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از حقــوق کــودکان

انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان بــا هــدف تفهیــم ،تبلیــغ و ترویــج اصــول
پیماننامــة جهانــی حقــوق کــودک در ســال  1373بــا مجــوز  ۱۱۳۳۸از وزارت کشــور
در ایــران تأســیس شــده اســت.
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.
هرگونــه تغییــر یــا تحریــف در ایــن ترجمــه و نشــر آن بههمــراه نشــان و نــام انجمــن
حمایــتازحقــوقکــودکان،بــدوناجــازةانجمــنحمایــتازحقــوقکــودکانممنــوعاســت.
تکثیــر و چــاپ ایــن ترجمــه بهقصــد فــروش یــا بهرهبــرداری مــادی بــه هــر طریــق
بــدون اجــازة انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان ممنــوع اســت.
ایــن ترجمــه غیررســمی اســت و صرف ـاً بــرای اهــداف پژوهشــی و ترویجــی انجــام
شــده اســت.
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مقدمة مترجمان
اوایــل ســال  ،1398کــه بــرای بــار اول ایــدة ترجمــة نظــرات عمومــی کمیتــة
حقــوق کــودک ســازمان ملــل متحــد در کمیتــة پژوهــش انجمــن حمایــت
از حقــوق کــودکان مطــرح شــد ،اعضــا از آن اســتقبال کردنــد .بــرای ترجمــة
ایــن متــون دو راه در پیــش رو بــود ،راه اول کــه ســادهتر و سرراســتتر
بــود ،ســپردن کار بــه مترجمانــی بــود کــه بهصــورت حرفــهای کا ِر ترجمــه
میکننــد .راه دوم ،کــه پُرپیچوخمتــر بهنظــر میرســید ،تشــکیل گروهــی
بــود از عالقهمنــدان بــا دانــش قابلقبــول در زبــان انگلیســی و پیــش بــردن
کار بهصــورت کارگاهــی ،بــا همآمــوزی و جســتوجو و درگیــر شــدن بــا
متــن و مفاهیــم و ابعــاد آن و البتــه تقویــت تســلط اعضــا بــر زبــان فارســی .راه
اول فقــط یــک خروجــی داشــت :دســتیابی بــه متــن ترجمهشــده در زمانــی
کوتــاه ،امــا راه دوم ،گرچــه زمــان بیشــتری میطلبیــد ،فراینــدی بــود شــامل
جــذب افــراد عالقهمنــد و رشــد تواناییهــا و مهارتهــا و دانــش و انجــام
کاری گروهــی و جمعــی و رســیدن بــه ســطحی از توانمنــدی جمعــی ،بهعــاوة
متنهایــی ترجمهشــده .حســن اعتمــاد آقــای فرشــید یزدانــی ،مدیرعامــل
و عضــو محتــرم هیئتمدیــرة انجمــن و رابــط وقــت کمیتــة پژوهــش،
و همچنیــن ســایر اعضــای کمیتــة پژوهــش بــه اعضــای گــروه ترجمــه
اعتمادبهنفــس برگزیــدن و تــداوم راه دوم را داد .در ایــن مســیر ،جلســات
متعــددی برگــزار شــد و در ایــن جلســات ،در کنــار آمــوزش اصــول ترجمــه
و ویرایــش و آشــنایی بیشــتر بــا زبــان فارســی ،بخشهایــی کــه هریــک از
اعضــا ترجمــه میکردنــد خوانــده و پیشــنهادات ویرایشــی طــرح میشــد؛
دربــارة مفاهیــم تــازه جس ـتوجو میکردیــم و بــا اســتفاده از نظــرات جمــع،
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یافتــن معادلهــای رایــج ،بررســی معادلهــای پیشــنهادی و آموختههایمــان
از جلســات ،هرکداممــان کار خــود را ویرایشــی اولیــه میکردیــم و در انتهــا،
جهــت ویرایــش نهایــی ،متــن بــه ویراســتاری ســپرده میشــد کــه هــم در
حــوزة حقــوق کــودکان تجربــه و دانــش داشــت و هــم از مهــارت و دانــش
ـی باالیــی برخــوردار بــود .و ایــن رونــد بــرای متــون بعــدی نیــز همچنــان
زبانـ ِ
ادامــه دارد.
نظــرات عمومــی کمیتــة حقــوق کــودک ســازمان ملــل متونــی هســتند
کــه بــا هــدف تشــریح عمومــی محتــوای پیماننامــه ،از ســوی ایــن کمیتــه
منتشــر میشــوند و مکملــی عمومــی هســتند بــرای پیشــنهادات خاصــی کــه
ایــن کمیتــه بــه هــر کشــور ،جهــت بهبــود وضعیــت حقــوق کــودک ،ارائــه
ـی برآمــده از چنــد ضــرورت اســت :اول اینکــه
میدهــد .تدویــن نظــرات عمومـ ْ
حقــوق و مفاهیــم منــدرج در پیماننامــة حقــوق کــودک ارتباطــی نظاممنــد
باهــم دارنــد و الزم اســت ایــن ارتباطهــا بهصــورت مبســوط روشــن و
تشــریح شــوند .عــاوه بــر ایــن ،ابعــاد مختلــف و پیچیــدة حقــوق کــودکان
و ضرورتهایــی کــه بعــد از نــگارش و تصویــب پیماننامــه ایجــاد شــدهاند
ایجــاب میکننــد کــه نظــر کنشــگران و نقشآفرینــان ایــن حــوزه بــه ایــن
ضرورتهــای زمانــی و مکانــی تــازه و پیچیدگیهــا جلــب شــود .و درنهایــت
آنکــه پیماننامــه صرفــاً متنــی حقوقــی ـ قضایــی و مربــوط بــه حقــوق
ـودکان ابعــاد
«کــودک» بهمثابــه موجــودی منفــرد نیســت ،بلکــه زندگــی کـ
ْ
اجتماعــی ،جمعــی و فرهنگــی نیــز دارد کــه در پیماننامــه بــه آن اشــاره شــده
و الزم اســت ایــن ابعــاد تشــریح و تبییــن شــوند .بهعنــوان مثــال :امــروزه،
بــا رشــد مطالعــات دوران کودکــی و عمــده شــدن انتقــادات و چالشهــای
پیرامــون سیاســتگذاریها و ذهنیتهــای بزرگسالســاالرانه ،توجــه
بیشــتری بــه حــق کــودکان بــر شــنیده شــدن و مشــارکت میشــود و از
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،
ـع
ـائل حـ ِ
بــا توجــه بــه اثــرات مسـ ِ
ـول تبعــات تبعیضهــای گوناگــون و متقاطـ ِ
مبتنــی بــر جنســیت ،معلولیــت ،بیمــاری ،قومیــت ،طبقــه ،نــژاد و ...بــر آموزش
کــودکان ،بایــد توجــه بیشــتری بــه پیچیدگیهــای حــول مســئلة دسترســی و
اســتفادهپذیری و نتیجهبخــش بــودن آمــوزش داشــت.

