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ــتوری،  ــزل دس ــا، غ ــاناز میربه ــی زاده، س ــا غالمعل ــان: مهس مترجم
ضحــی جعفــری، نســیم ولی جانــی، مهرنــوش امیــدوار، حمیــد 

فراهانــی، مهــدی ســرمدی راد
ویرایش و مقابله با متن انگلیسی: شیوا شریف زاد

ویرایش فنی و صفحه آرایی: یاسمین حشدری
انتشــار متــن فارســی: گــروه ترجمــة کمیتــة پژوهــشـ  انجمــن حمایــت 

از حقــوق کــودکان

ــول  ــج اص ــغ و تروی ــم، تبلی ــدف تفهی ــا ه ــودکان ب ــوق ک ــت از حق ــن حمای  انجم
پیمان نامــة جهانــی حقــوق کــودک در ســال 1373 بــا مجــوز 1133۸ از وزارت کشــور 

ــران تأســیس شــده اســت.  در ای
 کلیــة حقــوق معنــوی ایــن ترجمــه متعلــق بــه پدیدآورنــدة آن یعنــی انجمــن حمایت از 

حقوق کــودکان اســت.
 هرگونــه اســتفاده از ایــن ترجمــه مشــروط بــر اینکــه جنبــة انتفاعــی نداشــته باشــد، بــا 
ذکــر نــام انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان و نــام مترجمــان و ویراســتاران بالمانــع اســت.

ــام انجمــن  ــا تحریــف در ایــن ترجمــه و نشــر آن به همــراه نشــان و ن ــه تغییــر ی  هرگون
ــدون اجــازة انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان ممنــوع اســت.  حمایــت از حقــوق کــودکان، ب
 تکثیــر و چــاپ ایــن ترجمــه به قصــد فــروش یــا بهره بــرداری مــادی بــه هــر طریــق 

 بــدون اجــازة انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان ممنــوع اســت.
ــرای اهــداف پژوهشــی و ترویجــی انجــام  ــاً ب ــن ترجمــه غیررســمی اســت و صرف  ای

شــده اســت.



فهـرسـت

مقدمة مترجمان........................................................................................................................... 4
پیوست 9: نظر عمومی شمارة یک )۲۰۰1(. مادة ۲9، بند 1: اهداف آموزش........ ۸
بند یک مادة ۲9 پیمان نامة حقوق کودک................................................................... ۸
مشروح نظر عمومی شمارة یک )۲۰۰1(: اهداف آموزش.............................................. 9
آموزش حقوق بشر............................................................................................................. 17
اجرا، پایش، و بررسی و ارزیابی...................................................................................... 1۸
اهمیت بند یک مادة ۲9..................................................................................................... 9
کارکرد های بند یک مادة ۲9 ........................................................................................ 11



ش
ک: اهداف آموز

ک مادة ۲۹ پیمان نامة حقوق کود
ک )۲۰۰۱( بند ی

نظر عمومی شمارة ی

4
مقدمة مترجمان

اوایــل ســال 139۸، کــه بــرای بــار اول ایــدة ترجمــة نظــرات عمومــی کمیتــة 
ــت  ــة پژوهــش انجمــن حمای ــل متحــد در کمیت ــوق کــودک ســازمان مل حق
از حقــوق کــودکان مطــرح شــد، اعضــا از آن اســتقبال کردنــد. بــرای ترجمــة 
ایــن متــون دو راه در پیــش رو بــود، راه اول کــه ســاده تر و سرراســت تر 
ــه  ــه ای کاِر ترجم ــه به صــورت حرف ــود ک ــی ب ــه مترجمان ــود، ســپردن کار ب ب
ــی  ــکیل گروه ــید، تش ــر می رس ــر به نظ ــه پُرپیچ وخم ت ــد. راه دوم، ک می کنن
ــردن  ــان انگلیســی و پیــش ب ــا دانــش قابل قبــول در زب ــود از عالقه منــدان ب ب
ــا  ــدن ب ــر ش ــت وجو و درگی ــوزی و جس ــا هم آم ــی، ب ــورت کارگاه کار به ص
متــن و مفاهیــم و ابعــاد آن و البتــه تقویــت تســلط اعضــا بــر زبــان فارســی. راه 
ــه متــن ترجمه شــده در زمانــی  اول فقــط یــک خروجــی داشــت: دســتیابی ب
کوتــاه، امــا راه دوم، گرچــه زمــان بیشــتری می طلبیــد، فراینــدی بــود شــامل 
ــام  ــش و انج ــا و دان ــا و مهارت ه ــد توانایی ه ــد و رش ــراد عالقه من ــذب اف ج
کاری گروهــی و جمعــی و رســیدن بــه ســطحی از توانمنــدی جمعــی، به عــالوة 
ــل  ــی، مدیرعام ــید یزدان ــای فرش ــاد آق ــن اعتم ــده. حس ــی ترجمه ش متن های
و عضــو محتــرم هیئت مدیــرة انجمــن و رابــط وقــت کمیتــة پژوهــش، 
ــه  ــروه ترجم ــای گ ــه اعض ــش ب ــة پژوه ــای کمیت ــایر اعض ــن س و همچنی
ــات  ــیر، جلس ــن مس ــداوم راه دوم را داد. در ای ــدن و ت ــس برگزی اعتمادبه نف
متعــددی برگــزار شــد و در ایــن جلســات، در کنــار آمــوزش اصــول ترجمــه 
ــک از  ــه هری ــی ک ــی، بخش های ــان فارس ــا زب ــتر ب ــنایی بیش ــش و آش و ویرای
ــد؛  ــرح می ش ــی ط ــنهادات ویرایش ــده و پیش ــد خوان ــه می کردن ــا ترجم اعض
دربــارة مفاهیــم تــازه جســت وجو می کردیــم و بــا اســتفاده از نظــرات جمــع، 
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ــج، بررســی معادل هــای پیشــنهادی و آموخته هایمــان  یافتــن معادل هــای رای
ــم و در انتهــا،  از جلســات، هرکداممــان کار خــود را ویرایشــی اولیــه می کردی
ــم در  ــه ه ــه ویراســتاری ســپرده می شــد ک ــن ب ــی، مت ــش نهای جهــت ویرای
ــش  ــارت و دان ــم از مه ــش داشــت و ه ــه و دان ــودکان تجرب ــوق ک ــوزة حق ح
زبانــِی باالیــی برخــوردار بــود. و ایــن رونــد بــرای متــون بعــدی نیــز همچنــان 

ــه دارد. ادام
ــی هســتند  ــل متون ــوق کــودک ســازمان مل ــة حق نظــرات عمومــی کمیت
ــن کمیتــه  ــا هــدف تشــریح عمومــی محتــوای پیمان نامــه، از ســوی ای کــه ب
منتشــر می شــوند و مکملــی عمومــی هســتند بــرای پیشــنهادات خاصــی کــه 
ــه  ــه هــر کشــور، جهــت بهبــود وضعیــت حقــوق کــودک، ارائ ــه ب ــن کمیت ای
می دهــد. تدویــن نظــرات عمومــْی برآمــده از چنــد ضــرورت اســت: اول اینکــه 
حقــوق و مفاهیــم منــدرج در پیمان نامــة حقــوق کــودک ارتباطــی نظام منــد 
باهــم دارنــد و الزم اســت ایــن ارتباط هــا به صــورت مبســوط روشــن و 
ــودکان  ــوق ک ــدة حق ــف و پیچی ــاد مختل ــن، ابع ــر ای ــالوه ب تشــریح شــوند. ع
ــده اند  ــاد ش ــه ایج ــب پیمان نام ــگارش و تصوی ــد از ن ــه بع ــی ک و ضرورت های
ــن  ــه ای ــن حــوزه ب ــان ای ــه نظــر کنشــگران و نقش آفرین ــد ک ایجــاب می کنن
ــازه و پیچیدگی هــا جلــب شــود. و درنهایــت  ــی ت ــی و مکان ضرورت هــای زمان
ــوق  ــه حق ــوط ب ــی و مرب ــی ـ قضای ــی حقوق ــاً متن ــه صرف ــه پیمان نام آنک
ــاد  ــرد نیســت، بلکــه زندگــی کــودکاْن ابع ــه موجــودی منف »کــودک« به مثاب
اجتماعــی، جمعــی و فرهنگــی نیــز دارد کــه در پیمان نامــه بــه آن اشــاره شــده 
ــروزه،  ــال: ام ــوان مث ــوند. به عن ــن ش ــریح و تبیی ــاد تش ــن ابع ــت ای و الزم اس
ــای  ــادات و چالش ه ــدن انتق ــده ش ــی و عم ــات دوران کودک ــد مطالع ــا رش ب
توجــه  بزرگ سال ســاالرانه،  ذهنیت هــای  و  سیاســت گذاری ها  پیرامــون 
ــود و از  ــارکت می ش ــدن و مش ــنیده ش ــر ش ــودکان ب ــق ک ــه ح ــتری ب بیش
ایــن حیــث الزم اســت موضــوع منافــع عالیــة کــودکان و ارتبــاط آن بــا حــق 
بــر شــنیده شــدن و مشــارکت بیشــتر تبییــن شــود. یــا در موضــوع آمــوزش، 
بــا توجــه بــه اثــرات مســائِل حــوِل تبعــات تبعیض هــای گوناگــون و متقاطــِع 
مبتنــی بــر جنســیت، معلولیــت، بیمــاری، قومیــت، طبقــه، نــژاد و... بــر آموزش 
کــودکان، بایــد توجــه بیشــتری بــه پیچیدگی هــای حــول مســئلة دسترســی و 

