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امللخص:
ًصىف الحم في الخػلُم وأخض أكضؽ خلىق ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت ،التي حؿعى ألامم
واملجخمػاث ئلى ئهفاطها غلى اإلاؿخىٍين الضولي والىػني غلى خض الؿىاء ،هما أن الخؼىعاث التي ٌكهضها
الػالم غلى وافت ألاصػضة ،والؾُما الاكخصاصًت والاحخماغُت والخىىىلىحُت منها ،جدخم غلى اإلاكغع
مىاهبتها ،غبر ئصالح مىظىمخه اللاهىهُت الىػىُت في مجاٌ التربُت والخػلُم ،اللاةم غلى الخىظُم ،الخغُير،
الخلىٍم والخدؿين.
تهضف هظه الضعاؾت ئلى الخػغف غلى واكؼ الدكغَؼ الجؼاةغي بسصىص الحم في الخػلُم ومضي
مىاهبخه للدكغَؼ الػالمي .هما حؿعى أًظا ئلى بُان ؤلاػاع الدكغَعي الضولي والىػني للحم في الخػلُم.
الكلمات املفتاحية :الحم ،الخػلُم ،اللاهىن الجؼاةغي ،اإلاىازُم الضولُت.
Abstract:
The right for education is classified as one of the most important human rights
and fundamental freedoms, which nations and societies seek to execute at the
international and national levels, and the developments that the world is witnessing
at all levels, especially economic, social and technological, make it imperative for
the legislator to keep pace with them, through reforming his legal system in the field
of education, based on organization, change, evaluation and improvement.
This study aims to identify the reality of Algerian legislation regarding the right
for education and if it is in line with international legislation. It also seeks to clarify
the international and national legislative framework for the right for education.
Keywords : The right, Education, Algerian Law, International covenants.
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ملذمة:
ًلػب الخػلُم صوعا فػاال في خُاة ألافغاص واملجخمػاث .بدُث ًمىً الفغص
اإلاخػلم مً مػغفت البُئخين الؼبُػُت والاحخماغُت املحُؼخين به ،وَؿهل غملُت
الاهضماج فيهما والخىُف مػهما .هما ٌؿاغضه غلى جىمُت مهاعاجه وكضعاجه الػللُت
غلى ؤلابضاع والابخياع ،هظا وَؿمذ بالخػغف غلى الؼغق وألاؾالُب اإلاخلضمت في
مجاٌ البدث الػلمي والخىىىلىجي .ئطافت ئلى طلً بفظل الخػلُم الفػاٌ
ٌؿخؼُؼ ؤلاوؿان الاؾخجابت بؿغغت للخغيراث اإلادؿاعغت الحاصلت في مدُؼه
املحلي والػالمي .ول طلً ًإصي ئلى الغقي والخلضم والاػصهاع في خُاة الفغص
واملجخمؼ هيل.
مضام الخػلُم هظلً ،فهى ٌػخبر خم قغعي ليل ئوؿان (عحل وامغأة) ،هصذ
غلُه وهفلخه مجمىغت مً الىصىص واإلاىازُم واإلاػاهضاث الضولُت واملحلُت.
وغلُه فالضولت مؼالبت بخىفير الخػلُم ليل أفغاصها ،وطلً مً زالٌ فغض
ئلؼامُت الخػلُم ومجاهِخه في اإلاغاخل ألاولى للخػلُم ،واإلاؿاواة في فغص الحصىٌ
غلُه ،مؼ طمان هىغُخه وحىصجه بما ًدىاؾب مؼ اإلاػخلضاث الضًيُت وألازالكُت
للمجخمؼ.
ًىظم هظا اإلاىطىع (الحم في الخػلُم) بمىحب ئػاعًٍ حكغَػُين وػني
وصوليً ،خظمىان حملت مً اإلاباصب وألاهضاف ،التي جلىم غلى أؾاؾها وَؿعى ئلى
ئهفاطها وحػؼٍؼ ها اإلاكغغين الضولي والجؼاةغي غلى خض الؿىاء ،وهظغا ألهمُت
هظا اإلاىطىع في حىاهبه اللاهىهُت ،بىصفه ألاؾاؽ الظي ًلىم غلُه الخػلُم
غمىما ،ؾىػمل في بدثىا هظا غلى بُان هظًً ؤلاػاعًٍ الدكغَػُين ،مبرػًٍ في
طلً مسخلف مظاهغ وجؼبُلاث هظا الحم.
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مً هظا اإلاىؼلمً ،ؼغح لضًىا ؤلاقياٌ الغةِس ي آلاحي :ما مضي مىاهبت
الدكغَؼ الجؼاةغي للدكغَؼ الضولي في مؿألت جىظُم الحم في الخػلُم؟
هما ًؼغح في طاث الؿُاق ،مجمىغت مً الدؿاؤالث الفغغُت ،هبُنها غلى
الىدى آلاحي :فُما ًخمثل ؤلاػاعًٍ الدكغَػُين الضولي والىػني للحم في الخػلُم؟
هُف غالج اإلاكغغين الضولي والىػني مؿألت الحم في الخػلُم؟
مىهجية الذراسة :لضعاؾت هظا اإلاىطىع ،اغخمضها غلى اإلاىهجين الخاعٍخي
والخدلُلي ،اللاةمين غلى وصف لظاهغة الحم في الخػلُم ،غبر بُان اإلايىهاث
التي ًدكيل منها وٍلىم غلى أؾاؾها هظا الحم ،ئلى حاهب جدلُل وهلض
للىصىص الدكغَػُت اإلاىظمت لهظا اإلاىطىع صولُا ووػىُا غلى الخىالي ،وهظا بُان
وكأة وجؼىع هظا الحم مً خُث جىظُمه غلى مؿخىي ول مً الدكغَؼ الضولي
والدكغَؼ الىػني غلى الخىالي.
أهذاف الذراسة :تهضف هظه الضعاؾت ئلى الخػغف غلى واكؼ الدكغَؼ الجؼاةغي
بسصىص الحم في الخػلُم ومضي مىاهبخه للدكغَؼ الػالمي.
هما حؿعى أًظا ئلى بُان ؤلاػاع الدكغَعي الضولي والىػني للحم في الخػلُم.
ثلسيمات الذراسات:
بغُت ؤلاحابت غلى ؤلاقيالُت اإلاؼغوخت ،كمىا بخلؿُم الىعكت البدثُت ئلى
الػىاصغ الخالُت:
 ملضمت. -1الحم في الخػلُم في اإلاىازُم الضولُت.
 -2الحم في الخػلُم في اللاهىن الجؼاةغي.
 -زاجمت.