5

نظر عمومی شمارة یک ( )۲۰۰۱بند یک مادة  ۲۹پیماننامة حقوق کودک :اهداف آموزش

6

نظــرات عمومــی همچنیــن راهنمایــی هســتند بــرای پژوهشــگران ،فعــاالن
و کنشــگران حــوزة کــودکان ،دســتاندرکاران سیاســتگذاری و همچنیــن
دانشــجویان و آمــوزگاران در علــوم اجتماعــی ،روانشناســی ،حقــوق و ....ایــن
متــون ارجاعاتــی بــه ســایر اســناد بینالمللــی نیــز دارنــد کــه میتوانــد
راهنمایــی بــرای پژوهشــگران و کنشــگران فراهــم کنــد .البتــه کــه میتــوان
بــه ایــن متــون نگاهــی انتقــادی نیــز داشــت ،چهبســا بازنگــری در برخــی
اســتانداردها و بهبــود و ارتقایشــان بهواســطة تحــوالت و شــرایط ضــروری
شــود یــا حتــی تجــارب جدیــد و ضرورتهــا مــا را بــه اصالحــات جــدی
در ذهنیتهایمــان دربــارة حقــوق کــودکان رهنمــون کننــد .درواقــع هــم
پیماننامــه و هــم ایــن متــون محصــول شــرایط تاریخــی بشــری هســتند و
مســائلی ماننــد گرمایــش زمیــن ،بحرانهــای زیس ـتمحیطی ،تجــارب ناشــی
از شــیوع ویــروس کویـ دـ 19و آشــکار شــدن بحرانهــای پنهــان جامعــة بشــری،
گســترش روزافــزون شــکافهای طبقاتــی ،آشــکارتر شــدن چهــرة تبعیضهــای
پنهــان و ســاختاری مربــوط بــه نــژاد ،جنســیت ،معلولیــت ،قومیــت ،زبــان و، ...
رشــد رویکردهــای اجتماعــی در کنشهــای جمعــی و پژوهشهــای مربــوط
بــه حوزههــای معلولیــت ،پزشــکی ،روانشناســی و روانپزشــکی ،مســائلی ماننــد
برجســته شــدن مشــارکت و عاملیــت کــودکان و ...مــا را بــه درکــی عمیقتــر و
ســاختاریتر از مســائل و البتــه اقــدام و کنــش بــرای تغییــر و بهبــود وضعیـ ِ
ـت
جامعــة بشــری فــرا میخواننــد.
امیدواریــم بــا تــداوم کار بتوانیــم همــة نظــرات عمومــی کمیتــة حقــوق
کــودک را بــه فارســی برگردانیــم .در ایــن راه ،پذیــرای نظــرات ،پیشــنهادات و
انتقــادات مخاطبــان ،کــه قطع ـاً بــه بهبــود کیفیــت کار کمــک خواهــد کــرد،
هســتیم.
الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه پینوشــتهای متــن اصلــی بــه
پانویسهــا منتقــل شــدهاند و توضیحــات مترجمــان در پانویــس نیــز بــا
نشــانة [مترجمــان] مشــخص شــده اســت .همچنیــن هرجــا در متــن نیــاز
بــه افــزودن کلمـهای بــرای روانتــر شــدن متــن بــوده اســت ،کلمــات افــزوده
داخــل {} آمدهانــد.
در پایــان الزم اســت از هیئتمدیــرة انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان و
همــة کســانی کــه فرصــت و شــرایط انجــام و انتشــار ایــن ترجمههــا را فراهــم

گروه ترجمة کمیتة پژوهش
انجمن حمایت از حقوق کودکان
مرداد 1399
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کردنــد سپاســگزاری کنیم.
متــن حاضــر کــه پیــش روی شماســت نظــر عمومــی شــمارة یــک کمیتــة
حقــوق کــودک اســت کــه اهــداف آمــوزش منــدرج در بنــد یــک مــادة 29
پیماننامــة حقــوق کــودک را تبییــن میکنــد .ایــن متــن اهمیــت ایــن
اهــداف ،کاربســت آنهــا و همچنیــن ســازوکارهای الزم بــرای اجــرا ،پایــش
و بررســی میــزان پیشــرفت اقدامــات را شــرح و مســئلة اهــداف آمــوزش را
درمــورد مســائلی ماننــد اهمیــت توجــه بــه محیطزیســت ،مقابلــه بــا تعصبــات
و تبعیضهــای مبتنــی بــر نــژاد ،جنســیت ،بیگانههراســی و ، ...نیازهــای
متنــوع کــودکان و شــرایط خــاص تشــریح میکنــد.

7
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پیوست ۹
نظر عمومی شمارة یک ()۲۰۰۱
مادة  ،۲۹بند  :۱اهداف آموزش

بند یک مادة  ۲۹پیماننامة حقوق کودک

ش كــودكان
ف كنوانســيون موافقــت میکننــد كــه آمــوز 
 .1كشــورهای طــر 
بایــد در جهــت مــوارد زی ـ ر باشــد:
ی و جســمی
ل شــخصيت ،اســتعدادها و تواناییهــای ذهنــ 
الــف) رشــ د كامــ 
كــودكان.
ی و اصــول
ق بشــر و آزادیهــای اساســ 
ب) ایجــاد حــس احتــرا م بــه حقــو 
ن ملــل متحــد.
ذکرشــده در منشــور ســازما 
ت فرهنگــی ،زبــان و
ن كــودك ،هويــ 
ج) ایجــاد حــس احتــرا م بــ ه والديــ 
ن زندگــی میكنــد،
ی كــه در آ 
ی كشــور 
ارزشهــای وی ،و ارزشهــای ملــ 
ی متفــاوت
کشــوری کــه موطــن اصلــی كــودك اســت و {ارزش} تمدنهــا 
ن وی.
بــا تمــد 
ن زندگ ـی مســئوالنه در جامع ـهای آزاد
د) آمــاد ه کــردن كــودك بــرای داشــت 
ی جنســیتی و دوســتی میــان تمــام
و بــا روحيــة تفاهـم ،صلـح ،مــدارا ،تســاو 
ی و مل ـی و افــراد بومــی.
مــردم ،گروههــای قوم ـی ،مذهب ـ 
هـ) ایجاد حس احترا م نسبت به محيطزیست طبيعی.