ــت. ــوزش داش ــودن آم ــش ب ــتفاده پذیری و نتیجه بخ اس
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نظــرات عمومــی همچنیــن راهنمایــی هســتند بــرای پژوهشــگران، فعــاالن 
و کنشــگران حــوزة کــودکان، دســت اندرکاران سیاســت گذاری و همچنیــن 
ــن  ــوق و.... ای ــی، روان شناســی، حق ــوم اجتماع ــوزگاران در عل دانشــجویان و آم
ــد  ــه می توان ــد ک ــز دارن ــی نی ــناد بین الملل ــایر اس ــه س ــی ب ــون ارجاعات مت
ــوان  ــه می ت ــه ک ــد. البت ــم کن ــرای پژوهشــگران و کنشــگران فراه ــی ب راهنمای
ــی  ــری در برخ ــا بازنگ ــت، چه بس ــز داش ــادی نی ــی انتق ــون نگاه ــن مت ــه ای ب
ــروری  ــرایط ض ــوالت و ش ــطة تح ــان به واس ــود و ارتقایش ــتانداردها و بهب اس
ــدی  ــات ج ــه اصالح ــا را ب ــا م ــد و ضرورت ه ــارب جدی ــی تج ــا حت ــود ی ش
ــم  ــع ه ــد. درواق ــون کنن ــودکان رهنم ــوق ک ــارة حق ــان درب در ذهنیت هایم
ــتند و  ــری هس ــی بش ــرایط تاریخ ــول ش ــون محص ــن مت ــم ای ــه و ه پیمان نام
مســائلی ماننــد گرمایــش زمیــن، بحران هــای زیســت محیطی، تجــارب ناشــی 
از شــیوع ویــروس کویــد ـ 19 و آشــکار شــدن بحران هــای پنهــان جامعــة بشــری، 
گســترش روزافــزون شــکاف های طبقاتــی، آشــکار تر شــدن چهــرة تبعیض هــای 
پنهــان و ســاختاری مربــوط بــه نــژاد، جنســیت، معلولیــت، قومیــت، زبــان و... ، 
ــوط  ــای مرب ــی و پژوهش ه ــای جمع ــی در کنش ه ــای اجتماع ــد رویکرد ه رش
بــه حوزه هــای معلولیــت، پزشــکی، روان شناســی و روان پزشــکی، مســائلی ماننــد 
برجســته شــدن مشــارکت و عاملیــت کــودکان و... مــا را بــه درکــی عمیق تــر و 
ســاختاری تر از مســائل و البتــه اقــدام و کنــش بــرای تغییــر و بهبــود وضعیــِت 

ــد. ــرا می خوانن ــری ف ــة بش جامع
ــة حقــوق  ــم همــة نظــرات عمومــی کمیت ــداوم کار بتوانی ــا ت ــم ب امیدواری
کــودک را بــه فارســی برگردانیــم. در ایــن راه، پذیــرای نظــرات، پیشــنهادات و 
انتقــادات مخاطبــان، کــه قطعــاً بــه بهبــود کیفیــت کار کمــک خواهــد کــرد، 

هســتیم.
بــه  اصلــی  متــن  پی نوشــت های  کلیــه  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــا  ــز ب ــس نی ــان در پانوی ــات مترجم ــده اند و توضیح ــل ش ــا منتق پانویس ه
ــاز  ــن نی ــا در مت ــن هرج ــت. همچنی ــده اس ــخص ش ــان[ مش ــانة ]مترجم نش
بــه افــزودن کلمــه ای بــرای روان تــر شــدن متــن بــوده  اســت، کلمــات افــزوده 

داخــل }{ آمده انــد.
در پایــان الزم اســت از هیئت مدیــرة انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان و 
همــة کســانی کــه فرصــت و شــرایط انجــام و انتشــار ایــن ترجمه هــا را فراهــم 
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ــد سپاســگزاری کنیم. کردن
متــن حاضــر کــه پیــش روی شماســت نظــر عمومــی شــمارة یــک کمیتــة 
ــادة ۲9  ــک م ــد ی ــدرج در بن ــوزش من ــه اهــداف آم ــوق کــودک اســت ک حق
ــن  ــت ای ــن اهمی ــن مت ــد. ای ــن می کن ــودک را تبیی ــوق ک ــة حق پیمان نام
ــش  ــرای اجــرا، پای ــن ســازوکارهای الزم ب ــا و همچنی اهــداف، کاربســت آن ه
ــوزش را  ــداف آم ــئلة اه ــرح و مس ــات را ش ــرفت اقدام ــزان پیش ــی می و بررس
درمــورد مســائلی ماننــد اهمیــت توجــه بــه محیط زیســت، مقابلــه بــا تعصبــات 
و تبعیض هــای مبتنــی بــر نــژاد، جنســیت، بیگانه هراســی و... ، نیازهــای 

ــد. ــریح می کن ــاص تش ــرایط خ ــودکان و ش ــوع ک متن

گروه ترجمة کمیتة پژوهش
انجمن حمایت از حقوق کودکان
مرداد 1399
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۸
 پیوست ۹

 نظر عمومی شمارة یک )۲۰۰۱(
مادة ۲۹، بند ۱: اهداف آموزش

 بند یک مادة ۲۹ پیمان نامة حقوق کودک
ــودکان  ــوزش  ک ــه  آم ــد ک ــت  می کنن ــیون  موافق ــرف  کنوانس ــورهای  ط ۱. کش

بایــد در جهــت مــوارد زیــر  باشــد:
ــمی   ــی  و جس ــای ذهن ــتعدادها و توانایی ه ــخصیت ، اس ــل  ش ــد  کام ــف ( رش ال

ــودکان . ک
ــول   ــی  و اص ــای  اساس ــر و آزادی ه ــوق  بش ــه  حق ــرام  ب ــس احت ــاد ح ب ( ایج

ــد. ــل  متح ــازمان  مل ــور س ــده در منش ذکرش
ــان  و  ــی، زب ــت  فرهنگ ــودک ، هوی ــن  ک ــه  والدی ــرام  ب ــس احت ــاد ح ج ( ایج
ــد،  ــی  می کن ــه  در آن  زندگ ــوری  ک ــی  کش ــای مل ــای  وی،  و ارزش ه ارزش ه
ــاوت   ــای  متف ــودک  اســت و }ارزش {  تمدن ه ــی ک ــه موطــن  اصل کشــوری ک

ــدن  وی . ــا تم ب
د( آمــاده  کــردن کــودک  بــرای  داشــتن  زندگــی  مســئوالنه  در جامعــه ای  آزاد 
و بــا روحیــة تفاهــم ، صلــح ، مــدارا، تســاوی  جنســیتی و دوســتی  میــان تمــام  

مــردم ، گروه هــای  قومــی ، مذهبــی  و ملــی  و افــراد بومــی.
هـ ( ایجاد حس احترام  نسبت  به  محیط زیست طبیعی .
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 مشروح
نظر عمومی شمارة یک )۲۰۰۱(: اهداف آموزش

