فان هذه الحرٌة لٌست 

على القدر  للصالح العام ان تلزمهم بالحصولٌة عامطلقة اذ ٌحق للدولة ر

الضروري منه ، على اساس ان الفرد عضو فً الهٌئة االجتماعٌة حٌث ٌظهرها 

معلمة وٌتطلب ذلك وجود جهلة وٌنفعها علمة ، اذ ان الفرد كذلك حر فً ان ٌختار 

مدارس مختلفة وصفوف متعددة من العلوم ، وٌكون الفرد حرا فً اختٌار العلم 

اذ حق التعلٌم له عبلقة  ٌعلمونهالذي ٌرٌد ان ٌتعلمه وفً اختٌار االساتذة الذٌن 

المساواة وتكافؤ الفرص اذ ٌجب ان ٌكون لكل مواطن بداٌة متساوٌة  بمبدأمباشرة 

فً الحٌاة فٌتلقون القدر نفسة من التعلٌم العام وعند الوصول الى مرحلة الجامعة 

 (2وحدها ولٌس على اساس الثروة )ٌكون القبول على اساس الكفاءة 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 62-66، ص 1،ط 2015حنون خالد ،حقوق االنسان ،بٌروت ، د. حمٌد(1)

 . 62حنون خالد ،مصدر سابق ،ص  د. حمٌد(2)
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 الخاتمة

العراقً والدساتٌر المقارنة اتضح ان لنا  2005عد بحثنا حق التعلٌم فً دستور ب

 جملة من النتائج لما توصلنا الى عدة توصٌات نوردها فً االتً :

 اوال :النتائج 

 لقد كانت الدراسة استنتاجات كثٌرة ومن اهمها :االصل ان حق التعلٌم مكفول

للجمٌع والقانون هو الذي ٌنظم هذا الحق وٌقاس النظام االساسً بمدى التزامه بحق 

عتبارها سبلم للدفاع عن وللوعً وللمعرفة اهمٌة كبٌرة باالتعلٌم ومدى والتقٌد به 

ــ النص على حق التعلٌم سواء كان حقوق االنسان والبٌان مدى التزام الدساتٌر ب

لدساتٌر المقارنة وكشف التوافق الكبٌر بٌن وا 2005الدستور العراقً لعام 

 الدساتٌر فً نص على حق التعلٌم 

 ثانٌا :التوصٌات 

ان اهم التوصٌات الدراسة فهً ضرورة اصدار قوانٌن جدٌدة او تعدٌل الدساتٌر 

التً تنص على حق التعلٌم بصورة مقٌدة والدعوى النشر التعلٌم واشاعة التعلٌم 

من  ك الزامٌتة وتعزٌز حق التعلٌم باعتبارهلدراسة وكذلالمجانً فً كافة مراحل ا

حقوق االساسٌة والمساواة بٌن االفراد فً الحصول على حق التعلٌم التً نصت 

وضرورة تشرٌع القوانٌن التً تقر التعلٌمات االزمة لضبط علٌها جمٌع الدساتٌر 

 المؤسسات التعلٌمٌة وتقوٌة التعلٌم االساس تربوٌا واخبلقٌا ً 
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 قائمة المصادر  

 القران الكرٌم 

 : الكتب  اوال 

العربٌة ،  النهضة، دار  3احمد ابو الوفا ، الحماٌة الدولٌة الحقوق االنسان ، ط-1

 235،ص القاهرة 

الموصلً ،جدلٌات الشورى والدٌمقراطٌة ،الدٌمقراطٌة وحقوق  د. أحمد -2

، ص  2002،بٌروت ،  3االنسان فً الفكر االسبلمً ، مركز الوحدة العربٌة ، ط

160 

  2002، 2احسان المفرجً ، )تعلٌق على كتاب ( مجلة العدالة العدد-3

ة محورٌة اسامة عبد الرحمن، االنسان العربً ،والتنمٌة حقوق االنسان ركٌز-4

انطبلقة تنموٌة ، حقوق االنسان العربً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  ألي

  64، ص 1666، بٌروت 1ط

،منشاة المعارف فً  3د.الشافعً محمد بشٌر ، قانون حقوق االنسان ،ط -5

  252، ص  2004االسكندرٌة ،

د.جون اس جٌسون ،معجم قانون االنسان ، ترجمة سمٌر عزت العالمً ، دار -6

 النشر 

الدستورٌة الحقوق االطفال ، جامعة بابل ، كلٌة حسٌن جبار عبد ، الحماٌة -2

 224القانون ببل سنه نشر، ص 

 62-66، ص 1،ط 2015د.حمٌد حنون خالد ،حقوق االنسان، بٌروت ،-9

حقوق االنسان سساتٌة التعلٌم البحوث فً مجال لمؤد.رٌاض داودي ،التطورات ا-6

فً المنطقة العربٌة ، مجلة حقوق ،اتحاد المحامٌن العرب ،االعداد 

،1،2،3،1692 
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،دار  2سامً سالم الحاج ، المفاهٌم القانونٌة الحقوق االنسان والمكان ، ط-10

 456،ص  1669الكتابة الجدٌدة المتحدة ،بنغازي ،

،مكتبة راس  3وعً التربوي، مستقبل الببلد العربٌة ،طشهبلء جورج ،ال -11

 459،ص  1622بٌروت ،بٌروت 

د.صبلح كاظم جابر ،التعلٌم الحواري والتعلٌم المدرسً ،مجلة القادسٌة للعلوم -12

 430،ص3،2009 (23)( ،العدد11االنسانٌة ،مجلد )

 1693ت ،محمد ابن ابً بكر الرازي ،مختار الصحاح ،دار الرسالة ، الكوٌ-13

  453-452،ص

د.محمد ثامر مخاط ،حق التعلٌم فً المواثٌق الدولٌة واالقلٌمٌة والعربٌة -14

  1والدساتٌر العربٌة والعراقٌة ،دراسة تطبٌقٌة على واقع التعلٌم فً العراق ،ص

 طارٌح :الرسائل و األ ثانٌا 

التعلٌم وقت سعد ناصر حمٌد ،رسالة ماجستٌر ،الحماٌة الدولٌة للحق فً -1

 62،ص  2015االزمات )العراق نموذجا(،بغداد ،

سلٌمان الجبوري ،حق التعلٌم فً اطار التنظٌم الدولً  ادصالح احمد حم-2

 2،ص 2016\6\26،جامعة تكرٌت ، ماجستٌرالمعاصر ،رسالة 

 رابعا :الدساتٌر 

  2005الدستور العراقً لعام -1

 1666الدستور اللٌبً لعام -2

 1666الصومالً الدستور -3

 1669دستور جمهورٌة السودان -4

 1626 اللبنانًالدستور -5
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 1623الدستور السوري -6

 2002الدستور البحرٌنً -2

 2003الدستور القطري المعدل -9

 1664دستور جمهورٌة الٌمن -6

 1666النظام االساسً السلطنة عمان -10

  1664دستور جنوب افرٌقٌا -11

 1699الدستور البرازٌلً -12

 الدستور الهندي -13

  1621االمارات العربٌة المتحدة دستور -14

 2014دستور جمهورٌة مصر -15

 1652االردن  مملكةدستور -16

 خامسا :مواقع االنترنت

حقوق االقتصادٌة تا :مكتبة حقوق االنسان ،للجنه المعنٌة بالوجامعة مٌنوس-1

التعلٌق العام رقم  1666،الدور الحادٌة والعشرون ،ٌة قافثواالجتماعٌة وال

 (متاح على الموقع االت13ً)
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