اهمیت بند یک مادة ۲۹

 .1بنــد ِ
یــک مــادة  ۲۹پیماننامــ ة حقــوق کــودک اهمیــت بســیار زیــادی
دارد .اهدافــی کــه ایــن مــاده بــرای آمــوزش تعییــن کــرده و مــورد توافــق
همــة کشــورهای عضــو قــرار گرفتــه ،ارزش بنیادیــن پیماننامــه را ترویــج،
ـانی ذاتــی هــر کــودک و حقــوق
حمایــت و پشــتیبانی میکنــد :کرامــت انسـ ِ
برابــر و غیرقابلســلب او .ایــن اهــداف ،کــه در پنــج پاراگــراف بنـ ِد یـ ِ
ـک مــادة
 ۲۹آمدهانــد ،مســتقیماً بــه تحقــق کرامــت و حقــوق انســانی کــودک مربــوط
میشــوند و نیازهــای ویــژة رشــد کــودک و ظرفیتهــای مختلــف و در حــال
رشــد او را در نظــر میگیرنــد .ایــن اهــداف عبارتانــد از :رشــد همهجانبــة
ظرفیتهــای کــودک (مــادة  ،۲۹بنــد یــک ،پاراگــراف الــف) ،ایجــاد حــس
احتــرام بــه حقــوق بشــر (مــادة  ،۲۹بنــد یــک ،پاراگــراف ب) ،تقویــت احســاس
هویــت و تعلــق (مــادة  ،۲۹بنــد یــک ،پاراگــراف ج) و اجتماعــی شــدن و
تعامــل کــودک بــا دیگــران (مــادة  ،۲۹بنــد یــک ،پاراگــراف د) و {تعامــل بــا}
محیطزیســت طبیعــی (مــادة  ،۲۹بنــد یــک ،پاراگــراف هـــ).
 .2بنــد یـ ِ
ـک مــادة  ،۲۹عــاوه بــر اینکــه ابعــادی کیفــی بــه حــق بــر آمــوزش
بهرســمیت شناختهشــده در مــادة  ۲۸میدهــد و بازتابدهنــدة حقــوق و
کرامــت ذاتــی کــودک اســت ،بــر لــزوم کودکمحــور 1و دوســتدار کــودک 2بــودن
1. child-centred
2. child-friendly
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آمــوزش و {ظرفیــت} توانمندســاز آن هــم تأکیــد میکنــد .ایــن بنــد همچنیــن
بــر اهمیــت ایــن مســئله تأکیــد میکنــد کــه فرایندهــای آموزشــی بایــد بــر
مبنــای اصولــی باشــند کــه ایــن مــاده تصریــح میکنــد :1آموزشــی کــه حــق
هــر کــودک اســت طــوری طراحــی میشــود کــه مهارتهــای زندگــی را بــه
او آمــوزش دهــد ،ظرفیتهــای کــودک را بــرای بهرهمنــدی از همــة حقــوق
انســانیاش تقویــت کنــد و فرهنگــی را ترویــج کنــد کــه ارزشهــای متناســب
حقــوق بشــر در آن جریــان دارد .هــدف {چنین آموزشــی} توانمندســازی کودک
بهواســطة توســعة مهارتهــا ،توانایــی یادگیــری و دیگــر ظرفیتهــا ،کرامــت
انســانی ،عزتنفــس و اعتمادبهنفســش اســت .در اینجــا «آمــوزش» از آمــوزش
رســمی فراتــر مــیرود و گســترة وســیعی از تجربیــات زندگــی و فرایندهــای
یادگیــری را دربــر میگیــرد کــه کــودکان را قــادر میســازد بتواننــد بهصــورت
فــردی یــا جمعــی ،شــخصیت ،اســتعدادها و تواناییهــای خــود را رشــد دهنــد و
زندگــی تماموکمــال و تــوأم بــا رضایتــی در جامعــه داشــته باشــند.
 .3درمــورد حــق تحصیــل کــودک ،مســئله فقــط دسترســی نیســت (مــادة
 )۲۸بلکــه محتــوای آمــوزش نیــز مهــم اســت .آمــوزش بــا محتوایــی کــه
ریشــه در ارزشهــای ذکرشــده در بنــد یـ ِ
ـک مــادة  ۲۹دارد ابــزاری ضــروری
بــرای هــر کــودک اســت تــا بتوانــد در طــول زندگـیاش بــه واکنشــی متعــادل
و متناســب بــا حقــوق بشــر بــرای رویایــی بــا چالشهایــی دســت یابــد
اساســی ناشــی از جهانــی شــدن ،فنآوریهــای جدیــد و
کــه بــا تغییــرات
ِ
بیــن
پدیدههــای مرتبــط بــا آن همــراه هســتند .ایــن چالشهــا تنشهــای
ِ
امــر جهانــی و امــر محلــی ،امــر فــردی و امــر جمعــی ،امــر ســنتی و امــر
مــدرن ،مالحظــات کوتاهمــدت و بلندمــدت ،رقابــت و برابــری فرصتهــا،
گســترش دانــش و ظرفیــت جــذب آن و امــر مــادی و امــر معنــوی را شــامل
میشــود 2.بااینحــال بهنظــر میرســد کــه در برنامههــا و سیاســتهای
 .1در این زمینه ،کمیتة حقوق کودک به نظر عمومی شمارة  )۱۹۹۹( ۱۳کمیتة حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
درمورد حق بر آموزش اشاره میکند که در میان موارد دیگر ،به اهداف آموزش مقررشده در بند یک مادة  ۱۳میثاق
بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هم میپردازد .کمیته همچنین توجه کشورهای عضو پیماننامه را به
دستورالعملهای کلی راجع به شکل و محتوای گزارشهای دورهای جلب میکند که باید براساس پاراگراف ب بند یک
مادة  ۴۴پیماننامه ارائه شوند (.)116-112 .paras ,58/CRC/C
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.

ملــی و بینالمللــی درمــورد آمــوزش ،مــوارد منــدرج در بنــد یـ ِ
ـک مــادة ۲۹
یــا کام ـ ً
ا فرامــوش شــدهاند و یــا فقــط بهصــورت نمایشــی و تزیینــی ذکــر
شــدهاند.