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 .1الحم في التعليم في املواثيم الذولية:
ًىظم مىطىع الحم في الخػلُم بمىحب غضة اجفاكُاث ومػاهضاث
وإغالهاث صولُت ،وهي اإلاىازُم الضولُت التي صاصكذ غليها واهظمذ ئليها الضولت
الجؼاةغٍت ،ئًماها منها بأهمُت هظا اإلاىطىع وجأزيراجه الؿُاؾُت والاكخصاصًت
والثلافُت والاحخماغُت ،ومً هظا اإلاىؼلم ،ؾىػمل في بدثىا هظا غلى ئبغاػ
أخيام هظه اإلاىازُم الضولُت ،الؾُما فُما ًخػلم بمىطىع الحم في الخػلُم.
 :1.1الحم في التعليم في إلاعالن العالمي لحلوق إلاوسان:
بضاًت مً صًباحخه التي خثذ مً زاللها الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة
الضوٌ ألاغظاء غلى طغوعة وطؼ هظا ؤلاغالن هصب أغُنهم ،باغخباعه اإلاؿخىي
اإلاكترن الظي ًيبغي اؾتهضافه مً ػغف وافت الكػىب وألامم ،مً زالٌ ؾعي
ول فغص أو هُئت ئلى جىػُض اخترام الحلىق والحغٍاث ألاؾاؾُت التي جظمنها هظا
ؤلاغالن ،غً ػغٍم التربُت والخػلُم ،وطمان الاغتراف بها ومغاغاتها بصىعة
غاإلاُت فػالت.
هصذ اإلااصة  18مً هظا ؤلاغالن غلى أهه ليل شخص الحم في الخػلُم
ؾىاء بمفغصه أو مؼ حماغت ،وأمام اإلاأل أو غلى خضي ،ولػل في هظا ئقاعة ئلى خم
الفغص في أن ًخللى حػلُما غمىمُا لضة مإؾؿاث اللؼاع الػام أو جللُه حػلُما
زاصا لضي مإؾؿاث اللؼاع الخاص(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة،1948 .
ُ
اإلااصة  )18وكض ه ّغؽ هظا الحم هظلً بمىحب هص اإلااصة  26فلغة  01مً طاث
ؤلاغالن ،التي جظمىذ حملت مً اإلاباصب التي ًيبغي غلى الضوٌ ألاغظاء مغاغاتها
غىض ؾنها لدكغَػاتها الىػىُت ،ومً طلً مبضأ مجاهُت الخػلُم في مغخلخُه
الابخضاةُت وألاؾاؾُت غلى أكل جلضًغ ،وهظا مبضأ ئلؼامُت الخػلُم في مغخلت
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الابخضاتي ،ئلى حاهب طغوعة ئجاخت الخػلُم الفني واإلانهي لػمىم ألافغاص(.الجمػُت
الػامت لألمم اإلاخدضة ،1948 .اإلااصة  ،26فلغة )01
هما جظمىذ طاث اإلااصة في فلغتها الثاهُت بػع الغاًاث أو ألاهضاف التي
ًيبغي غلى الضوٌ ألاغظاء مغاغاتها ،وٍخػلم ألامغ بظغوعة اؾتهضاف الخػلُم
للخىمُت الياملت لصخصُت ؤلاوؿان ،وهظا حػؼٍؼ اخترام خلىق ؤلاوؿان وخغٍاجه
ألاؾاؾُت ،ئطافت ئلى حػؼٍؼ الخفاهم والدؿامذ والصضاكت بين حمُؼ ألامم
وحمُؼ الفئاث الػىصغٍت أو الضًيُت ،وجأًُض حهىص ألامم اإلاخدضة في ؾبُل خفظ
الؿالم الػالمي (.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،1948 .اإلااصة  ،26فلغة )02
وفي اإلالابل ،أهض اإلاكغع الضولي مً زالٌ هص الفلغة الثالثت مً طاث اإلااصة غلى
خغٍت آلاباء في ازخُاع هىع الخػلُم الظي ًخللاه أبىاؤهم بين الخػلُمين الػام
والخاص(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،1948 .اإلااصة )26
 :2.1الحم في التعليم في العهذ الذولي الخاص بحلوق إلاوسان الاكتصادية
والاجتماعية والثلافية:
جظمىذ اإلااصة  13فلغة  1مً هظه الىزُلت الضولُت التي اهظمذ
وصاصكذ غليها الضولت الجؼاةغٍت ؾىت (.1989مغؾىم عةاس ي عكم )1989 .67-89
ئكغاعا مً الضوٌ ألاػغاف بدم الؼفل في الخػلُم ،وعبؽ غملُت الخػلُم بالىغامت
ؤلاوؿاهُت واخترام وافت أػُاف خلىق ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت(.غبض هللا
مساهم ،2019 ،ص  )174ئط وعص فيها أن ليل فغص الحم في التربُت والخػلُم ،وأن
الضوٌ ألاغظاء مخفلت غلى وحىب جىحُه التربُت والخػلُم ئلى ؤلاهماء اليامل
للصخصُت ؤلاوؿاهُت والحـ بىغامتها ،واجفاق هظه الضوٌ غلى وحىب
اؾتهضافها لخمىين ول شخص مً ؤلاؾهام في صوع هافؼ في مجخمؼ خغ ،وجىزُم
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أواصغ الخفاهم والدؿامذ والصضاكت بين حمُؼ ألامم بمسخلف
أػُافها(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،1966 ،اإلااصة  ،13فلغة )1
هما جظمىذ الفلغة الثاهُت مً طاث اإلااصة ،ئكغاعا مً الضوٌ ألاغظاء بظغوعة
طمان مبضأي ئلؼامُت الخػلُم وإجاخخه مجاها لجمُؼ أػُاف املجخمؼ ،وهظا
طغوعة جللي الخػلُم الثاهىي بمسخلف أهىاغه ،بما في طلً الخػلُم الثاهىي
الخلني واإلانهي ،وحسخير الىؾاةل الالػمت لظلً ،وإجاخخه أمام الجمُؼ ،ئطافت ئلى
طغوعة جىحُه التربُت ألاؾاؾُت وجىثُفها ،الؾُما فُما ًخػلم باألشخاص الظًً
لم ًخللىا أو لم ٌؿخىملىا الضعاؾت الابخضاةُت ،أو ما ٌػغف اصؼالخا بمدى
ألامُت(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،1966 ،اإلااصة  ،13فلغة)2
بِىما أهضث الفلغة الثالثت مً طاث اإلااصة غلى خغٍت آلاباء أو ألاولُاء
الكغغُين أو ألاوصُاء ئن وحضوا في ازخُاع مضاعؽ ألبىائهم غير اإلاضاعؽ