 اهمیت بند یک مادة ۲۹
ــادی  ــیار زی ــت بس ــودک اهمی ــوق ک ــة  حق ــادة ۲9 پیمان نام ــِک م ــد ی ۱. بن
ــق  ــورد تواف ــرده و م ــن ک ــوزش تعیی ــرای آم ــاده ب ــن م ــه ای ــی ک دارد. اهداف
ــج،  ــه را  تروی ــن پیمان نام ــه، ارزش بنیادی ــرار گرفت ــو ق ــورهای عض ــة کش هم
حمایــت و پشــتیبانی می کنــد: کرامــت انســانِی ذاتــی هــر کــودک و حقــوق 
برابــر و غیرقابل ســلب او. ایــن اهــداف، کــه در پنــج پاراگــراف بنــِد یــِک مــادة 
۲9 آمده انــد، مســتقیماً بــه تحقــق کرامــت و حقــوق انســانی کــودک مربــوط 
می شــوند و نیازهــای ویــژة رشــد کــودک و ظرفیت هــای مختلــف و در حــال 
ــة  ــد همه جانب ــد از: رش ــداف عبارت ان ــن اه ــد. ای ــر می گیرن ــد او را در نظ رش
ــس  ــاد ح ــف(، ایج ــراف ال ــک، پاراگ ــد ی ــادة ۲9، بن ــودک )م ــای ک ظرفیت ه
احتــرام بــه حقــوق بشــر )مــادة ۲9، بنــد یــک، پاراگــراف ب(، تقویــت احســاس 
ــدن و  ــی ش ــراف ج( و اجتماع ــک، پاراگ ــد ی ــادة ۲9، بن ــق )م ــت و تعل هوی
تعامــل کــودک بــا دیگــران )مــادة ۲9، بنــد یــک، پاراگــراف د( و }تعامــل بــا{ 

محیط زیســت طبیعــی )مــادة ۲9، بنــد یــک، پاراگــراف هـــ(.

۲. بنــد یــِک مــادة ۲9، عــالوه بــر اینکــه ابعــادی کیفــی بــه حــق بــر آمــوزش 
به رســمیت شناخته شــده در مــادة ۲۸ می دهــد و بازتاب دهنــدة حقــوق و 
کرامــت ذاتــی کــودک اســت، بــر لــزوم کودک محــور1 و دوســتدار کــودک۲ بــودن 

1. child-centred 
2. child-friendly
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آمــوزش و }ظرفیــت{ توانمند ســاز آن هــم تأکیــد می کنــد. ایــن بنــد همچنیــن 
ــر  ــد ب ــه فرایندهــای آموزشــی بای ــد ک ــد می کن ــن مســئله تأکی ــت ای ــر اهمی ب
ــح می کنــد1: آموزشــی کــه حــق  ــن مــاده تصری ــی باشــند کــه ای مبنــای اصول
ــه  ــی را ب ــای زندگ ــه مهارت ه ــود ک ــوری طراحــی می ش ــودک اســت ط ــر ک ه
ــوق  ــة حق ــدی از هم ــرای بهره من ــودک را ب ــای ک ــد، ظرفیت ه ــوزش ده او آم
انســانی اش تقویــت کنــد و فرهنگــی را ترویــج کنــد کــه ارزش هــای متناســب 
حقــوق بشــر در آن جریــان دارد. هــدف }چنین آموزشــی{ توانمندســازی کودک 
ــت  ــا، کرام ــر ظرفیت ه ــری و دیگ ــی یادگی ــا، توانای ــعة مهارت ه ــطة توس به واس
انســانی، عزت نفــس و اعتمادبه نفســش اســت. در اینجــا »آمــوزش« از آمــوزش 
ــای  ــی و فراینده ــات زندگ ــیعی از تجربی ــترة وس ــی رود و گس ــر م ــمی فرات رس
ــر می گیــرد کــه کــودکان را قــادر می ســازد بتواننــد به صــورت  یادگیــری را درب
فــردی یــا جمعــی، شــخصیت، اســتعدادها و توانایی هــای خــود را رشــد دهنــد و 

ــا رضایتــی در جامعــه داشــته باشــند. زندگــی تمام وکمــال و تــوأم ب

ــادة  ــط دسترســی نیســت )م ــودک، مســئله فق ــل ک ــورد حــق تحصی 3. درم
ــه  ــی ک ــا محتوای ــوزش ب ــت. آم ــم اس ــز مه ــوزش نی ــوای آم ــه محت ۲۸( بلک
ــزاری ضــروری  ریشــه در ارزش هــای ذکرشــده در بنــد یــِک مــادة ۲9 دارد اب
بــرای هــر کــودک اســت تــا بتوانــد در طــول زندگــی اش بــه واکنشــی متعــادل 
ــد  ــت یاب ــی دس ــا چالش های ــی ب ــرای رویای ــر ب ــوق بش ــا حق ــب ب و متناس
ــد و  ــای جدی ــدن، فن آوری ه ــی ش ــی از جهان ــِی ناش ــرات اساس ــا تغیی ــه ب ک
ــِن  ــای بی ــا تنش ه ــن چالش ه ــتند. ای ــراه هس ــا آن هم ــط ب ــای مرتب پدیده ه
ــر  ــنتی و ام ــر س ــی، ام ــر جمع ــردی و ام ــر ف ــی، ام ــر محل ــی و ام ــر جهان ام
ــا،  ــری فرصت ه ــت و براب ــدت، رقاب ــدت و بلندم ــات کوتاه م ــدرن، مالحظ م
گســترش دانــش و ظرفیــت جــذب آن و امــر مــادی و امــر معنــوی را شــامل 
می شــود.۲ بااین حــال به نظــر می رســد کــه در برنامه هــا و سیاســت های 

1. در این زمینه، کمیتة حقوق کودک به نظر عمومی شمارة 13 )1999( کمیتة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
درمورد حق بر آموزش اشاره می کند که در میان موارد دیگر، به اهداف آموزش مقررشده در بند یک مادة 13 میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم می پردازد. کمیته همچنین توجه کشورهای عضو پیمان نامه را به 
دستورالعمل های کلی راجع به شکل و محتوای گزارش های دوره ای جلب می کند که باید براساس پاراگراف ب بند یک 

.)116-11۲ .paras ,5۸/CRC/C( مادة 44 پیمان نامه ارائه شوند
2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Learning: The Treasure Within, Report of 
the International Commission on Education for the 21st Century, 1996, pp. 1618.
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ــِک مــادة ۲9  ملــی و بین المللــی درمــورد آمــوزش، مــوارد منــدرج در بنــد ی
ــر  ــا فقــط به صــورت نمایشــی و تزیینــی ذک ــاًل فرامــوش شــده اند و ی ــا کام ی

شــده اند. 

ــن  ــر ای ــو ب ــور های عض ــه کش ــد ک ــح می کن ــادة ۲9 تصری ــِک م ــد ی 4. بن
مســئله کــه هــدف آمــوزش بایــد طیــف وســیعی از ارزش هــا را در بــر بگیــرد 
ــه در  ــی ک ــی و فرهنگ ــی، مل ــای مذهب ــر مرزه ــق ب ــن تواف ــد. ای ــق دارن تواف
نقــاط مختلــف جهــان ایجــاد شــده اند غلبــه دارد. در نــگاه اول ممکــن اســت 
این طــور به نظــر برســد کــه بعضــی از ارزش هــای متفاوتــی کــه در مــادة ۲9 
ذکــر شــده اند، در برخــی موقعیت هــا باهــم در تضــاد هســتند. بنابرایــن ممکــن 
اســت تالش هــا بــرای ارتقــای درک، تســاهل و دوســتی میــان مــردم مطابــق 
ــا سیاســت های طراحی شــدة  پاراگــراف د بنــد یــک، همیشــه و خودبه خــود ب
ــرام نســبت  ــورد ایجــاد حــس احت ــک ـ کــه درم ــد ی ــق پاراگــراف ج بن مطاب
ــی  ــای مل ــودک و ارزش ه ــر ک ــای ه ــان و ارزش ه ــی، زب ــت فرهنگ ــه هوی ب
کشــوری کــه در آن زندگــی می کنــد، کشــوری کــه خاســتگاه کــودک اســت، 
ــم  ــش مه ــت، بخ ــا درحقیق ــد. ام ــازگار نباش ــت ـ س ــر اس ــای دیگ و تمدن ه
ایــن مقــرره دقیقــاً در }همیــن{ شــناخت ضــرورت اتخــاذ رویکــرد متعــادل 
ــو و  ــا گفت وگ ــد ب ــه می توان ــردی ک ــت، رویک ــه اس ــوزش نهفت ــورد آم درم
ــر  ــه تفاوت هــا، ارزش هــای مختلــف را باهــم آشــتی دهــد. عــالوه ب احتــرام ب
ــی  ــان تفاوت های ــل زدن می ــه در پ ــد ک ــت را دارن ــن قابلی ــودکان ای ــن، ک ای
ــش  ــد نق ــدا کرده ان ــر ج ــای انســانی را از یکدیگ ــْخ گروه ه ــول تاری ــه در ط ک