کارکردهای بند یک مادة ۲۹
 .5مــادة  ۲۹فقــط یــک فهرســت یــا لیســت از اهــداف مختلفــی کــه آمــوزش
بایــد در پــی داشــته باشــد نیســت .بلکــه در چهارچــوب کلــی پیماننامــه ،بــر
امــور بســیاری تأکیــد میکنــد ،ازجملــه مــوارد زیــر:
 .6نخســت آنکــه ایــن مــاده بــر ماهیــت ضــروری ارتبــاط میــان مقــررات
پیماننامــه تأکیــد میکنــد{ .بهعبارتــی} ایــن مــاده از بســیاری مقــررات
دیگــر وام میگیــرد ،بــر آنهــا تأکیــد میکنــد ،و یــا آنهــا را ادغــام یــا
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ِ
یــک مــادة  ۲۹تصریــح میکنــد کــه کشــورهای عضــو بــر ایــن
 .4بنــد
مســئله کــه هــدف آمــوزش بایــد طیــف وســیعی از ارزشهــا را در بــر بگیــرد
توافــق دارنــد .ایــن توافــق بــر مرزهــای مذهبــی ،ملــی و فرهنگــی کــه در
نقــاط مختلــف جهــان ایجــاد شــدهاند غلبــه دارد .در نــگاه اول ممکــن اســت
اینطــور بهنظــر برســد کــه بعضــی از ارزشهــای متفاوتــی کــه در مــادة ۲۹
ذکــر شــدهاند ،در برخــی موقعیتهــا باهــم در تضــاد هســتند .بنابرایــن ممکــن
اســت تالشهــا بــرای ارتقــای درک ،تســاهل و دوســتی میــان مــردم مطابــق
پاراگــراف د بنــد یــک ،همیشــه و خودبهخــود بــا سیاس ـتهای طراحیشــدة
مطابــق پاراگــراف ج بنــد یــک ـ کــه درمــورد ایجــاد حــس احتــرام نســبت
بــه هویــت فرهنگــی ،زبــان و ارزشهــای هــر کــودک و ارزشهــای ملــی
کشــوری کــه در آن زندگــی میکنــد ،کشــوری کــه خاســتگاه کــودک اســت،
و تمدنهــای دیگــر اســت ـ ســازگار نباشــد .امــا درحقیقــت ،بخــش مهــم
ایــن مقــرره دقیق ـاً در {همیــن} شــناخت ضــرورت اتخــاذ رویکــرد متعــادل
درمــورد آمــوزش نهفتــه اســت ،رویکــردی کــه میتوانــد بــا گفتوگــو و
احتــرام بــه تفاوتهــا ،ارزشهــای مختلــف را باهــم آشــتی دهــد .عــاوه بــر
ایــن ،کــودکان ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در پــل زدن میــان تفاوتهایــی
کــه در طــول تاریــخْ گروههــای انســانی را از یکدیگــر جــدا کردهانــد نقــش
منحصربهفــردی بــازی کننــد.
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کامــل میکنــد؛ و درک آن بهتنهایــی و بــدون مــواد دیگــر ممکــن نیســت.
عــاوه بــر اصــول کلــی پیماننامــه ـ عــدم تبعیــض (مــادة  ،)۲منافــع عالیــة
کــودک (مــادة  ،)۳حــق زندگــی ،بقــا و رشــد ( مــادة  ،)۷و حــق بیــان دیدگاههــا
و در نظــر گرفتــه شــدن دیدگاههــا (مــادة  )۱۲ـ بســیاری از مقــررات دیگــر را
هــم میتــوان برشــمرد ،مقرراتــی کــه شــامل ایــن مــوارد میشــوند ،و البتــه
محــدود بــه اینهــا نیســتند :حقــوق و مســئولیتهای والدیــن (مــواد  ۵و ،)۱۸
آزادی بیــان (مــادة  ،)۱۳آزادی اندیشــه (مــادة  ،)۱۴حــق برخــورداری از اطالعات
(مــادة  ،)۱۷حقــوق کــودکان دارای تواناییهــای معلولیــت( 1مــادة  ،)۲۳حــق
برخــورداری از آمــوزش بهداشــت (مــادة  ،)۲۴حــق تحصیــل (مــادة  ،)۲۸و حقوق
زبانــی و فرهنگــی کــودکان {عضــو} گروههــای اقلیــت (مــادة .)۳۰
 .7حقــوق کــودکان ارزشهایــی نیســتند کــه ازپیشزمینــه و بسترشــان
اخالقــی کلیتــری
جــدا و یــا مســتقل از آن باشــند ،بلکــه در چهارچــوب
ِ
قــرار دارنــد کــه تــا حــدودی در مــادة  ۲۹و مقدمــة {پیماننامــه} توصیــف
شــده اســت .ایــن مــاده بهطــور مشــخص بــه بســیاری از انتقــادات کــه بــه
پیماننامــة حقــوق کــودک وارد شــده پاســخ میدهــد .بــرای مثــال :ایــن
مــاده بــر اهمیــت احتــرام بــه والدیــن و همچنیــن ضــرورت در نظــر گرفتــن
حقــوق در چهارچــوب اصولــی ،اخالقــی ،معنــوی ،فرهنگــی و اجتماعــی تأکیــد
میکنــد .همچنیــن {ایــن مــاده} بــر اهمیــت ایــن مســئله تأکیــد میکنــد
کــه بیشــتر حقــوق کــودکان نهتنهــا از بیــرون {جامعــه} تحمیــل نشــدهاند،
بلکــه در تاروپــود ارزشهــای جوامــع محلــی هســتند.
 .8دوم اینکــه ایــن مــاده بــه فراینــدی کــه قــرار اســت بــه میانجــی آن حــق
تحصیــل ترویــج شــود ،اهمیــت میدهــد .بنابرایــن ،ارزشهــای حاکــم بــر
فراینــد آموزشــی نبایــد اقداماتــی را کــه حقــوق دیگــر را ترویج میکنــد نادیده
بگیــرد ،بلکــه بایــد آنهــا را تقویــت کنــد .ایــن مــوارد فقــط شــامل محتــوای
برنامــة درســی نمیشــود ،بلکــه بــه فراینــد آموزشــی ،روشهــای آموزشــی و
محیــط آمــوزش (کــه میتوانــد خانــه ،مدرســه یــا هرجــای دیگــری باشــد)
نیــز مربــوط میشــود .کــودکان بــا ورود بــه مدرســه حقــوق بشــر خــود را از
[ .1مترجمان] هرجا در متن اصلی کلماتی نظیر  disabledآمده ،بهجای استفاده از معادلهایی نظیر معلول ،ناتوان،
ل «افراد دارای معلولیت» ( )people with disabilityاستفاده شده است.
توانخواه و یا توانیاب ،از معاد 