الحيىمُت ،قغٍؼت جلُضها بمػاًير الخػلُم الضهُا للخػلُم ،التي جخظمنها أو مً
اإلالغع أن جخظمنها الدكغَػاث الىػىُت للضولت الؼغف في هظه الاجفاكُت ،والتزام
هظه اإلاضاعؽ بتربُت ألاوالص صًيُا وزللُا وفلا إلاػخلضاتهم الصخصُت(.الجمػُت
الػامت لألمم اإلاخدضة ،1966 ،اإلااصة  ،13فلغة  )3وفي هظا الؿُاقً ،غي حاهب
مً الفله بأن الخػلُم الظي ًيىن غلى هفلت الضولت ،ال ًيبغي أن ًىظغ له غلى
أهه مىت ،بل هى في خلُلت ألامغ واحب مللى غلى غاجم هظه الضولت ،قأهه في
طلً قأن الحم في الحُاة الىغٍمت(.أخمض ،أبى الىفا ،2019 ،ص )552
بِىما ألؼمذ اإلااصة  14مً طاث الىزُلت الضولُت ،الضوٌ ألاػغاف فيها
بظغوعة وطؼ زؼت غمل مفصلت للخىفُظ الفػلي والخضعٍجي إلابضأي ئلؼامُت
الخػلُم ومجاهُت للجمُؼً ،خم جىفُظه زالٌ غضص مػلىٌ مً الؿىىاثً ،خم
الىص غلُه أو جدضًضه طمً الخؼت الؿالف طهغها(.بضًغ ،2017 ،ص)9
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إلاؿاغضة الضوٌ ألاػغاف في الػهض الضولي الخاص بدلىق ؤلاوؿان
الاكخصاصًت والاحخماغُت والثلافُت غلى ؤلاهفاط ألامثل للماصجين  13و14
اإلاخػللخين بالحم في الخػلُم ،اعجأي املجلـ الاكخصاصي والاحخماعي الخابؼ
إلاىظمت ألامم اإلاخدضة ،غبر لجىت الحلىق الاكخصاصًت والاحخماغُت والثلافُت ،في
صوعتها الحاصًت والػكغون ،اإلاىػلضة بخاعٍش  15هىفمبر 03 -صٌؿمبر ،1999
ئصضاع حػلُم غام خمل الغكم  ،13بكأن الحم في الخػلُم ،ولػل أبغػ ما
جظمىه هظا الخػلُم الػام ،هى جدضًضه للمػاًير الىاحب جىافغها لضي اإلاإؾؿت
الخػلُمُت ،وهي بمثابت الؿماث اإلاترابؼت وألاؾاؾُت في حمُؼ مؿخىٍاث
الخػلُم ،والتي حكيل في مجملها مظمىن الحم في الخػلُم(.لجىت الحلىق
الاكخصاصًت والاحخماغُت والثلافُت)1999 ،
 :1.2.1معيار التو افر :مػىاه وحىب جىافغ مإؾؿاث وبغامج حػلُمُت بأغضاص
وافُت ،أي جىافغ اخخُاحاث اإلاإؾؿاث الخػلُمُت مً اإلاباوي اإلاىاؾبت ،وجىفغها
غلى ألاؾاجظة اإلاضعبين واإلاغافم الظغوعٍت لخللي الػالج ،اؾتهالن اإلاُاه ،كظاء
الحاحاث البُىلىحُت ،اؾخػماٌ اإلاىخبت وجىىىلىحُا اإلاػلىماث  ...الخ.
 :2.2.1معيار اللبول :مػىاه أن ًيىن مظمىن الخػلُم ملبىال ،وٍخػلم ألامغ
باإلاىاهج الضعاؾُت وأؾالُب الخضعَـ ،غلى أن ًيىن وزُم الصلت باالخخُاحاث
الاكخصاصًت والاحخماغُت والثلافُت للمجخمؼ مً حهت ،ومالةما مً الىاخُت
الثلافُت والجىصة للؼالب والىالضًً غلى خض الؿىاء مً حهت زاهُت.
 :3.2.1معيار إمكاهية الالتحاق :مػىاه أال ًيىن الخػلُم اللاةم حػلُما جمُيزًا،
وأن ًيىن في اإلالابل مِؿغا للجمُؼ ،وأن جخسظ زؼىاث ئًجابُت لِكمل الخػلُم
الفئاث ألاهثر تهمِكا ،وٍلىم هظا اإلاػُاع غلى زالر ( )03أبػاص مخضازلت ،جخمثل
في :غضم الخمُيز ،ئمياهُت الالخداق ماصًا ،ئمياهُت الالخداق اكخصاصًا.
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 :4.2.1معيار اللابلية للتكيف :مػىاه أن ًيىن الخػلُم طو كابلُت للخؼىع مؼ
الاخخُاحاث اإلاخغيرة للمجخمؼ ،ومؿاهما في مىاحهت غضم اإلاؿاواة وغضم الخمُيز
بين الجيؿين ،وأن ًيىن كابال للخػضًل مؼ ما ًخالءم مؼ الؿُاكاث
املحلُت(.صالي ،2017 ،ص )271،270
 :3.1الحم في التعليم في اثفاكية حلوق الطفل:
جظمىذ هظه الىزُلت الضولُت التي اهظمذ وصاصكذ غليها الضولت
الجؼاةغٍت (مغؾىم عةاس ي عكم  )1992 .461-92اغترافا بدم الؼفل في الخػلُم،
وختى ًخم ئهفاط هظا الحم بالكيل اليامل ،هصذ الاجفاكُت غلى حػل الخػلُم
الابخضاتي مجاهُا وإلؼامُا ومخاخا ،ئطافت ئٌ حصجُؼ جؼىٍغ حمُؼ أقياٌ
الخػلُم الثاهىي ،بما في طلً الخػلُم اإلانهي ،وجلضًم اإلاؿاغضة اإلاالُت غىض
الحاحت ئليها ،واجساط الخضابير الالػمت لدصجُؼ الحظىع اإلاىخظم في اإلاضاعؽ،
والخللُل مً مػضالث الدؿغب اإلاضعس ي ،ئطافت ئلى وحىب طمان جلضًم
اإلاضاعؽ للخضماث الخػلُمُت بكيل فػاٌ ،وهظا جىحُه الخػلُم لخىمُت شخصُت
الؼفل ومىاهبه وكضعاجه الػللُت والبضهُت غلى خض الؿىاء ،واخترام خلىق
الاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت ألازغي ،ئلى حاهب طغوعة اخترام اإلاباصب اإلاىغؾت في
مُثاق ألامم اإلاخدضة ،واخترام الؼفل مً زالٌ اخترام هىٍخه الثلافُت ولغخه
وكُم مجخمػه ومىػىه وخظاعجه(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،1989 .اإلااصة
)28
لظمان ئهفاط هظا الحم بالكيل الالػم وألامثل ،أوكأث لهظ الغغض لجىت
خلىق الؼفل ،وطلً بىصفها آلُت لغكابت هفالت هظه الحلىق مً ػغف الضوٌ
ألاػغاف ،هما اغخمضث الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة زالر ( )03بغوجىوىالث