ــد. ــازی کنن ــردی ب منحصربه ف

 کارکرد های بند یک مادة ۲۹ 
5. مــادة ۲9 فقــط یــک فهرســت یــا لیســت از اهــداف مختلفــی کــه آمــوزش 
بایــد در پــی داشــته باشــد نیســت. بلکــه در چهارچــوب کلــی پیمان نامــه، بــر 

امــور بســیاری تأکیــد می کنــد، ازجملــه مــوارد زیــر:

ــررات  ــان مق ــاط می ــروری ارتب ــت ض ــر ماهی ــاده ب ــن م ــه ای ــت آنک 6. نخس
ــررات  ــیاری مق ــاده از بس ــن م ــی{ ای ــد. }به عبارت ــد می کن ــه تأکی پیمان نام
ــا  ــام ی ــا را ادغ ــا آن ه ــد، و ی ــد می کن ــا تأکی ــر آن ه ــرد، ب ــر وام می گی دیگ
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ــت.  ــن نیس ــر ممک ــواد دیگ ــدون م ــی و ب ــد؛ و درک آن به تنهای ــل می کن کام
ــة  ــع عالی ــادة ۲(، مناف ــض )م ــدم تبعی ــه ـ ع ــی پیمان نام ــر اصــول کل ــالوه ب ع
کــودک )مــادة 3(، حــق زندگــی، بقــا و رشــد ) مــادة 7(، و حــق بیــان دیدگاه هــا 
ــادة 1۲( ـ بســیاری از مقــررات دیگــر را  و در نظــر گرفتــه شــدن دیدگاه هــا )م
ــه  ــوند، و البت ــوارد می ش ــن م ــامل ای ــه ش ــی ک ــمرد، مقررات ــوان برش ــم می ت ه
محــدود بــه این هــا نیســتند: حقــوق و مســئولیت های والدیــن )مــواد 5 و 1۸(، 
آزادی بیــان )مــادة 13(، آزادی اندیشــه )مــادة 14(، حــق برخــورداری از اطالعات 
ــق  ــادة ۲3(، ح ــت1 )م ــای معلولی ــودکان دارای توانایی ه ــوق ک ــادة 17(، حق )م
برخــورداری از آمــوزش بهداشــت )مــادة ۲4(، حــق تحصیــل )مــادة ۲۸(، و حقوق 

ــی و فرهنگــی کــودکان }عضــو{ گروه هــای اقلیــت )مــادة 3۰(. زبان

ــان  ــه و بسترش ــه از  پیش زمین ــتند ک ــی نیس ــودکان ارزش های ــوق ک 7. حق
ــری  ــِی کلی ت ــوب اخالق ــه در چهارچ ــند، بلک ــتقل از آن باش ــا مس ــدا و ی ج
ــا حــدودی در مــادة ۲9 و مقدمــة }پیمان نامــه{ توصیــف  ــد کــه ت ــرار دارن ق
ــه  ــه ب ــادات ک ــه بســیاری از انتق ــاده به طــور مشــخص ب ــن م شــده اســت. ای
ــن  ــال: ای ــرای مث ــد. ب ــخ می ده ــده پاس ــودک وارد ش ــوق ک ــة حق پیمان نام
مــاده بــر اهمیــت احتــرام بــه والدیــن و همچنیــن ضــرورت در نظــر گرفتــن 
حقــوق در چهارچــوب اصولــی، اخالقــی، معنــوی، فرهنگــی و اجتماعــی تأکیــد 
ــد  ــد می کن ــن مســئله تأکی ــر اهمیــت ای ــاده{ ب ــن م ــد. همچنیــن }ای می کن
کــه بیشــتر حقــوق کــودکان نه تنهــا از بیــرون }جامعــه{ تحمیــل نشــده اند، 

ــود ارزش هــای جوامــع محلــی هســتند. بلکــه در تاروپ

8. دوم اینکــه ایــن مــاده بــه فراینــدی کــه قــرار اســت بــه میانجــی آن حــق 
ــر  ــم ب ــای حاک ــن، ارزش ه ــد. بنابرای ــت می ده ــود، اهمی ــج ش ــل تروی تحصی
فراینــد آموزشــی نبایــد اقداماتــی را کــه حقــوق دیگــر را ترویج می کنــد نادیده 
بگیــرد، بلکــه بایــد آن هــا را تقویــت کنــد. ایــن مــوارد فقــط شــامل محتــوای 
برنامــة درســی نمی شــود، بلکــه بــه فراینــد آموزشــی، روش هــای آموزشــی و 
ــا هرجــای دیگــری باشــد(  ــه، مدرســه ی ــد خان محیــط آمــوزش )کــه می توان
نیــز مربــوط می شــود. کــودکان بــا ورود بــه مدرســه حقــوق بشــر خــود را از 

1. ]مترجمان[ هرجا در متن اصلی کلماتی نظیر disabled آمده، به جای استفاده از معادل هایی نظیر معلول، ناتوان، 
توان خواه و یا توان یاب، از معادل  »افراد دارای معلولیت« )people with disability( استفاده شده است.
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دســت نمی دهنــد. به عنــوان مثــال: آمــوزش می بایســت به شــکلی فراهــم 
ــم  ــذارد و }شــرایطی را فراه ــرام بگ ــودک احت ــی ک ــت ذات ــه کرام ــه ب شــود ک
کنــد کــه{ کــودک بتوانــد، مطابــق بنــد یــِک مــادة 1۲، دیدگاه هــای خــود را 
ــه بیــان کنــد و در فعالیت هــای مدرســه مشــارکت داشــته باشــد. شــیوة  آزادان
ــه در  ــای مؤکــدی را ک ــه محدودیت ه ــه ای باشــد ک ــد به گون ــوزش بای ــة آم ارائ
بنــد دوم مــادة ۲۸ ذکــر شــده در نظــر بگیــرد و پرهیــز از خشــونت را ترویــج 
دهــد. کمیتــه به طــور مرتــب در مالحظــات نهایــی خــود بیــان کــرده اســت کــه 
بــه کار بــردن تنبیــه بدنــی نــه بــه کرامــت ذاتــی کــودک احتــرام می گــذارد و 
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــه را مدنظ ــاط مدرس ــختگیرانة انضب ــای س ــه محدودیت ه ن
 پیــروی از ارزش هــای ذکرشــده در مــادة ۲9 مشــخصاً مســتلزم ایــن اســت کــه 
مــدارس تــا حــد امــکان دوســتدار کــودک باشــند و از همــه جهــات بــا کرامــت 
کــودک در تطابــق باشــند. مشــارکت کــودکان در مدرســه، تشــکیل اجتماعــات 
و شــوراهای دانش آمــوزی، آمــوزش و مشــاوره بــا هم ســاالن،  و مشــارکت دادن 
ــوان بخشــی از  ــد به عن کــودکان در فرایند هــای انضباطــی مدرســه، همگــی بای

فراینــد یادگیــری و تجربــة شــناخت حقــوق رواج داده شــوند. 