 .9ســوم اینکــه مــادة  ۲۸بــر تعهــدات دولتهــا درمــورد برپایــی نظامهــای
آموزشــی و تضمیــن دسترســی بــه آنهــا تأکیــد میکنــد ،درحالیکــه مــادة
 ۲۹بــر اهمیــت حــق فــردی و شــخصی درمــورد کیفیــت خــاص آمــوزش دســت
میگــذارد .ایــن مــاده ،کــه بــا تأکیــد پیماننامــه بــر اهمیــت اقــدام بــا هــدف
ـودن آمــوزش
منافــع عالــی کــودک مطابقــت دارد ،بــر مفهــوم کودکمحــور بـ ِ
تأکیــد میکنــد :هــدف اصلــی آمــوزش توســعة شــخصیت فــردی ،اســتعدادها
و تواناییهــای کــودک اســت ،کــه ویژگیهــا ،عالیــق ،تواناییهــا و نیازهــای
یادگیــری منحصربهفــرد هــر کــودک را بهرســمیت میشناســد 1.بنابرایــن،
برنامــة درســی بایــد بــا شــرایط اجتماعــی ،فرهنگــی ،محیطــی و اقتصــادی هــر
کــودک و نیازهــای حــال و آینــدة او مســتقیماً در ارتبــاط باشــد و ظرفیتهــای
درحــال رشــد کــودک را در نظــر بگیــرد؛ روشهــای تدریــس بایــد متناســب
ـودکان متفــاوت باشــد .همچنیــن آمــوزش بایــد از ایــن
بــا نیازهــای مختلــف کـ
ِ
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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دســت نمیدهنــد .بهعنــوان مثــال :آمــوزش میبایســت بهشــکلی فراهــم
شــود کــه بــه کرامــت ذاتــی کــودک احتــرام بگــذارد و {شــرایطی را فراهــم
کنــد کــه} کــودک بتوانــد ،مطابــق بنــد یـ ِ
ـک مــادة  ،۱۲دیدگاههــای خــود را
آزادانــه بیــان کنــد و در فعالیتهــای مدرســه مشــارکت داشــته باشــد .شــیوة
ارائــة آمــوزش بایــد بهگونــهای باشــد کــه محدودیتهــای مؤکــدی را کــه در
بنــد دوم مــادة  ۲۸ذکــر شــده در نظــر بگیــرد و پرهیــز از خشــونت را ترویــج
دهــد .کمیتــه بهطــور مرتــب در مالحظــات نهایــی خــود بیــان کــرده اســت کــه
ب ـهکار بــردن تنبیــه بدنــی نــه بــه کرامــت ذاتــی کــودک احتــرام میگــذارد و
نــه محدودیتهــای ســختگیرانة انضبــاط مدرســه را مدنظــر قــرار میدهــد.
پیــروی از ارزشهــای ذکرشــده در مــادة  ۲۹مشــخصاً 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 دانشآمــوزی ،آمــوزش و مشــاوره بــا همســاالن،و مشــارکت دادن
کــودکان در فرایندهــای انضباطــی مدرســه ،همگــی بایــد بهعنــوان بخشــی از
فراینــد یادگیــری و تجربــة شــناخت حقــوق رواج داده شــوند.
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امــر اطمینــان حاصــل کنــد کــه همــة کــودکان مهارتهــای ضــروری زندگــی
ـی مواجهــه بــا چالشهایــی کــه
را آموختهانــد و هیــچ کودکــی بــدون آمادگـ ِ
انتظــار م ـیرود پیــش روی خــود در زندگــی داشــته باشــد مدرســه را تــرک
نمیکنــد .مهارتهــای اولیــه فقــط شــامل خوانــدن و نوشــتن و حســاب
ِ
قابلیــت گرفتــن تصمیمهــای
نمیشــود ،بلکــه مهارتهــای زندگــی ازجملــه
عاقالنــه ،حــل اختالفــات بــدون خشــونت ،و داشــتن ســبک زندگــی ســالم،
روابــط اجتماعــی خــوب و مســئولیتپذیری ،تفکــر انتقــادی ،اســتعدادهای
خالقانــه و تواناییهــای دیگــری را {نیــز} شــامل میشــود کــه بــه کــودکان
ابــزار موردنیــاز بــرای دنبــال کــردن انتخابهایشــان را در زندگــی میدهــد.
تبعیــض مبتنــی بــر هــر زمینــهای کــه در مــادة  ۲پیماننامــه ذکــر
.10
ِ
شــده ،چــه آشــکارا باشــد و چــه پنهــان ،کرامــت انســانی کــودک را پایمــال
میکنــد و میتوانــد بــه ظرفیتهــای کــودک در بهــره بــردن از فرصتهــای
آموزشــی آســیب بزنــد و یــا حتــی آنهــا را از بیــن ببــرد .بااینکــه ممانعــت
از دسترســی کــودک بــه فرصتهــای آموزشــی در وهلــة اول مربــوط بــه
مــادة  ۲۸پیماننامــه میشــود ،امــا عــدم رعایــت اصــول منــدرج در بنــد
یــک مــادة  ۲۹نیــز بهطــرق مختلــف میتوانــد اثــرات مشــابهی بــر جــای
بگــذارد .مثــال بــارزش ایــن اســت 1کــه رویههایــی ماننــد برنامــة درس ـیای
کــه در راســتای اصــل برابــری جنســیتی نباشــد میتوانــد تبعیــض جنســیتی
را بهشــیوههای گوناگــون تقویــت کنــد ،ماننــد اقداماتــی کــه بهرهمنــدی
آموزشــی ارائهشــده را محــدود میکنــد ،و یــا
دختــران از فرصتهــای
ِ
محیطهــای ناامــن یــا نامســاعدی کــه دختــران را از مشــارکت بازمــیدارد.
کــودکان دارای معلولیــت نیــز در بســیاری از نظامهــای
تبعیــض علیــه
ِ
آموزشــی رســمی و بســیاری از موقعیتهــای آموزشــی غیررســمی ،ازجملــه
ِ
3
2
خانــه شــیوع دارد .کودکانــی کــه بــا اچآیوی یــا ایــدز زندگــی میکننــد
1. To take an extreme example

 .2رجوع کنید به:

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

[ .3مترجمان] هرجا در متن اصلی عباراتی مانند  children with HIV/AIDSآمده ،براساس کتابچة رهنمودهای واژهشناسی
در زمینة اچآیوی و ایدز که براساس نسخة انگلیسی آن توسط  UNAIDSبا همکاری اعضای پشتیبان و برنامة کشوری در
ایران تدوین شده ،بهجای استفاده از کودکان دارای اچآیوی /ایدز و یا کودکان مبتال به اچآیوی /ایدز ،از معادل «کودکانی
که با اچآیوی زندگی میکنند» استفاده شده است.

هــم در هــر دو موقعیــت {آموزشــی رســمی و غیررســمی} بهشــدت مــورد
تبعیــض واقــع میشــوند 1.ایــن اقدامــات تبعیضآمیــز همگــی در تعــارض
مســتقیم بــا الزامــات پاراگــراف الــف بنــد یــک مــادة  ۲۹هســتند ،کــه هــدف
آمــوزش را رشــد کامــل شــخصیت ،اســتعدادها و تواناییهــای ذهنــی و
جســمی کــودک میدانــد.

 .12چهــارم آنکــه بنــد یــک مــادة  ۲۹بــر رهیافتــی جامــع 2نســبت بــه آمــوزش
تأکیــد دارد .رویکــردی کــه تضمیــن میکنــد فرصتهــای آموزشــی موجــود،
 .1رجوع کنید به توصیههای مصوب کمیتة حقوق کودک در سال  ۱۹۹۸پس از روز بحث عمومی درمورد موضوع کودکانی
که با اچ آی وی /ایدز در دنیا زندگی میکنند (.)A/55/41, para. 1536
 Holistic .2به آن معنا که همه ابعاد و بخشهای آموزش را بهمثابة اجزایی بههمپیوسته و در تعامل درک میکنند.
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 .11کمیتــه بــر ارتبــاط میــان بنــد یــک مــادة  ۲۹و مبــارزه علیــه نژادپرســتی،
تبعیــض نــژادی ،بیگانههراســی و دیگــر تعصبــات مرتبــط نیــز تأکیــد میکنــد.
نژادپرســتی وپدیدههــای مشــابه آن در محیطــی رواجپیــدا میکنــد کــه
جهــل و هراسهــای بیپایــة نــژادی ،قومــی ،مذهبــی ،فرهنگــی و زبانــی یــا
{مربــوط بــه} هــر تفــاوت دیگــری در آن وجــود دارد و از تعصبــات اســتفاده
میشــود ،و یــا ارزشهــای تحریفشــده آمــوزش داده یــا ترویــج میشــوند.
نقائــص ارائــة آموزشــی
پادزهــر قابلاطمینــان و پایــدار در برابــر همــة ایــن
ْ
اســت کــه درک و احتــرام بــه ارزشهــای ذکرشــده در بنــد یــک مــادة ۲۹
ازجملــه احتــرام بــه تفاوتهــا را ترویــجکنــد و تمــام جنبههــای تبعیــض
و پیــشداوری را بهچالــش بکشــد .بنابرایــن ،در همــة کارزارهــای علیــه
نژادپرســتی و پدیدههــای مشــابه ،آمــوزش بایــد یکــی از مهمتریــن اولویتهــا
باشــد .همچنیــن بایــد بــر اهمیــت آمــوزش دربــارة نژادپرســتی در طــول
تاریــخ و مشــخصاً شــیوهای کــه خــود را در جوامــع خاصــی نشــان داده اســت
یــا نشــان میدهــد ،تأکیــد داشــت .رفتــار نژادپرســتانه چیــزی نیســت کــه
فقــط توســط «دیگــران» صــورت پذیــرد .بنابرایــن اهمیــت دارد کــه هنــگام
آمــوزش حقــوق بشــر و حقــوق کــودک و اصــل عــدم تبعیــض ،بــر اجتمــاع
خــو ِد کــودک تمرکــز شــود .چنیــن آموزشــی میتوانــد بهشــکلی مؤثــر در
پیشگیــری و از بیــن بــردن نژادپرســتی ،تبعیــض قومــی ،بیگانههراســی و
تعصبــات مشــابه نقشآفرینــی کنــد.