ازخُاعٍت ملحلت باالجفاكُت ،وألؼمذ هظه الضوٌ بخلضًم جلاعٍغ مىخظمت ئلى
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اللجىت غً هُفُت ئغماٌ هظه الحلىق ،بما في طلً خم الؼفل في الخػلُم،
بدُث جخىلى هظه اللجىت مهمت فدص جلاعٍغ الضوٌ ،وجغص غليها ببىاغث كللها
وجىصُاتها ،ئػاء ئهفاط هظه الحلىق ،والؾُما خم الؼفل في الخػلُم ،هما جىظغ
اللجىت هظلً في الكياوي الفغصًت ،التي ًُضعى فيها اهتهاواث الجفاكُت خلىق
الؼفل وبغوجىوىالتها الازخُاعٍت ،وججغي غلى طىء طلً الخدلُلاث
الالػمت(.مساهم ،2019 ،ص )177،176
 :4.1الحم في التعليم في الاثفاكية الخاصة بمحاربة التمييزفي ميذان التعليم:
ئهفاطا ألخض أهم اإلاباصب التي ًلىم غليها الحم في الخػلُم ،وٍخػلم ألامغ
ُ
بمبضأ ميافدت الخمُيز بين اإلاخػلمين ،أبغمذ لهظا الغغض هظه الاجفاكُت
الضولُت ،التي اهظمذ وصاصكذ غليها الضولت الجؼاةغٍت ؾىت (.1968أمغ عكم
 )1968 .581-68والتي اجفلذ أػغافها غلى الػمل غلى ئػالت ومىؼ كُام أي جمُيز
باإلاػنى اإلالصىص في هظه الاجفاكُت ،وٍخػلم ألامغ بالؼامُت ئلغاء أًت أخيام
حكغَػُت أو حػلُماث ئصاعٍت ،وإًلاف الػمل بأًت ئحغاءاث ئصاعٍت جىؼىي غلى
جمُيز في الخػلُم ،ئطافت ئلى طغوعة طمان الضوٌ ألاػغاف ،غً ػغٍم الدكغَؼ
الىػني ،غضم وحىص أي جمُيز في كبىٌ الخالمُظ باإلاإؾؿاث الخػلُمُت ،وطمان
الضوٌ ألاػغاف في اجفاكُت ميافدت الخمُيز في مجاٌ الخػلُم ،لػضم الؿماح بأي
ازخالف في مػاملت اإلاىاػىين مً حاهب الؿلؼاث الػامت للضولت ،ئال غلى أؾاؽ
الجضاعة أو الحاحت ،فُما ًخػلم بالغؾىم اإلاضعؾُت ،أو ئغؼاء اإلاىذ الضعاؾُت أو
غيرها مً أقياٌ اإلاػىهت ،أو بخلضًم الترازُص أو الدؿهُالث الالػمت إلاخابػت
الضعاؾت في الخاعج ،باإلطافت ئلى طمان الضولت الؼغف في هظه الاجفاكُت ،غضم
الؿماح لؿلؼاتها الػامت أن جفغض كُىصا أو ججغي جفظُال ًيىن أؾاؾه اهخماء
الخالمُظ ئلى حماغت مػُىت ،غىض مىدها للمػىهاث ئلى اإلاإؾؿاث الخػلُمُت،
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وهظا طمانها ئجاخت فغص الالخداق بالخػلُم لألحاهب اإلالُمين غلى أعاطيها،
جماما ملثما جدُدها إلاىاػىيها(.اإلاإجمغ الػام إلاىظمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والػلم
والثلافت ،1960 ،اإلااصة )03
لظمان ئهفاط أخيام هظه الاجفاكُت ،أوكأث لهظا الغغض لجىت
الُىهِؿيى املخخصت باالجفاكُاث والخىصُاث ،وهي حهاػ جابؼ للهُئت الخىفُظًت
للُىهِؿيى ،وٍىضعج طمً هؼاق ازخصاصها ،عصض مضي ئهفاط اإلاىازُم الضولُت
الخابػت للمىظمت ،وَكمل هظا ،اإلاىازُم والخىصُاث في مجاٌ الخػلُم ،وٍخم
طلً بالىظغ ئلى الخلاعٍغ التي جلضمها الضوٌ ألاػغاف ،والؾُما جلً اإلاخػللت
بمجاٌ الخػلُم ،باإلطافت ئلى ازخصاصها بالىظغ في كظاًا اهتهاواث خلىق
ؤلاوؿان طمً مجاٌ ازخصاص الُىهِؿيى ،وَكمل هظا هظلً الحم في
الخػلُم ،وٍخم طلً مً زالٌ الىظغ في البالغاث وإحغاءاث الكياوي ،الؾُما
جلً اإلاخػللت باهفاط الحم في الخػلُم(.مساهم ،2019 ،ص  .)178،177وفي طاث
الؿُاق ،التزمذ الضوٌ ألاػغاف ػبلا لىص اإلااصة  6مً هظه الاجفاكُت ،بما وعص
مً جىصُاث للمإجمغ الػام إلاىظمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والػلىم والثلافت،
وطلً لغغض جدضًض الخضابير التي اجسظتها هظه الضوٌ إلايافدت مسخلف صىع
الخمُيز في الخػلُم ،ولغغض جدلُم جيافإ الفغص في مجاٌ الخػلُم(.اإلاإجمغ
الػام إلاىظمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والػلم والثلافت ،1960 ،اإلااصة )06
 :5.1الحم في التعليم في اثفاكية حلوق ألاشخاص روي إلاعاكة:
بضاًت مً صًباحتها التي أهض مً زاللها اإلاكغع الضولي ،اغتراف الضوٌ
ألاػغاف في هظه الاجفاكُت ،التي اهظمذ وصاصكذ غليها الضولت الجؼاةغٍت ؾىت
(.2009مغؾىم عةاس ي عكم  )2009 ،188-09بدم ألافغاص مً طوي ؤلاغاكت في
ئمياهُت الىصىٌ ئلى الخػلُم ،إلاا لظلً مً أهمُت في جمخؼ هإالء بمسخلف خلىق
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ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت ،الؾُما خلهم في الخػلُم(.الجمػُت الػامت لألمم
اإلاخدضة ،2006 ،الفلغة ث) وهظا خث الضوٌ ألاػغاف غلى طغوعة حػؼٍؼ ول
مىكف ًدؿم باخترام خلىق ألاشخاص طوي ؤلاغاكت في حمُؼ مؿخىٍاث
الخػلُم ،والؾُما ألاػفاٌ منهم مىظ خضازت ؾنهم(.الجمػُت الػامت لألمم
اإلاخدضة ،2006 ،اإلااصة )08
جظمىذ طاث الاجفاكُت خىما باغتراف الضوٌ ألاػغاف بدم ألاشخاص
طوي ؤلاغاكت في الخػلُم ،ولخدلُم ئهفاط هظا الحم صازل الدكغَػاث الىػىُت
للضوٌ ألاػغاف ،صون جمُيز وغلى أؾاؽ جيافإ الفغص ،جىفل هظه الضوٌ