ــای  ــی نظام ه ــورد برپای ــا درم ــدات دولت ه ــر تعه ــادة ۲۸ ب ــه م ــوم اینک ۹. س
ــادة  ــه م ــد، درحالی ک ــد می کن ــا تأکی ــه آن ه ــن دسترســی ب آموزشــی و تضمی
۲9 بــر اهمیــت حــق فــردی و شــخصی درمــورد کیفیــت خــاص آمــوزش دســت 
می گــذارد. ایــن مــاده، کــه بــا تأکیــد پیمان نامــه بــر اهمیــت اقــدام بــا هــدف 
ــودِن آمــوزش  ــر مفهــوم کودک محــور ب ــی کــودک مطابقــت دارد، ب ــع عال مناف
تأکیــد می کنــد: هــدف اصلــی آمــوزش توســعة شــخصیت فــردی، اســتعدادها 
ــای  ــا و نیازه ــق، توانایی ه ــا، عالی ــه ویژگی ه ــت، ک ــودک اس ــای ک و توانایی ه
ــن،  ــد.1 بنابرای ــمیت می شناس ــودک را به رس ــر ک ــرد ه ــری منحصربه ف یادگی
برنامــة درســی بایــد بــا شــرایط اجتماعــی، فرهنگــی، محیطــی و اقتصــادی هــر 
کــودک و نیازهــای حــال و آینــدة او مســتقیماً در ارتبــاط باشــد و ظرفیت هــای 
ــد متناســب  ــس بای ــای تدری ــرد؛ روش ه درحــال رشــد کــودک را در نظــر بگی
بــا نیازهــای مختلــف کــودکاِن متفــاوت باشــد. همچنیــن آمــوزش بایــد از ایــن 

1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Salamanca Statement and Framework 
for Action on Special Needs Education, 1994, p. viii.
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امــر اطمینــان حاصــل کنــد کــه همــة کــودکان مهارت هــای ضــروری زندگــی 
ــا چالش هایــی کــه  ــدون آمادگــِی مواجهــه ب ــد و هیــچ کودکــی ب را آموخته ان
انتظــار مــی رود پیــش روی خــود در زندگــی داشــته باشــد مدرســه را تــرک 
ــاب  ــتن و حس ــدن و نوش ــامل خوان ــط ش ــه فق ــای اولی ــد. مهارت ه نمی کن
ــای  ــن تصمیم ه ــِت گرفت ــه قابلی ــی ازجمل ــای زندگ ــه مهارت ه نمی شــود، بلک
ــدون خشــونت، و داشــتن ســبک زندگــی ســالم،  ــات ب ــه، حــل اختالف عاقالن
ــتعدادهای  ــادی، اس ــر انتق ــئولیت پذیری، تفک ــوب و مس ــی خ ــط اجتماع رواب
ــه کــودکان  ــه و توانایی هــای دیگــری را }نیــز{ شــامل می شــود کــه ب خالقان
ــال کــردن انتخاب هایشــان را در زندگــی می دهــد. ــرای دنب ــاز ب ــزار موردنی اب

ــر  ــه ذک ــادة ۲ پیمان نام ــه در م ــه ای ک ــر زمین ــر ه ــی ب ــِض مبتن ۱۰. تبعی
شــده، چــه آشــکارا باشــد و چــه پنهــان، کرامــت انســانی کــودک را پایمــال 
ــردن از فرصت هــای  ــه ظرفیت هــای کــودک در بهــره ب ــد ب ــد و می توان می کن
ــا حتــی آن هــا را از بیــن ببــرد. بااینکــه ممانعــت  ــد و ی آموزشــی آســیب بزن
ــه  ــوط ب ــة اول مرب ــی در وهل ــای آموزش ــه فرصت ه ــودک ب ــی ک از دسترس
ــد  ــدرج در بن ــول من ــت اص ــدم رعای ــا ع ــود، ام ــه می ش ــادة ۲۸ پیمان نام م
ــای  ــر ج ــابهی ب ــرات مش ــد اث ــف می توان ــرق مختل ــز به ط ــادة ۲9 نی ــک م ی
ــارزش ایــن اســت1 کــه رویه هایــی ماننــد برنامــة درســی ای  بگــذارد. مثــال ب
کــه در راســتای اصــل برابــری جنســیتی نباشــد می توانــد تبعیــض جنســیتی 
ــدی  ــه بهره من ــی ک ــد اقدامات ــد، مانن ــت کن ــون تقوی ــیوه های گوناگ را به ش
دختــران از فرصت هــای آموزشــِی ارائه شــده را محــدود می کنــد، و یــا 
ــی دارد.  ــارکت بازم ــران را از مش ــه دخت ــاعدی ک ــا نامس ــن ی ــای ناام محیط ه
تبعیــض علیــه کــودکاِن دارای معلولیــت نیــز در بســیاری از نظام هــای 
ــه  ــای آموزشــی غیررســمی، ازجمل آموزشــِی رســمی و بســیاری از موقعیت ه
ــد3  ــی می کنن ــدز زندگ ــا ای ــا اچ آی وی ی ــه ب ــی ک ــیوع دارد.۲ کودکان ــه ش خان

1. To take an extreme example

۲. رجوع کنید به:
General Comment No. 5 (1994) of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on persons with 
disabilities.

3. ]مترجمان[ هرجا در متن اصلی عباراتی مانند children with HIV/AIDS آمده، براساس کتابچة رهنمودهای واژه شناسی 
در زمینة اچ آی وی و ایدز که براساس نسخة انگلیسی آن توسط UNAIDS با همکاری اعضای پشتیبان و برنامة کشوری در 
ایران تدوین شده، به جای استفاده از کودکان دارای اچ آی وی/ ایدز و یا کودکان مبتال به اچ آی وی/ ایدز، از معادل »کودکانی 

که با اچ آی وی زندگی می کنند« استفاده شده است.
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ــورد  ــت }آموزشــی رســمی و غیررســمی{ به شــدت م ــر دو موقعی ــم در ه ه
ــارض  ــی در تع ــز همگ ــات تبعیض آمی ــن اقدام ــوند.1 ای ــع می ش ــض واق تبعی
مســتقیم بــا الزامــات پاراگــراف الــف بنــد یــک مــادة ۲9 هســتند، کــه هــدف 
آمــوزش را رشــد کامــل شــخصیت، اســتعدادها و توانایی هــای ذهنــی و 

ــد. ــودک می دان ــمی ک جس

۱۱. کمیتــه بــر ارتبــاط میــان بنــد یــک مــادة ۲9 و مبــارزه علیــه نژاد پرســتی، 
تبعیــض نــژادی، بیگانه هراســی و دیگــر تعصبــات مرتبــط نیــز تأکیــد می کنــد. 
ــه  ــد ک ــدا می کن ــی رواج  پی ــابه آن در محیط ــای مش ــتی و  پدیده ه نژاد پرس
ــا  ــی ی ــژادی، قومــی، مذهبــی، فرهنگــی و زبان ــة ن جهــل و هراس هــای بی پای
}مربــوط بــه{ هــر تفــاوت دیگــری در آن وجــود دارد و از تعصبــات اســتفاده 
ــوند.  ــج می ش ــا تروی ــوزش داده ی ــده آم ــای تحریف ش ــا ارزش ه ــود، و ی می ش
ــة آموزشــی  ــْص ارائ ــن نقائ ــة ای ــر هم ــدار در براب ــان و پای ــر قابل اطمین پادزه
ــادة ۲9  ــک م ــد ی ــای ذکرشــده در بن ــه ارزش ه ــرام ب ــه درک و احت اســت ک
ــض  ــای تبعی ــام جنبه ه ــد و تم ــج  کن ــا را تروی ــه تفاوت ه ــرام ب ــه احت از جمل
و پیــش داوری را به چالــش بکشــد. بنابرایــن، در همــة کارزارهــای علیــه 
نژادپرســتی و پدیده هــای مشــابه، آمــوزش بایــد یکــی از مهم تریــن اولویت هــا 
ــول  ــتی در ط ــارة نژادپرس ــوزش درب ــت آم ــر اهمی ــد ب ــن بای ــد. همچنی باش
تاریــخ و مشــخصاً شــیوه ای کــه خــود را در جوامــع خاصــی نشــان داده اســت 
ــه  ــزی نیســت ک ــار نژاد پرســتانه چی ــد داشــت. رفت ــد، تأکی ــا نشــان می ده ی
فقــط توســط »دیگــران« صــورت پذیــرد. بنابرایــن اهمیــت دارد کــه هنــگام 
ــر اجتمــاع  آمــوزش حقــوق بشــر و حقــوق کــودک و اصــل عــدم تبعیــض، ب
ــر در  ــکلی مؤث ــد به ش ــی می توان ــن آموزش ــود. چنی ــز ش ــودک تمرک ــوِد ک خ
ــی و  ــی، بیگانه هراس ــض قوم ــتی، تبعی ــردن نژادپرس ــن ب ــری و از بی پیش گی

ــد. ــی کن ــابه نقش آفرین ــات مش تعصب

۱۲. چهــارم آنکــه بنــد یــک مــادة ۲9 بــر رهیافتــی جامــع۲ نســبت بــه آمــوزش 
تأکیــد دارد. رویکــردی کــه تضمیــن می کنــد فرصت هــای آموزشــی موجــود، 

1. رجوع کنید به توصیه های مصوب کمیتة حقوق کودک در سال 199۸ پس از روز بحث عمومی درمورد موضوع کودکانی 
.)A/55/41, para. 1536( که با اچ آی وی/ ایدز در دنیا زندگی می کنند