15
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میــان ارتقــای جنبههــای جســمی ،ذهنــی ،روحــی و عاطفــی آمــوزش بــا
ابعــاد فکــری ،اجتماعــی و عملــی و جنبههــای مربــوط بــه دوران کودکــی و
دوران حیــات {فــرد} تعادلــی متناســب برقــرار کننــد .هــدف کلــی آمـ ْ
ـوزش
بیشــینه کــردن توانایــی و فرصــت کــودک جهــت مشــارکت کامــل و مســئوالنه
در جامعـهای آزاد اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه {آن شــیوه از} یاددهــی کــه
بیــشاز هــر چیــز بــر انباشــت دانــش تأکیــد دارد و رقابــت را تبلیــغ میکنــد
و منجــر بــه تحمیــل حجــم کاری زیــادی روی کــودکان میشــود ،میتوانــد
بهصورتــی جــدی مانعــی در راه رشــد متعــادل و حداکثــری ظرفیتهــا،
تواناییهــا و اســتعدادهای کــودک باشــد .آمــوزش بایــد دوســتدا ِر کــودک ،و
بــرای هــر کــودک الهامبخــش و انگیزهبخــش باشــد .مــدارس بایــد فضایــی
انســانی ایجــاد کننــد و بــه کــودکان اجــازه دهنــد تــا بــا توجــه بــه تواناییهــای
روبهتکامــل خــود رشــد کننــد.
 .13پنجــم آنکــه ایــن مــاده بــر لــزوم طراحــی و فراهــم آوردن آمــوزش
بهشــیوهای تأکیــد دارد کــه مجموعــهای از ارزشهــای اخالقــی منــدرج
در پیماننامــه را بهصــورت جامــع و درهمتنیــده ترویــج و تقویــت کنــد:
ارزشهایــی ماننــد آمــوزش بــرای صلــح ،مــدارا و احتــرام بــه محیطزیســت
طبیعــی .ایــن موضــع مســتلزم رهیافتــی چندوجهــی و در چنــد زمینــه و
تخصــص اســت .لــزوم ترویــج و تحکیــم ارزشهــای منــدرج در بنــد یــک
مــادة  ۲۹صرفــاً ناشــی از مشــکالت و مســائل جوامــع دیگــر نیســت ،بلکــه
ایــن اقدامــات بایــد بــر مشــکالت اجتمــاع خــود کــودک نیــز متمرکــز
باشــد .آمــوزش از ایــن حیــث بایــد در خانــواده اتفــاق بیفتــد ،امــا مــدارس و
اجتماعــات نیــز نقشــی مهــم ایفــا میکننــد .بهعنــوان مثــال :بــرای ایجــاد
حــس احتــرام بــه محیطزیســت طبیعــی ،آمــوزش بایــد میــان مســائل
زیســتمحیطی و توســعة پایــدار بــا مســائل جمعیتشــناختی ،اجتماعــی
ـ اقتصــادی و اجتماعــی ـ فرهنگــی پیونــد ایجــاد کنــد .بــه همیــن منــوال،
کــودکان بایــد احتــرام بــه محیطزیســت طبیعــی را در خانــه ،مدرســه و
اجتمــاع بیاموزنــد ،کــه هــم شــامل مشــکالت ملــی باشــد و هــم بینالمللــی،
و کــودکان را بهشــکلی فعاالنــه در پروژههــای زیســتمحیطی در ســطح
محلــی ،منطقــهای یــا جهانــی مشــارکت دهــد.

 .14ششــم آنکــه ایــن مــاده نقــش حیاتــی فرصتهــای آموزشــی مناســب
در ترویــج ســایر حقــوق بشــر و فهــم تفکیکناپذیــری {ایــن حقــوق} را
نشــان میدهــد .ظرفیــت کــودک بــرای مشــارکت همهجانبــه و مســئوالنه در
جامعـهای آزاد نهتنهــا بــا ممانعــت آشــکار از دسترســی بــه آمــوزش ،بلکــه بــا
کوتاهــی در ترویــج فهــم ارزشهــای بهرســمیت شناختهشــده در ایــن مــاده
هــم میتوانــد تضعیــف یــا مختــل شــود.
 .15بنــد یــک مــادة  ۲۹میتوانــد ســنگبنایی باشــد بــرای برنامههــای
متنــوع آمــوزش حقــوق بشــر کــه کنفرانــس جهانــی حقــوق بشــر ویــن
ن را ترویــج
در  ۱۹۹۳خواســتار آن شــد و ســازمانهای بینالمللــی هــم آ 
کردنــد .بااینحــال ،حقــوق کــودک همیشــه آنطــور کــه بایــد و شــاید در
بســتر ایــن فعالیتهــا موردتوجــه نبــوده اســت .آمــوزش حقــوق بشــر بایــد
دربــارة پیماننامههــای حقــوق بشــر اطالعــات ارائــه دهــد .امــا عــاوه بــر
ایــن ،کــودکان بایــد از طریــق مشــاهدة اجــرای اســتانداردهای حقــوق بشــر
در عمــل ،چــه در خانــه ،چــه در مدرســه و چــه در اجتمــاع نیــز دربــارة
حقــوق بشــر بیاموزنــد .آمــوزش حقــوق بشــر بایــد فراینــدی همهجانبــه 1و
مادامالعمــر باشــد و از بازنمــود ارزشهــای حقــوق بشــری در زندگــی روزمــره
2
و تجــارب کــودکان شــروع شــود.
 .16ارزشهایــی کــه در بنــد یــک مــادة  ۲۹بیــان شــده اســت بــه کودکانــی
کــه در مناطــق در حــال صلــح زندگــی میکننــد مربــوط اســت ،امــا بــرای
کودکانــی کــه در شــرایط مخاصمــات یــا اضطــراری زندگــی میکننــد اهمیــت
بیشــتری دارد .همانطــور کــه {ســند} چهارچــوب داکار بــرای عمــل 3اشــاره
ی متأثــر از جنــگ،
دارد ،مهــم اســت در شــرایطی کــه نظامهــای آموزشــ 
فجایــع و ناپایداریهــای طبیعــی هســتند ،برنامههــای آموزشــی بهگونــهای
پیــاده شــوند کــه مــروج فهــم متقابــل ،صلــح و مــدارا باشــند کــه کمــک
1. comprehensive

 .2رجوع کنید به :قطعنامة شمارة  ۴۹\۱۸۴مجمع عمومی مصوب  ۲۳دسامبر  ۱۹۹۴مبنی بر اعالم دهة آموزش حقوق
بشر از طرف سازمان ملل.
3. Dakar Framework for Action
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میکنــد از خشــونت و درگیــری جلوگیــری شــود 1.آمــوزش حقــوق بینالملــل
بشردوســتانه هــم یکــی از جنبههــای مهــم تحقــق بنــد یــک مــادة  ۲۹اســت
کــه عموم ـاً نادیــده گرفتــه شــده اســت.