لهإالء ،ئغضاص هظام حػلُمي حامؼ غلى حمُؼ اإلاؿخىٍاث ،وحػلما ٌؿخمغ ئلى مضي
الحُاة ،وَؿتهضف الخىمُت الياملت للؼاكاث اليامىت غبر جىمُت شخصُت هإالء،
وجىمُت مىاهبهم وإبضاغاتهم البضهُت والػللُت ئلى أكص ى خض ،وجمىُنهم مً
اإلاكاعهت الفػالت صازل مجخمؼ خغ(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة،2006 ،
اإلااصة  ،24فلغة )01
هما جظمىذ طاث اإلااصة خىما ًلؼم الضوٌ ألاػغاف بىفالت غضة مؿاةل
طاث صلت بدم ألاشخاص طوي ؤلاغاكت في الخػلُم ،ومً طلً ،هفالتها لػضم
اؾدبػاص هإالء مً الىظام الخػلُمي الػام غلى أؾاؽ ئغاكتهم ،وهفالت غضم
اؾدبػاص ألاػفاٌ مً طوي ؤلاغاكت مً الخػلُمين الابخضاتي والثاهىي املجاوي
وؤلالؼامي غلى أؾاؽ ئغاكتهم ،وهفالتها في اإلالابل الؾخفاصتهم مً الخػلُمين
الابخضاتي والثاهىي الجُض والجامؼ غلى كضم اإلاؿاواة مؼ ألاشخاص الػاصًين،
ئطافت ئلى طغوعة مغاغاة الضولت اإلاػىُت الخخُاحاتهم الفغصًت بصىعة مػلىلت،
وهفالتها لحصىٌ هإالء غلى الضغم الالػم في هؼاق هظام الخػلُم الػام ،لغغض
جِؿير خصىلهم غلى حػلُم فػاٌ ،وٍخم طلً بخىفير جضابير فغصًت فػالت صازل
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بِئت جخالءم مؼ زصىصُتهم ،لغغض جدلُم أكص ى كضع ممىً مً الىمى
ألاواصًمي والاحخماعي ،جخفم مؼ الهضف الػام ،اإلاخمثل في ؤلاصماج الاحخماعي
اليامل لهظه الفئت مً املجخمؼ(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،2006 ،اإلااصة
 ،24فلغة )02
في طاث الؿُاق ،جظمىذ الاجفاكُت خىما آزغ ًىظم مىطىع الحم في
الخػلُم لألشخاص طوي ؤلاغاكت ،وٍخػلم ألامغ بالؼام الضوٌ ألاػغاف في هظه
الاجفاكُت بظغوعة جمىين هإالء مً حػلم مهاعاث خُاجُت ومهاعاث في مجاٌ
الخىمُت الاحخماغُت ،لخِؿير مكاعهتهم الياملت في الخػلُم غلى كضم اإلاؿاواة مؼ
آلازغًٍ ،بىصفهم أغظاء في املجخمؼ ،ولخدلُم هظه الغاًت البض غلى الضولت
اإلاػىُت أن جخسظ الخضابير اإلاىاؾبت لظلً ،والتي حكمل جِؿير حػلم ػغٍلت بغاًل
وأهىاع الىخابت البضًلت ،ػغق ووؾاةل وأقياٌ الاجصاٌ اإلاػؼػة والبضًلت ،مهاعاث
الخىحُه والخىلل ،وجِؿير الضغم والخىحُه غً ػغٍم ؤلاكغان ،باإلطافت ئلى
جِؿير حػلم لغت ؤلاقاعة ،وحصجُؼ الهىٍت اللغىٍت لفئت الصم ،هما جلؼم
الاجفاكُت الضوٌ ألاػغاف بظغوعة هفالت جىفير حػلُم للمىفىفين والصم أو
الصم اإلاىفىفين ،والؾُما ألاػفاٌ منهم ،باالغخماص غلى أوؿب اللغاث
والىؾاةل(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،2006 ،اإلااصة  ،24فلغة )03
ولظمان ئغماٌ أمثل لحم هإالء في الخػلُم ،ألؼمذ طاث الاجفاكُت الضوٌ
ألاػغاف ،بظغوعة اجساط الخضابير الالػمت لخىظُف مضعؾين مسخصين ،بما في
طلً اإلاضعؾىن مً طوي ؤلاغاكت ،ممً ًخلىىن لغت ؤلاقاعة و ػغٍلت بغاًل،
وطمان جضعٍبهم وجيىٍنهم عفلت اإلاىظفين والػماٌ في حمُؼ مؿخىٍاث الخػلُم،
غلى اؾخػماٌ أوؿب للىؾاةل ،الؼغق ،الخلىُاث واإلاىاص الخػلُمُت ،اإلاؿاغضة
لألشخاص طوي ؤلاغاكت(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،2006 ،اإلااصة ،24
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فلغة  )04هما جظمً الضوٌ ألاػغاف لهإالء ألاشخاص ئمياهُت خصىلهم غلى
الخضعٍب اإلانهي ،حػلُم الىباع ،والخػلُم اإلاؿخمغ مضي الحُاة ،صون جمُيز وغلى
كضم اإلاؿاواة مؼ آلازغًٍ ،ولظمان هظا الخىفل ،جظمً الضولت الؼغف جىفير
الترجِباث الخِؿيرًت اإلاػلىلت لهم(.الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ،2006 ،اإلااصة
 ،24فلغة )05
للض غؼػ اإلاكغع الضولي جىظُم هظا الحم فُما ًسص ألاشخاص طوي
ؤلاغاكت ،غبر لجىت الحلىق الاكخصاصًت والاحخماغُت ،التي صضع غنها الخػلُلين
الػامين عكم  11و ،13الؿالف طهغه ،أًً وؾؼ فُه اإلاكغع مً هؼاق الحم في
الخػلُم باليؿبت لهظه الفئت ئلى أوؾؼ وأكص ى مضاه ،وهظا ما ًبين اهخمام
املجخمؼ الضولي بهظا الحم وأهمُخه ،الؾُما ئطا حػلم ألامغ بالفئاث الهكت
واملحغومت ،واألشخاص طوي ؤلاغاكت ،وهى ما ًدخم غلى الضوٌ ألاػغاف ومؼ
مكغغها الىػني مىاهبت هظا الاهخمام(.بغابذ ،2020 ،ص )478،477
 .2الحم في التعليم في اللاهون الجزائري
ئهفاطا للمىازُم الضولُت اإلاصاصق غليها مً ػغف الضولت الجؼاةغٍت في
مجاٌ خماًت خم ألافغاص في الخػلُم ،هجض بأن اإلاكغع الجؼاةغي كض هظم هظا
الحم في غضص مً الدكغَػاث الىػىُت ،وٍأحي في ملضمتها الضؾخىع الجؼاةغي،
باغخباع أؾمى وزُلت كاهىهُت في الهغم الدكغَعي ،وهظا اللاهىن الخىحُهي للتربُت
الىػىُت ،الظي ًمىً اغخباعه هى آلازغ بمثابت صؾخىع كؼاع أو مجاٌ التربُت في
الجؼاةغ.