Holis tic .۲ به آن معنا که همه ابعاد و بخش های آموزش را به مثابة اجزایی به هم پیوسته و در تعامل درک می کنند.
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ــا  ــوزش ب ــی آم ــی و عاطف ــی، روح ــمی، ذهن ــای جس ــای جنبه ه ــان ارتق می
ــه دوران کودکــی و  ــوط ب ــی و جنبه هــای مرب ــاد فکــری، اجتماعــی و عمل ابع
دوران حیــات }فــرد{ تعادلــی متناســب برقــرار کننــد. هــدف کلــی آمــوزْش 
بیشــینه کــردن توانایــی و فرصــت کــودک جهــت مشــارکت کامــل و مســئوالنه 
در جامعــه ای آزاد اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه }آن شــیوه از{ یاددهــی کــه 
بیــش  از هــر چیــز بــر انباشــت دانــش تأکیــد دارد و رقابــت را تبلیــغ می کنــد 
ــد  ــادی روی کــودکان می شــود، می توان ــه تحمیــل حجــم کاری زی و منجــر ب
به صورتــی جــدی مانعــی در راه رشــد متعــادل و حداکثــری ظرفیت هــا، 
ــد دوســتداِر کــودک، و  توانایی هــا و اســتعدادهای کــودک باشــد. آمــوزش بای
ــی  ــد فضای ــدارس بای ــودک الهام بخــش و انگیزه بخــش باشــد. م ــر ک ــرای ه ب
انســانی ایجــاد کننــد و بــه کــودکان اجــازه دهنــد تــا بــا توجــه بــه توانایی هــای 

ــد. ــل خــود رشــد کنن رو به تکام

ــوزش  ــم آوردن آم ــی و فراه ــزوم طراح ــر ل ــاده ب ــن م ــه ای ــم آنک ۱3. پنج
به شــیوه ای تأکیــد دارد کــه مجموعــه ای از ارزش هــای اخالقــی منــدرج 
در پیمان نامــه را به صــورت جامــع و درهم تنیــده ترویــج و تقویــت کنــد: 
ــه محیط زیســت  ــرام ب ــدارا و احت ــح، م ــرای صل ــوزش ب ــد آم ــی مانن ارزش های
ــه و  ــد زمین ــی و در چن ــی چندوجه ــتلزم رهیافت ــع مس ــن موض ــی. ای طبیع
ــک  ــد ی ــدرج در بن ــای من ــم ارزش ه ــج و تحکی ــزوم تروی ــت. ل ــص اس تخص
ــه  ــر نیســت، بلک ــع دیگ ــاً ناشــی از مشــکالت و مســائل جوام ــادة ۲9 صرف م
ــز  ــز متمرک ــودک نی ــود ک ــاع خ ــکالت اجتم ــر مش ــد ب ــات بای ــن اقدام ای
باشــد. آمــوزش از ایــن حیــث بایــد در خانــواده اتفــاق بیفتــد، امــا مــدارس و 
ــاد  ــرای ایج ــال: ب ــوان مث ــد. به عن ــا می کنن ــم ایف ــز نقشــی مه ــات نی اجتماع
ــائل  ــان مس ــد می ــوزش بای ــی، آم ــت طبیع ــه محیط زیس ــرام ب ــس احت ح
ــی  ــناختی، اجتماع ــائل جمعیت ش ــا مس ــدار ب ــعة پای ــت محیطی و توس زیس
ــوال،  ــه همیــن من ــد. ب ــد ایجــاد کن ـ اقتصــادی و اجتماعــی ـ فرهنگــی پیون
ــه و  ــه، مدرس ــی را در خان ــت طبیع ــه محیط زیس ــرام ب ــد احت ــودکان بای ک
اجتمــاع بیاموزنــد، کــه هــم شــامل مشــکالت ملــی باشــد و هــم بین المللــی، 
و کــودکان را به شــکلی فعاالنــه در پروژه هــای زیســت محیطی در ســطح 

ــد. ــارکت ده ــی مش ــا جهان ــه ای ی ــی، منطق محل
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ــب  ــی مناس ــای آموزش ــی فرصت ه ــش حیات ــاده نق ــن م ــه ای ــم آنک ۱4. شش
ــوق{ را  ــن حق ــری }ای ــم تفکیک ناپذی ــر و فه ــوق بش ــایر حق ــج س در تروی
نشــان می دهــد. ظرفیــت کــودک بــرای مشــارکت همه جانبــه و مســئوالنه در 
جامعــه ای آزاد نه تنهــا بــا ممانعــت آشــکار از دسترســی بــه آمــوزش، بلکــه بــا 
ــن مــاده  ــج فهــم ارزش هــای به رســمیت شناخته شــده در ای کوتاهــی در تروی

ــل شــود. ــا مخت ــف ی ــد تضعی هــم می توان

 آموزش حقوق بشر
۱5. بنــد یــک مــادة ۲9 می توانــد ســنگ بنایی باشــد بــرای برنامه هــای 
ــن  ــر وی ــوق بش ــی حق ــس جهان ــه کنفران ــر ک ــوق بش ــوزش حق ــوع آم متن
در 1993 خواســتار آن  شــد و ســازمان های بین المللــی هــم آن  را ترویــج 
ــاید در  ــد و ش ــه بای ــور ک ــه آن ط ــودک همیش ــوق ک ــال، حق ــد. بااین ح کردن
ــد  ــوده اســت. آمــوزش حقــوق بشــر بای ــا موردتوجــه نب ــن فعالیت ه بســتر ای
ــر  ــالوه ب ــا ع ــد. ام ــه ده ــات ارائ ــر اطالع ــوق بش ــای حق ــارة پیمان نامه ه درب
ــد از طریــق مشــاهدة اجــرای اســتانداردهای حقــوق بشــر  ایــن، کــودکان بای
ــارة  ــز درب ــاع نی ــه در اجتم ــه و چ ــه در مدرس ــه، چ ــه در خان ــل، چ در عم
ــه1 و  ــدی همه جانب ــد فراین ــوق بشــر بای ــوزش حق ــد. آم ــوق بشــر بیاموزن حق
مادام العمــر باشــد و از بازنمــود ارزش هــای حقــوق بشــری در زندگــی روزمــره 

ــود.۲ ــودکان شــروع ش و تجــارب ک

۱6. ارزش هایــی کــه در بنــد یــک مــادة ۲9 بیــان شــده اســت بــه کودکانــی 
ــرای  ــا ب ــوط اســت، ام ــد مرب ــح زندگــی می کنن ــه در مناطــق در حــال صل ک
کودکانــی کــه در شــرایط مخاصمــات یــا اضطــراری زندگــی می کننــد اهمیــت 
بیشــتری دارد. همان طــور کــه }ســند{ چهارچــوب داکار بــرای عمــل3 اشــاره 
ــگ،  ــر از جن ــی  متأث ــای آموزش ــه نظام ه ــرایطی ک ــت در ش ــم اس دارد، مه
ــه ای  ــی به گون ــای آموزش ــتند، برنامه ه ــی هس ــای طبیع ــع و ناپایداری ه فجای
ــک  ــه کم ــند ک ــدارا باش ــح و م ــل، صل ــم متقاب ــروج فه ــه م ــوند ک ــاده ش پی

1. comprehensive

۲. رجوع کنید به: قطعنامة شمارة 1۸4\49 مجمع عمومی مصوب ۲3 دسامبر 1994 مبنی بر اعالم دهة آموزش حقوق 
بشر از طرف سازمان ملل.

3. Dakar Framework for Action
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می کنــد از خشــونت و درگیــری جلوگیــری شــود.1 آمــوزش حقــوق بین الملــل 
بشردوســتانه هــم یکــی از جنبه هــای مهــم تحقــق بنــد یــک مــادة ۲9 اســت 

کــه عمومــاً نادیــده گرفتــه شــده اســت.