اجرا ،پایش ،و بررسی و ارزیابی
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 .17اهــداف و ارزشهایــی کــه در ایــن مــاده ذکــر شــده ،بــا عباراتــی نســبتاً
کلــی بیــان شــدهاند و قابلیــت ایــن را دارنــد کــه معانــی موســعی داشــته
باشــند .بهنظــر میرســد ایــن موضــوع باعــث شــده کــه بســیاری از کشــورهای
طــرف معاهــده گمــان کننــد کــه الزم نیســت اصــول مربوطــه در قوانیــن یــا
آییننامههــای اجرایــی نمــود داشــته باشــد ،یــا حتــی گمــان کننــد ایــن کار
بیمــورد اســت .ایــن گمــانتوجیهناپذیــر اســت .در غیــاب هرگونــه حمایــت
رســمی مشــخص در سیاســتها یــا قوانیــن ملــی ،بعیــد بهنظــر میرســد
ِ
کــه از اصــول متناظــر بــرای تأثیرگــذاری بــر سیاسـتهای آموزشــی اســتفاده
شــود .ازای ـنرو ،کمیتــه از همــة کشــورهای طــرف پیماننامــه میخواهــد تــا
اقدامــات الزم را جهــت درج رســمی ایــن اصــول در سیاس ـتهای آموزشــی و
قوانینشــان در همــة ســطوح انجــام دهنــد.
 .18ترویــج مؤثــر بنــد یـ ِ
ـک مــادة  ۲۹مســتلزم بازنگــری اساســی در برنامــة
درســی جهــت شــامل شــدن اهــداف مختلــف آمــوزش ،و تجدیدنظــر اصولــی
در کتابهــای درســی و ســایر منابــع و فناوریهــای آموزشــی و همچنیــن
سیاســتهای مدرســه اســت .آن دســته از رویکردهایــی کــه بــدون تشــویق
بــه هرگونــه تغییــر اساســی {در روش و محتــوا} فقــط بهدنبــال افــزودن
{صــوری} اهــداف و ارزشهــای ایــن مــاده بــه نظــام فعلــی هســتند ،بهوضــوح
بالاثرنــد .تــا وقتــی آن افــرادی کــه از آنها انتظــار مـیرود این ارزشهــا را {به
دیگــران} انتقــال دهنــد ،ترویــج کننــد ،آمــوزش دهنــد و تــا آنجــا کــه ممکــن
اســت خودشــان {در کــردار} الگویــی از {عمــل بــه} ایــن ارزشهــا باشــند،
خودشــان دربــارة اهمیــت ایــن ارزشهــا متقاعــد نشــده باشــند ،ارزشهــای
مذکــور نمیتواننــد بهنحــوی مؤثــر در برنامههــای درســی کلیتــر ادغــام
 .1رجوع کنید به:

Education for All: Meeting our Collective Commitments, adopted at the World Education Forum, Dakar,
26-28 April 2000.

و بــا آن هماهنــگ شــوند .ازای ـنرو{ ،ارائ ـهی} برنامههــای آمــوزش پیــش از
ـن خدمــت کــه مــروج اصــول ذکرشــده در بنــد یــک مــادة ۲۹
خدمــت و ضمـ ِ
باشــند ،بــرای آمــوزگاران ،مدیــران آموزشــی و دیگــر افــراد دخیــل در آمــوزش
کــودک ،ضــروری اســت .همچنیــن مهــم اســت کــه روشهــای تدریــس
آموزشــی پیماننامــة
مــدارس بازتابدهنــدة روح و فلســفة
استفادهشــده در
ِ
ْ
ـی منــدرج در بنــد یـ ِ
ـک مــادة  ۲۹باشــند.
حقــوق کــودک و اهــداف آموزشـ ِ

 .20بهطــور کلــی ،اقدامــات مختلفــی کــه دولتهــای طــرف پیماننامــه
بایــد در راســتای تعهداتشــان در ایــن کنوانســیون انجــام دهنــد ،بــدون
انتشــار گســتردة متــن پیماننامــه مطابــق مــادة  ۴۲آن ،فاقــد زمینــه و
مبنــای کافــی خواهــد بــود .ایــن انتشــار گســترده همچنیــن نقشآفرینــی
کــودکان را بهعنــوان ترویجکننــده و مدافــع حقــوق کــودک در زندگــی
روزمرهشــان تســهیل میکنــد .بــرای تســهیل انتشــار گســتردهتر {ایــن
متــن} ،دولتهــای طــرف پیماننامــه بایــد اقداماتــی را کــه بــرای دســتیابی
بــه ایــن هــدف انجــام دادهانــد گــزارش دهنــد .دفتــر کمیســر عالــی حقــوق
بشــر بایــد پایــگاه دادهای جامــع از نســخههای پیماننامــه بــه زبانهایــی
کــه ترجمــه شــده ایجــاد کنــد.
 .21رســانهها نیــز ،در معنــای عــام آن ،هــم در ترویــج ارزشهــا و اهــداف
ِ
یــک مــادة  ۲۹نقشــی محــوری دارنــد و هــم در
انعکاسیافتــه در بنــد
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 .19عــاوه بــر ایــن ،محیــط مدرســه نیــز بایــد بهخودیخــود بازتابدهنــدة
آزادی و روح تفاهــم ،صلــح ،مــدارا ،برابــری جنســیتی و دوســتی میــان تمــام
افــراد ،گروههــای قومــی ،ملــی و مذهبــی و افــراد بومــی اشارهشــده در
پاراگرافهــای (ب) و (د) بنــد ِ
یــک مــادة  ۲۹باشــد .مدرســهای کــه اجــازه
میدهــد قلــدری یــا ســایر اقدامــات خشــن و انحصــاری جریــان داشــته باشــد
بــا الزامــات بنــد یـ ِ
ـک مــادة  ۲۹مطابقــت نــدارد .اصطــاح «آمــوزش حقــوق
بشــر» عمدت ـاً بهنحــوی اســتفاده میشــودکــه بــار معنایــی آن را بیشازحــد
ســاده میکنــد .چیــزی کــه عالوهبــر آمــوزش حقــوق بش ـ ِر رســمی موردنیــاز
اســت ،ترویــج ارزشهــا و سیاســتهای مســاعد بــا حقــوق بشــر ،هــم در
مــدارس و دانشــگاهها و هــم در اجتمــاع گســتردهتر ،اســت.
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تضمیــن آنکــه عملکــرد /فعالیتهایشــان موجــب تضعیــف اقدامــات دیگــران
بــرای ترویــج اهــداف مذکــور نمیشــود .دولتهــا مطابــق بــا پاراگــراف الــف
مــادة  ۱۷پیماننامــه تعهــد دارنــد کــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد تــا
ي كــودک
ت و مطالبــی كــ ه بــرا 
ی را بــ ه انتشــار اطالعــا 
ی گروهــ 
«رســانهها 
1
فوایــد اجتماعــی و فرهنگــی دارد تشــویق کننــد»
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 .22کمیتــه از دولتهــای عضــو میخواهــد تــا توجــه بیشــتری بــه آمــوزش
بهعنــوان یــک فراینــد پویــا داشــته باشــند ،و همچنیــن ابزارهایــی ایجــاد کننــد
تــا از طریــق آنهــا تغییــرات مرتبــط بــا مــادة  ۲۹را در طــول زمــان بســنجند.
هــر کودکــی حــق دارد از آموزشــی بــا کیفیــت مطلــوب برخــوردار باشــد ،کــه
بهنوبــة خــود مســتلزم تمرکــز بــر کیفیــت محیــط آموزشــی ،فرایندهــا و مطالب
تدریــس و یادگیــری ،و برآیندهــای یادگیــری اســت .ایــن کمیتــه بــر اهمیــت
پیمایشهایــی تأکیــد میکنــد کــه میتواننــد فرصــت ارزیابــی پیشــرفتهای
بهدســتآمده را فراهــم کننــد ،و بــر پایــة مالحظــات و نظــرات همــة افــراد
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 میکنــد،
نظارتــی کــه بهدنبــال تضمیــن ایــن اســت کــه کــودکان ،والدیــن و آمــوزگاران
در تصمیمگیریهــای مربــوط بــه آمــوزش نقــش ایفــا کننــد.
 .23کمیتــه از دولتهــای عضــو میخواهــد کــه یــک برنامــة جامــع اقــدام
ملــی ،بهمنظــور ترویــج و نظــارت بــر تحقــق اهــداف مذکــور در مــادة ۲۹
ایجــاد کننــد .اگــر چنیــن برنام ـهای در چهارچــوب یــک برنامــة اقــدام ملــی
گســتردهتر در زمینــة کــودکان ،یــا یــک برنامــة ملــی اقــدام در زمینــة حقــوق
بشــر ،و یــا یــک راهبــرد ملــی در زمینــة آمــوزش حقــوق بشــر تنظیــم شــده
باشــد ،دولــت بایــد تضمیــن کنــد کــه درهرصــورت در آن بــه همــة اهــداف
منــدرج در مــادة  ۲۹توجــه میشــود ،و ایــن توجــه از منظــر حقــوق کــودک
انجــام میشــود .ایــن کمیتــه از ســازمان ملــل متحــد و دیگــر ســازمانهای
بینالمللــی ،کــه بــا سیاســتگذاری آموزشــی و آمــوزش حقــوق بشــر
ی سال  ۱۹۹۶کمیته درمورد کودک و
 .1در این رابطه کمیتة {حقوق کودک} توصیههای حاصل از جلسة بحث عموم 
رسانه را خاطرنشان میکند (رجوع کنید به .)A/53/41, para. 1396