 :1.2الحم في التعليم في الذستورالجزائري:
صاغذ الضوٌ الجؼاةغٍت مىظ اؾخلاللها غضة صؾاجير وحػضًالث لضؾاجير
كاةمت ،أملتها الظغوف وهظا الخؼىعاث الؿُاؾُت والاكخصاصًت والاحخماغُت
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والثلافُت التي مغث بها البالص واملجخمؼ الضولي غلى خض الؿىاء ،وفي ئػاع
مىاهبتها لحغهت الدكغَؼ في الػالم ،وهظا وفاءا اللتزاماتها وحػهضاتها الضولُت،
هظم اإلاكغع الجؼاةغي مىطىع الحم في الخػلُم ،في مسخلف هظه الضؾاجير
وحػضًالتها ،ؾىاء حػلم ألامغ بضؾاجيرها في اإلاغخلت الاقتراهُت ،أو جلً التي
صاغتها بػض جبىيها للىهج الغأؾمالي.
 :1.1.2الحم في التعليم في دساثيراملرحلة الاشتراكية:
باالػالع غلى أخيام الضؾخىع الجؼاةغي لؿىت  ،1963هجض بأهه كض جظمً
جىظُما صغٍدا لحم ألافغاص في الخػلُم املجاوي ،بىصفه أخض اإلاباصب التي جلىم
غليها الضولت الجؼاةغٍت آهظان ،وباغخباعه أخض ألاهضاف التي حؿعى ئلى جدلُلها
وإهفاطها غلى أعض الىاكؼ (الضؾخىع الجؼاةغي ،1963 ،اإلااصة  )10وكض وان هظا
هىدُجت الهظمامها ومصاصكتها غلى ؤلاغالن الػالمي لحلىق ؤلاوؿان ،مباقغة
بػض هُلها الؾخلاللها مً اإلاؿخػمغ الفغوس ي ،غلى غغاع اغترافها وجىظُمها
ملخخلف خلىق ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت ألازغي ،التي حاء بها ؤلاغالن
آهظان(.مغؾىم عةاس ي )1963 ،في طاث الؿُاق ،واغخلاصا وإًماها مً الضولت
الجؼاةغٍت بأهمُت الخػلُم مً حهت ،وجأزيره في ماض ي وخاطغ ومؿخلبل الضولت
واملجخمؼ الجؼاةغٍين مً حهت زاهُت ،هص طاث الضؾخىع ،بمىحب اإلااصة  18مىه
غلى ئحباعٍت الخػلُم(.الضؾخىع الجؼاةغي ،1963 ،اإلااصة )18
أما في صؾخىع ؾىت  ،1976الظي جؼامً مؼ حغُير في حكىُلت هظام الحىم
مؼ ؤلابلاء غلى الخىحه الاقتراوي في الؿُاؾت الػامت للضولت ،ئلى حاهب
اؾخدضار ما غغف آهظان بالثىعة الثلافُت ،هجض بأن اإلاكغع الجؼاةغي كض أهض
غلى طغوعة عفؼ مؿخىي الخػلُم وأخض الؿبل ألاؾاؾُت إلهجاح هظه الثىعة
صازل الضولت ،التي هالذ اؾخلاللها مىظ وكذ لِـ ببػُض(.الضؾخىع الجؼاةغي،
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 ،1976اإلااصة  )18وفي طاث الؿُاق ،أهضث اإلااصة  66مً طاث الضؾخىع غلى
هفالت الضولت الجؼاةغٍت للحم في الخػلُم والخيىًٍ اإلانهي وإحباعٍخه ،وطلً ػىاٌ
مضة الخػلُم ألاؾاؾُت اإلاىصىص غليها كاهىها ،صون جمُيز بين ألافغاص ،وخصغ
ّ
جىظُم هظا املجاٌ في ًض الضولت وهُئاتها ومإؾؿاتها وإصاعتها صون غيرها ،في
جأهُض مً اإلاكغع الجؼاةغي غلى جبني الىهج الاقتراوي ،هخىحه ؾُاس ي واكخصاصي
ال غنى غىه(.الضؾخىع الجؼاةغي ،1976 ،اإلااصة )66
في الضؾخىع الجؼاةغي لؿىت  ،1989الظي امخض فُه جبني الضولت للىظام
الاقتراوي هخىحه اكخصاصي للضولت الجؼاةغٍت آهظان ،والخسلي غىه ؾُاؾُا في
اإلالابل ،وطلً بفخذ املجاٌ أمام الخػضصًت الحؼبُت ،أهض فُه اإلاكغع الجؼاةغي
غلى طمان الضولت الجؼاةغٍت للحم في الخػلُم ،وإحباعٍخه ػىاٌ مضة الخػلُم
ألاؾاؾُت ،أما باليؿبت ملجاهُت الخػلُم فلض حػل لها اإلاكغع الجؼاةغي قغوػا
أخاٌ مؿألت جدضًضها ئلى الخىظُم ،مثلما ؾُأحي بُاهه الخلا ،ومإهضا في طاث
الؿُاق ،غلى طمان الضولت الجؼاةغٍت للمؿاواة في الالخداق بمجالي الخػلُم
والخيىًٍ اإلانهي بين وافت ألافغاص ،صون جفغكت أو جمُيز بين فئاث املجخمؼ
الجؼاةغي ،مؼ جأهُضه غلى خصغ صالخُت جىظُم هظا املجاٌ في ًض الضولت
فدؿب صون غيرها(.الضؾخىع الجؼاةغي ،1989 ،اإلااصة )50
 :2.1.2الحم في التعليم في دساثيراملرحلة الرأسمالية:
ًمثل هظه اإلاغخلت مً الخىحه الؿُاس ي والاكخصاصي للضوٌ الجؼاةغٍت
آهظان وإلى ًىمىا هظا ،الضؾخىع الجؼاةغي لؿىت  ،1996الؿاعي اإلافػىٌ ئلى
غاًت هخابت هظه ألاؾؼغ ،الظي زظؼ لػضة حػضًالث ،وان آزغها مؼلؼ ؾىت
 ،2021ئط أن أبغػ ما ًميز هظا الضؾخىع هى الخغُير الحاصل في جىحه الضولت
باهخلالها مً جبني هظام الاقتراهُت الؿُاؾُت والاكخصاصًت ،ئلى هظام
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الغأؾمالُت ،التي جم بمىحبها جبني هظام اكخصاص الؿىق ،وما ٌػىُه طلً مً
جغاحؼ الخخياع الضولت ومإؾؿاتها الػمىمُت للؿىق املحلُت الجؼاةغٍت،
وجدغٍغها أمام اإلاخػاملين الاكخصاصًين ،بما في طلً مجاٌ الخػلُم(.بىير،
بىماهت ،2018 ،ص )427
باالػالع غلى مظمىن هظا الضؾخىع ،هجض بأهه كض ؾاع غلى صعب