 اجرا، پایش، و بررسی و ارزیابی
۱7. اهــداف و ارزش هایــی کــه در ایــن مــاده ذکــر شــده، بــا عباراتــی نســبتاً 
ــته  ــعی داش ــی موس ــه معان ــد ک ــن را دارن ــت ای ــده اند و قابلی ــان  ش ــی بی کل
باشــند. به نظــر می رســد ایــن موضــوع باعــث شــده کــه بســیاری از کشــورهای 
طــرف معاهــده گمــان کننــد کــه الزم نیســت اصــول مربوطــه در قوانیــن یــا 
آیین نامه هــای اجرایــی نمــود داشــته باشــد، یــا حتــی گمــان کننــد ایــن کار 
بی مــورد اســت. ایــن گمــان  توجیه ناپذیــر اســت. در غیــاب هرگونــه حمایــت 
ــد  ــر می رس ــد به نظ ــی، بعی ــن مل ــا قوانی ــت ها ی ــخص در سیاس ــمِی مش رس
کــه از اصــول متناظــر بــرای تأثیرگــذاری بــر سیاســت های آموزشــی اســتفاده 
شــود. ازایــن رو، کمیتــه از همــة کشــورهای طــرف پیمان نامــه می خواهــد تــا 
اقدامــات الزم را جهــت درج رســمی ایــن اصــول در سیاســت های آموزشــی و 

قوانینشــان در همــة ســطوح انجــام دهنــد.

ــادة ۲9 مســتلزم بازنگــری اساســی در برنامــة  ــِک م ــر بنــد ی ــج مؤث ۱8. تروی
درســی جهــت شــامل شــدن اهــداف مختلــف آمــوزش، و تجدیدنظــر اصولــی 
ــن  ــی و همچنی ــای آموزش ــع و فناوری ه ــایر مناب ــی و س ــای درس در کتاب ه
ــدون تشــویق  ــه ب ــی ک سیاســت های مدرســه اســت. آن دســته از رویکردهای
ــزودن  ــال اف ــط به دنب ــوا{ فق ــی }در روش و محت ــر اساس ــه تغیی ــه هرگون ب
}صــوری{ اهــداف و ارزش هــای ایــن مــاده بــه نظــام فعلــی هســتند، به وضــوح 
بالاثرنــد. تــا وقتــی آن افــرادی کــه از آن ها انتظــار مــی رود این ارزش هــا را }به 
دیگــران{ انتقــال دهنــد، ترویــج کننــد، آمــوزش دهنــد و تــا آنجــا کــه ممکــن 
اســت خودشــان }در کــردار{ الگویــی از }عمــل بــه{ ایــن ارزش هــا باشــند، 
ــن ارزش هــا متقاعــد نشــده باشــند، ارزش هــای  ــارة اهمیــت ای خودشــان درب
ــام  ــر ادغ ــی کلی ت ــای درس ــر در برنامه ه ــوی مؤث ــد به نح ــور نمی توانن مذک

1. رجوع کنید به:
Education for All: Meeting our Collective Commitments, adopted at the World Education Forum, Dakar, 
26-28 April 2000.
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ــه ی{ برنامه هــای آمــوزش پیــش از  ــا آن هماهنــگ شــوند. ازایــن رو، }ارائ و ب
خدمــت و ضمــِن خدمــت کــه مــروج اصــول ذکرشــده در بنــد یــک مــادة ۲9 
باشــند، بــرای آمــوزگاران، مدیــران آموزشــی و دیگــر افــراد دخیــل در آمــوزش 
ــس  ــای تدری ــه روش ه ــت ک ــم اس ــن مه ــت. همچنی ــروری اس ــودک، ض ک
ــة  ــِی پیمان نام ــفة آموزش ــدة روح و فلس ــدارْس بازتاب دهن ــده در م استفاده ش

حقــوق کــودک و اهــداف آموزشــِی منــدرج در بنــد یــِک مــادة ۲9 باشــند.

ــدة  ــد به خودی خــود بازتاب دهن ــز بای ــن، محیــط مدرســه نی ــر ای ۱۹. عــالوه ب
آزادی و روح تفاهــم، صلــح، مــدارا، برابــری جنســیتی و دوســتی میــان تمــام 
افــراد، گروه هــای قومــی، ملــی و مذهبــی و افــراد بومــی اشاره شــده در 
ــازه  ــه اج ــه ای ک ــد. مدرس ــادة ۲9 باش ــِک م ــد ی ــای )ب( و )د( بن پاراگراف ه
می دهــد قلــدری یــا ســایر اقدامــات خشــن و انحصــاری جریــان داشــته باشــد 
ــا الزامــات بنــد یــِک مــادة ۲9 مطابقــت نــدارد. اصطــالح »آمــوزش حقــوق  ب
ــار معنایــی آن را بیش ازحــد  بشــر« عمدتــاً به نحــوی اســتفاده می شــود  کــه ب
ســاده می کنــد. چیــزی کــه عالوه بــر آمــوزش حقــوق بشــِر رســمی موردنیــاز 
ــم در  ــر، ه ــوق بش ــا حق ــاعد ب ــت های مس ــا و سیاس ــج ارزش ه ــت، تروی اس

ــت. ــترده تر، اس ــاع گس ــم در اجتم ــگاه ها و ه ــدارس و دانش م

ــه  ــرف پیمان نام ــای ط ــه دولت ه ــی ک ــات مختلف ــی، اقدام ــور کل ۲۰. به ط
ــدون  ــد، ب ــام دهن ــیون انج ــن کنوانس ــان در ای ــتای تعهداتش ــد در راس بای
ــه و  ــد زمین ــادة 4۲ آن، فاق ــق م ــه مطاب ــن پیمان نام ــتردة مت ــار گس انتش
ــی  ــن نقش آفرین ــترده همچنی ــار گس ــن انتش ــود. ای ــد ب ــی خواه ــای کاف مبن
کــودکان را به عنــوان ترویج کننــده و مدافــع حقــوق کــودک در زندگــی 
روزمره  شــان تســهیل می کنــد. بــرای تســهیل انتشــار گســترده تر }ایــن 
ــرای دســتیابی  متــن{، دولت هــای طــرف پیمان نامــه بایــد اقداماتــی را کــه ب
بــه ایــن هــدف انجــام داده انــد گــزارش دهنــد. دفتــر کمیســر عالــی حقــوق 
ــی  ــه زبان های ــه ب ــخه های پیمان نام ــع از نس ــگاه داده ای جام ــد پای ــر بای بش

ــد. کــه ترجمــه شــده ایجــاد کن

ــداف  ــا و اه ــج ارزش ه ــم در تروی ــام آن، ه ــای ع ــز، در معن ــانه ها نی ۲۱. رس
انعکاس یافتــه در بنــد یــِک مــادة ۲9 نقشــی محــوری دارنــد و هــم در 
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تضمیــن آنکــه عملکــرد/ فعالیت هایشــان موجــب تضعیــف اقدامــات دیگــران 
ــا پاراگــراف الــف  ــق ب ــرای ترویــج اهــداف مذکــور نمی شــود. دولت هــا مطاب ب
ــا  ــد ت ــام دهن ــات الزم را انج ــه اقدام ــد ک ــد دارن ــه تعه ــادة 17 پیمان نام م
ــودک  ــراي  ک ــه  ب ــی ک ــات  و مطالب ــه  انتشــار اطالع ــی  را ب ــانه های  گروه » رس

ــد« 1 ــویق کنن ــی دارد تش ــی  و فرهنگ ــد  اجتماع فوای

ــوزش  ــه آم ــا توجــه بیشــتری ب ــد ت ــای عضــو می خواه ــه از دولت ه ۲۲. کمیت
به عنــوان یــک فراینــد پویــا داشــته باشــند، و همچنیــن ابزارهایــی ایجــاد کننــد 
تــا از طریــق آن هــا تغییــرات مرتبــط بــا مــادة ۲9 را در طــول زمــان بســنجند. 
هــر کودکــی حــق دارد از آموزشــی بــا کیفیــت مطلــوب برخــوردار باشــد، کــه 
به نوبــة خــود مســتلزم تمرکــز بــر کیفیــت محیــط آموزشــی، فرایندهــا و مطالب 
تدریــس و یادگیــری، و برآیندهــای یادگیــری اســت. ایــن کمیتــه بــر اهمیــت 
ــی پیشــرفت های  ــد فرصــت ارزیاب ــه می توانن ــد ک ــد می کن ــی تأکی پیمایش های
ــراد  ــة اف ــرات هم ــات و نظ ــة مالحظ ــر پای ــد، و ب ــم کنن ــت آمده را فراه به دس
درگیــر در فراینــد آمــوزش، ازجملــه کــودکان محصــل و غیرمحصــل، آمــوزگاران 
و رهبــران جــوان، پــدر و مادرهــا و مدیــران و ناظــران آموزشــی باشــند. در ایــن 
رابطــه، کمیتــه بــر نقــش }ســازوکار{ نظارتــی در ســطح ملــی تأکیــد می کنــد، 
نظارتــی کــه به دنبــال تضمیــن ایــن اســت کــه کــودکان، والدیــن و آمــوزگاران 

ــا کننــد. ــه آمــوزش نقــش ایف ــوط ب در تصمیم گیری هــای مرب

ــدام  ــع اق ــة جام ــک برنام ــه ی ــد ک ــای عضــو می خواه ــه از دولت ه ۲3. کمیت
ــادة ۲9  ــور در م ــداف مذک ــق اه ــر تحق ــارت ب ــج و نظ ــور تروی ــی، به منظ مل
ایجــاد کننــد. اگــر چنیــن برنامــه ای در چهارچــوب یــک برنامــة اقــدام ملــی 
گســترده تر در زمینــة کــودکان، یــا یــک برنامــة ملــی اقــدام در زمینــة حقــوق 
بشــر، و یــا یــک راهبــرد ملــی در زمینــة آمــوزش حقــوق بشــر تنظیــم شــده 
ــه همــة اهــداف  باشــد، دولــت بایــد تضمیــن کنــد کــه درهرصــورت در آن ب
منــدرج در مــادة ۲9 توجــه می شــود، و ایــن توجــه از منظــر حقــوق کــودک 
ــل متحــد و دیگــر ســازمان های  ــه از ســازمان مل ــن کمیت انجــام می شــود. ای
بین المللــی، کــه بــا سیاســت گذاری آموزشــی و آمــوزش حقــوق بشــر 

1. در این رابطه کمیتة }حقوق کودک{ توصیه های حاصل از جلسة بحث عمومی  سال 1996 کمیته درمورد کودک و 
.)A/53/41, para. 1396 رسانه را خاطرنشان می کند )رجوع کنید به
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ســروکار دارنــد، می خواهــد تــا به دنبــال هماهنگــی بیشــتر در جهــت ارتقــای 
کارآمــدی در اجــرای مــادة ۲9 باشــند.

ــن  ــده در ای ــای منعکس ش ــه ارزش ه ــی ک ــرای برنامه های ــی و اج ۲4. طراح
ــد بخشــی از پاســخ اســتاندارد دولت هــا نســبت  مــاده را ترویــج می کننــد بای
ــض  ــی از نق ــا روندهای ــه در آن ه ــد ک ــی باش ــة موقعیت های ــاً هم ــه تقریب ب
حقــوق بشــر واقــع شــده اســت. به عنــوان مثــال: در مواقعــی کــه مــوارد عمــدة 
ــژادی، بیگانه هراســی و دیگــر اشــکال عــدم مــدارا رخ  نژادپرســتی، تبعیــض ن
ــوان  ــد، می ت ــت دارن ــال در آن دس ــده س ــر از هج ــراد کمت ــه اف ــد ک می ده
نتیجــه گرفــت کــه دولــت همــة اقداماتــی را کــه بایــد بــرای ترویــج ارزش هــای 
ــاص  ــور خ ــادة ۲9 به ط ــام، و م ــور ع ــه به ط ــن پیمان نام ــده در ای منعکس ش
انجــام دهــد، انجــام نــداده اســت. بنابرایــن بایــد مطابــق بنــد یــِک مــادة ۲9 
اقدامــات متناســب مضاعفــی اتخــاذ کنــد، ازجملــه تحقیــق در ایــن بــاره کــه 
به کارگیــری کــدام تکنیک هــای آموزشــی می توانــد بــر دســتیابی بــه حقــوق 

ــذارد. ــی بگ ــر مثبت ــه تأثی ــن پیمان نام ــده در ای ــمیت شناخته ش به رس

ــه ایجــاد ســازوکار بررســی  ۲5. دولت هــای طــرف پیمان نامــه بایــد نســبت ب
ــای  ــا عملکرده ــت ها ی ــورد سیاس ــکایات درم ــه ش ــخ گویی ب ــور پاس به منظ
ــدام  ــد، اق ــازگاری ندارن ــه س ــادة ۲9 پیمان نام ــِک م ــد ی ــا بن ــه ب ــود، ک موج
ــای  ــاد نهاده ــه ایج ــازی ب ــاً نی ــی الزام ــازوکاِر بررس ــن س ــاد ای ــد. ایج کنن
ــای  ــه نهاده ــد ب ــه می توان ــدارد. بلک ــد ن ــی جدی ــا آموزش ــی، اداری ی قانون
ــا نهادهــای اجرایــی موجــود ســپرده شــود. کمیتــه از  حقــوق بشــری ملــی ی
ــورد  ــزارش درم ــة گ ــالل ارائ ــد در خ ــه می خواه ــرف پیمان نام ــای ط دولت ه
ــی وجــود  ــا محل ــی ی ــه در ســطح مل ــی را ک ــای حقیق ــاده، ظرفیت ه ــن م ای
ــه  ــای موجــودی ک ــد گزارشــی از رویکرده ــا بتوانن ــد ت ــد شناســایی کنن دارن
ــده  ــات ارائه ش ــت آورد. اطالع ــتند به دس ــه نیس ــق پیمان نام ــده مطاب ــا ش ادع
ــدازی }ســازوکار بررســی{ و تعــداد بررســی های  بایــد حــاوی چگونگــی راه ان

ــزارش مربوطــه باشــد. ــی گ انجــام شــده در دورة زمان

۲6. به منظــور تمرکــز بهتــر بــر رونــد ارزیابــی گزارش هــای دولت هــای عضــو 
ــادة 44،  ــا م ــق ب ــن مطاب ــادة ۲9 و همچنی ــک م ــد ی ــورد بن ــه درم پیمان نام
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ــه  ــد، کمیت ــکالت می دان ــل و مش ــان دادن عوام ــتلزم نش ــزارش را مس ــه گ ک
از کشــورهای عضــو کنوانســیون می خواهــد تــا در گزارش هــای دوره ای 
ــا در  ــدام اولویت ه ــد ک ــه نشــان ده ــد ک ــه کنن ــی ارائ ــات مفصل ــود اطالع خ
حــوزة اختیارشــان اقدامــات هماهنگ تــری در راســتای گســترش ارزش هــای 
از  برنامــه ای  آن{  }مطابــق  و  می طلبــد،  مقــرره  ایــن  در  منعکس شــده 
ــده به منظــور حــل مشــکالت  ــج ســال آین ــرای پن ــای مطرح شــده ب فعالیت ه

ــد. ــه کنن ــده ارائ شناسایی ش

ــد و  ــل متح ــازمان مل ــه س ــته ب ــازمان های وابس ــا و س ــه از نهاده ۲7. کمیت
ــه  ــادة 45 پیمان نام ــان در م ــه وظایفش ــت، ک ــای دارای صالحی ــر نهاده دیگ
ــه  ــر ب ــر و نظام مندت ــیار فعاالنه ت ــا بس ــد ت ــت، می خواه ــده اس ــح ش تصری

ــد. ــک کنن ــادة ۲9 کم ــک م ــد ی ــا بن ــاط ب ــه در ارتب ــای کمیت فعالیت ه

۲8. اجــرای برنامه عمل هــای ملــی همه جانبــه در راســتای اقــدام بــرای 
تحقــق مــادة ۲9 نیــاز بــه منابــع مالــی و انســانی دارد کــه بایــد مطابــق مــادة 
ــای{  ــه }مدع ــن کمیت ــد. بنابرای ــود باش ــن موج ــزان ممک ــر می ــا حداکث 4 ب
محدودیــت منابــع از جانــب کشــورهای عضــو را توجیــه مناســبی بــرای عــدم 
ــه  ــن زمین ــد. در ای ــه نمی دان ــات صورت گرفت ــودن اقدام ــی نب ــا کاف ــدام ی اق
ــعه و  ــر توس ــی ب ــه مبن ــو پیمان نام ــای عض ــدات دولت ه ــتای تعه و در راس
ــواد 4  ــق م ــی )مطاب ــورت کل ــه به ص ــی، چ ــای بین الملل ــویق همکاری ه تش
ــا آمــوزش )مطابــق بنــد 3 مــادة ۲۸(،  و 45 کنوانســیون( و چــه در ارتبــاط ب
ــی  ــای بین الملل ــن همکاری ه ــه ای ــه، ک ــه از کشــورهای عضــو پیمان نام کمیت
ــان  ــد برنامه هایش ــل کنن ــان حاص ــا اطمین ــد ت ــد، می خواه ــم می کنن را فراه
به نحــوی طراحــی شــده کــه اصــول منــدرج در مــادة ۲9 را به صــورت کامــل 

در نظــر بگیــرد.
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