الضؾاجير الؿابلت ،طاث الخىحه الاقتراوي ،بىصه غلى طمان خم ألافغاص في
الخػلُم وإحباعٍخه ػىاٌ مضة الخػلُم ألاؾاؾُت ،باإلطافت ئلى هصه غلى مجاهُت
هظا الخػلُم ،مؼ الخأهُض غلى وحىب جلُُض هظه املجاهُت بكغوغ أخاٌ اإلاكغع
مؿألت جدضًضها ئلى الخىظُم ،مثلما ؾُأحي بُاهه الخلا ،ئلى حاهب جأهُضه غلى
خصغ جىظُم مجاٌ الخػلُم ،في ًض الضولت ومإؾؿاتها ،وهظا اإلاؿاواة بين أفغاص
املجخمؼ في الالخداق بالخػلُم والخيىًٍ اإلانهي(.الضؾخىع الجؼاةغي ،1996 ،اإلااصة
)53
في أوٌ حػضًل للضؾخىع الجؼاةغي اللاةم آهظان ؾىت  ،2002جظمً هظا
الخػضًل حضًضا بمىحب هص اإلااصة  3مىغع مىه ،وٍخػلم ألامغ باطافت أو ئصعاج
اللغت ألاماػَغُت ولغت وػىُت عؾمُت للضولت الجؼاةغٍت ،التي حػمل غلى جغكُتها
وجؼىٍغها بيل هىغُاتها اللؿاهُت غبر التراب الىػني ،وما ٌػىُه طلً مً حػؼٍؼ
لحم فئت هبيرة مً املجخمؼ الجؼاةغي في الخػلُم ،وكض وان طلً بمثابت الخمهُض
إلصعاج حػلُم اللغت ألاماػَغُت طمً اإلاىاهج الخػلُمُت ملخخلف ألاػىاع(.الخػضًل
الضؾخىعي الجؼاةغي ،2002 ،اإلااصة  03مىغع) بالغغم مً الصػىباث التي مً
املحخمل أن جىاحهها خؿب عأي البػع ،الؾُما مً خُث هفاًت غضص اإلاػلمين،
وهظا مً خُث الحغف الظي ؾخضعؽ به(.صالي ،2017 ،ص )276
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في خين أن مسخلف الخػضًالث الضؾخىعٍت التي جلذ هظا الخػضًل ،وٍخػلم
ألامغ بالخػضًالث الضؾخىعٍت لؿىىاث ،2021 ،2016 ،2008 :فلم جدمل
حمُػها أي حضًض حضًغ بالظهغ ،فُما ًسص مىطىع بدثىا هظا ،الحم في
الخػلُم.
 :2.2الحم في التعليم في اللاهون التوجيهي للتربية الوطىية:
هى اللاهىن الظي ًمىً اغخباعه بمثابت صؾخىع التربُت في الجؼاةغ ،وكض
هظمه اإلاكغع الجؼاةغي بمىحب اللاهىن عكم  ،04-08الظي جؼامً صضوعه مؼ
ئصضاع الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2008الؿالف طهغه ،وكض جظمً هظا
اللاهىن أهم اإلاباصب والغاًاث التي جلىم غليها وحؿعى ئلى جدلُلها الضولت
الجؼاةغٍت في مجاٌ التربُت والخػلُم ،ممثلت في وػاعة التربُت الىػىُت ومسخلف
هُئاتها ومإؾؿاتها وأحهؼتها غبر التراب الىػني.
في ئػاع بدثىا غً مظاهغ جىظُم مؿألت الحم في الخػلُم ،طمً أخيام
هظا اللاهىن ،هجض بأن اإلاكغع الجؼاةغي ،كض هص غلى طمان هظا الحم ليل
حؼاةغٍت وحؼاةغي صون جمُيز كاةم غلى الجيـ أو الىطؼ الاحخماعي أو الجغغافي،
وجلؼ مهمت ئهفاط هظا الحم غلى صولت الجؼاةغٍت ممثلت في وػاعة التربُت الىػىُت
بمسخلف هُئاتها ومإؾؿاتها وأحهؼتها وإصاعاتها(.وػاعة التربُت الىػىُت،2008 ،
اإلااصة )10
هما جظمىذ أخيام هظا اللاهىن ،هصا غلى مظاهغ وجؼبُلاث هظا
الحم ،الظي أهض بمىحبه اإلاكغع الجؼاةغي غلى أنها جخمثل في حػمُم الخػلُم
ألاؾاس ي ،وطمان جيافإ الفغض فُما ًسص ظغوف الخمضعؽ ومىاصلت
الضعاؾت بػض الخػلُم ألاؾاس ي ،ؾىاء إلاً جللىا وأهملىا هظه اإلاغخلت مً الخػلُم
أو مً لم ًخللىها أو مً لم ًىملىها ،وٍخجؿض هظا بخىفير الضولت ملخخلف البنى
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الخدخُت والخجهيزاث البُضاغىحُت ووؾاةل الاجصاٌ واإلاىاصالث ،ئطافت ئلى
جىفير ألاحهؼة واإلاإؾؿاث واإلاىاعص البكغٍت ،التي جظمً مىاصلت جللي الخػلُم،
ختى بػض مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،ول طلً بهضف مىؼ الدؿغب اإلاضعس ي،
وطمان ؾيروعة ئهفاط هظا الحم(.وػاعة التربُت الىػىُت ،2008 ،اإلااصة )11
للض جظمىذ أخيام طاث اللاهىن ،هصا آزغ ًصب في ؾُاق ئهفاط خم
ألافغاص في الخػلُم ،والظي جظمً خىما باحباعٍت الخػلُم لجمُؼ الفخُاث
والفخُان البالغين مً الػمغ ؾذ ( )06ؾىىاث ئلى غاًت ؾذ غكغة ( )16ؾىت
واملت ،أي ابخضاء مً الؿىت ألاولى مً مغخلت الخػلُم الابخضاتي ئلى غاًت الؿىت
الثالثت مً مغخلت الخػلُم الثاهىي ،وكض جظمً هظا الىص هظلً اؾخثىاء ،فُما
ًسص الخالمُظ مً طوي الاخخُاحاث الخاصت ،فُما ًخػلم بمضعؽ الخمضعؽ
ؤلالؼامُت ،مً زالٌ ئمياهُت جمضًض هظه اإلاضة ئلى ؾيخين ( )02ئطافُخين ،ولما
واهذ خالتهم جبرع طلً ،هما أهض اإلاكغع الجؼاةغي غلى طغوعة الخيؿُم
والخػاون مؼ أولُاء الخالمُظ ،لظمان جؼبُم فدىي هظه ألاخيام ،ولُخم جفػُل
هظا الخيؿُم والخػاون ،أفغص اإلاكغع الجؼاةغي بػع الػلىباث اإلاخمثلت في
غغاماث مالُتً ،لؼ غبء صفػها غلى آلاباء أو ألاولُاء الكغغُين ،املخالفين لهظه
ألاخيام(.وػاعة التربُت الىػىُت ،2008 ،اإلااصة )12
في ؾُاق ئهفاط خم ألافغاص في الخػلُم صاةما ،هص اإلاكغع الجؼاةغي طمً
أخيام طاث اللاهىن ،غلى مجاهُت الخػلُم في اإلاإؾؿاث الخابػت لللؼاع
الػمىمي للتربُت الىػىُت ،وفي حمُؼ مؿخىٍاث الخػلُم ألاؾاس ي ،بىصفه أخض
اإلاباصب التي ًلىم غليها هظا الحم ،واإلاىصىص غليها في مسخلف اإلاىازُم الضولُت
والضؾاجير الجؼاةغٍت الؿالف بُان أخيامها ،وػٍاصة غلى ؾبم ،هص اإلاكغع
الجؼاةغي ومً وعاةه الضولت الجؼاةغٍت ممثلت في وػاعة التربُت الىػىُت ،غلى صغم
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الضولت للخالمُظ اإلاػىػًٍ بخمىُنهم مً الاؾخفاصة مً ئغاهاث مسخلفت أو
مخػضصة ،وباألزص فُما ًخػلم باإلاىذ الضعاؾُت والىخب اإلاضعؾُت والخغظًت
وؤلاًىاء والىلل والصحت اإلاضعؾُت ،مؼ ئمياهُت مؿاهمت أولُاء الخالمُظ في بػع
مصاعٍف الخمضعؽ ،وطلً صون اإلاؿاؽ بمبضأ مجاهُت الخػلُم ،وهى طاجه الىص
الخىظُمي الظي أخاٌ ئلُه الضؾخىع ،مثلما ؾبم بُاهه(.وػاعة التربُت الىػىُت،
 ،2008اإلااصة )13
في ئػاع حػؼٍؼ ئهفاط خم ألافغاص في الخػلُم ،والؾُما طوي الاخخُاحاث
الخاصت وهظا طوي ألامغاض اإلاؼمىت ،هص اإلاكغع الجؼاةغي غلى طغوعة ؾهغ
الضولت الجؼاةغٍت ،بالخيؿُم بين مإؾؿاث اللؼاغاث اإلاػىُت ،الؾُما وػاعة
التربُت الىػىُت ،وػاعة الخظامً الىػني ووػاعة الصحت ،غلى طمان خم هإالء
في الخػلُم ،مً زالٌ الخىفل البُضاغىجي ألاوؿب وؤلاصماج الاحخماعي لهظه
الفئت الهامت والحؿاؾت مً املجخمؼ الجؼاةغي(.وػاعة التربُت الىػىُت،2008 ،
اإلااصة )14
جىؾُػا للىؼاق الجغغافي إلهفاط خم الفغص الجؼاةغي في الخػلُم ،هص
اإلاكغع الجؼاةغي غلى وحىب اجساط الضولت الجؼاةغٍت ممثلت في كؼاع التربُت
الىػىُت ،الظي جمثله وػاعة التربُت الىػىُت بمسخلف هُئاتها ومإؾؿاتها
وأحهؼتها وإصاعاتها ،ول ئحغاء مً قاهه جِؿير جىُُف وإغاصة ئصماج الخالمُظ
اإلاخمضعؾين في الخاعج ،الػاةضًً ئلى أعض الىػً في اإلاؿاعاث اإلاضعؾُت الىػىُت،
هما هص طاث الحىم غلى ئمياهُت كُام هظا اللؼاع بالخيؿُم مؼ البػثاث
الضبلىماؾُت الىػىُت بالخاعج ،بػض أزظ مىافلت الضوٌ اإلاؿخلبلت ،بخػلُم اللغت
الػغبُت واللغت الاماػَغُت وهظا الثلافت ؤلاؾالمُت ألبىاء الجالُت الىػىُت في
اإلاهجغ(.وػاعة التربُت الىػىُت ،2008 ،اإلااصة )15
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خاثمة:
بضعاؾدىا إلاىطىع الحم في الخػلُم ،غبر بُان وؾغص مسخلف ألاخيام
اإلاىظمت له صازل الدكغَػين الضولي والىػني ،والتي زظػذ حمُػها للخدلُل
اللاةم غلى بُان مىاػً جىظُم هظا اإلاىطىع صازلها ،وبُان ميىهاث هظا الحم،
جىصلىا ئلى بػع الىخاةج التي ؾىػغطها فُما ًلي:
 بالغغم مً خضازت اؾخلالٌ الضولت الجؼاةغٍت آهظان ،غير أن اإلاكغعالجؼاةغي أبى ئال أن ًلخدم بغهب ألامم واملجخمػاث التي اغترفذ لألفغاص
بدلهم في الخػلُم.
 مؼ حػاكب الضؾاجير الجؼاةغٍت اإلاخأزغة باألخضار التي غغفتها الضولتالجؼاةغٍت واملجخمؼ الضولي غامت ،خاوٌ اإلاكغع الجؼاةغي حػؼٍؼ ئهفاط هظا
الحم صازل الدكغَؼ الىػني ،جؼىٍغا مىه لإلػاع الدكغَعي الىػني اإلاىظم
لهظا الحم ،ومىاهبت مىه للخؼىعاث التي غغفها جىظُم هظا الحم غلى
اإلاؿخىي الضولي ،ووفاء بااللتزاماث والخػهضاث الضولُت التي جلؼ غلى غاجم
الضولت الجؼاةغٍت.
 هظم اإلاكغع الجؼاةغي مىطىع الحم في الخػلُم في أبغػ حىاهبه ختى ال هلىٌحمُػها ،الؾُما مً خُث ئهفاط مبضأ مجاهُت الخػلُم وفخذ املجاٌ أمام
اللؼاع الخاص ومؿاهماث أولُاء ألامىع ،صون اإلاؿاؽ بهظا اإلابضأ ،مبضأ
ئلؼامُت أو ئحباعٍت الخػلُم في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،وإًجاص آلالُاث
الالػمت لِكمل الخػلُم مغخلت ما بػض الخػلُم ألاؾاس ي ،الؾُما الخػلُم
الثاهىي الػام والخلني ،الخيىًٍ اإلانهي والخيىًٍ غً بػض ،مبضأ حػمُم
الخػلُم بمػُاعٍه الصخص ي والجغغافي ،لِكمل وافت أفغاص املجخمؼ
الجؼاةغي غبر وافت التراب الىػني.
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 أفغص اإلاكغع الجؼاةغي أخياما جخظمً اؾخثىاءاث زاصت بظوي الاخخُاحاثالخاصت وهظا طوي ألامغاض اإلاؼمىت ،جخماش ى وزصىصُت هظه الفئاث
الهامت والحؿاؾت والهكت صازل املجخمؼ ،طماها مىه لؿض الفجىة بُنهم
وبين اإلاخػلمين مً ألافغاص الػاصًين.
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