ســروکار دارنــد ،میخواهــد تــا بهدنبــال هماهنگــی بیشــتر در جهــت ارتقــای
کارآمــدی در اجــرای مــادة  ۲۹باشــند.

 .25دولتهــای طــرف پیماننامــه بایــد نســبت بــه ایجــاد ســازوکار بررســی
بهمنظــور پاســخگویی بــه شــکایات درمــورد سیاســتها یــا عملکردهــای
موجــود ،کــه بــا بنــد ِ
یــک مــادة  ۲۹پیماننامــه ســازگاری ندارنــد ،اقــدام
کننــد .ایجــاد ایــن ســازوکا ِر بررســی الزامــاً نیــازی بــه ایجــاد نهادهــای
قانونــی ،اداری یــا آموزشــی جدیــد نــدارد .بلکــه میتوانــد بــه نهادهــای
حقــوق بشــری ملــی یــا نهادهــای اجرایــی موجــود ســپرده شــود .کمیتــه از
دولتهــای طــرف پیماننامــه میخواهــد در خــال ارائــة گــزارش درمــورد
ایــن مــاده ،ظرفیتهــای حقیقــی را کــه در ســطح ملــی یــا محلــی وجــود
دارنــد شناســایی کننــد تــا بتواننــد گزارشــی از رویکردهــای موجــودی کــه
ادعــا شــده مطابــق پیماننامــه نیســتند بهدســت آورد .اطالعــات ارائهشــده
بایــد حــاوی چگونگــی راهانــدازی {ســازوکار بررســی} و تعــداد بررس ـیهای
انجــام شــده در دورة زمانــی گــزارش مربوطــه باشــد.
 .26بهمنظــور تمرکــز بهتــر بــر رونــد ارزیابــی گزارشهــای دولتهــای عضــو
پیماننامــه درمــورد بنــد یــک مــادة  ۲۹و همچنیــن مطابــق بــا مــادة ،۴۴
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 .24طراحــی و اجــرای برنامههایــی کــه ارزشهــای منعکسشــده در ایــن
مــاده را ترویــج میکننــد بایــد بخشــی از پاســخ اســتاندارد دولتهــا نســبت
بــه تقریبــاً همــة موقعیتهایــی باشــد کــه در آنهــا روندهایــی از نقــض
حقــوق بشــر واقــع شــده اســت .بهعنــوان مثــال :در مواقعــی کــه مــوارد عمــدة
نژادپرســتی ،تبعیــض نــژادی ،بیگانههراســی و دیگــر اشــکال عــدم مــدارا رخ
میدهــد کــه افــراد کمتــر از هجــده ســال در آن دســت دارنــد ،میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه دولــت همــة اقداماتــی را کــه بایــد بــرای ترویــج ارزشهــای
منعکسشــده در ایــن پیماننامــه بهطــور عــام ،و مــادة  ۲۹بهطــور خــاص
انجــام دهــد ،انجــام نــداده اســت .بنابرایــن بایــد مطابــق بنــد یـ ِ
ـک مــادة ۲۹
اقدامــات متناســب مضاعفــی اتخــاذ کنــد ،ازجملــه تحقیــق در ایــن بــاره کــه
بهکارگیــری کــدام تکنیکهــای آموزشــی میتوانــد بــر دســتیابی بــه حقــوق
بهرســمیت شناختهشــده در ایــن پیماننامــه تأثیــر مثبتــی بگــذارد.

21

نظر عمومی شمارة یک ( )۲۰۰۱بند یک مادة  ۲۹پیماننامة حقوق کودک :اهداف آموزش

22

کــه گــزارش را مســتلزم نشــان دادن عوامــل و مشــکالت میدانــد ،کمیتــه
از کشــورهای عضــو کنوانســیون میخواهــد تــا در گزارشهــای دورهای
خــود اطالعــات مفصلــی ارائــه کننــد کــه نشــان دهــد کــدام اولویتهــا در
حــوزة اختیارشــان اقدامــات هماهنگتــری در راســتای گســترش ارزشهــای
منعکسشــده در ایــن مقــرره میطلبــد ،و {مطابــق آن} برنامــهای از
فعالیتهــای مطرحشــده بــرای پنــج ســال آینــده بهمنظــور حــل مشــکالت
شناساییشــده ارائــه کننــد.
 .27کمیتــه از نهادهــا و ســازمانهای وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد و
دیگــر نهادهــای دارای صالحیــت ،کــه وظایفشــان در مــادة  ۴۵پیماننامــه
تصریــح شــده اســت ،میخواهــد تــا بســیار فعاالنهتــر و نظاممندتــر بــه
فعالیتهــای کمیتــه در ارتبــاط بــا بنــد یــک مــادة  ۲۹کمــک کننــد.
 .28اجــرای برنامهعملهــای ملــی همهجانبــه در راســتای اقــدام بــرای
تحقــق مــادة  ۲۹نیــاز بــه منابــع مالــی و انســانی دارد کــه بایــد مطابــق مــادة
 ۴بــا حداکثــر میــزان ممکــن موجــود باشــد .بنابرایــن کمیتــه {مدعــای}
محدودیــت منابــع از جانــب کشــورهای عضــو را توجیــه مناســبی بــرای عــدم
اقــدام یــا کافــی نبــودن اقدامــات صورتگرفتــه نمیدانــد .در ایــن زمینــه
و در راســتای تعهــدات دولتهــای عضــو پیماننامــه مبنــی بــر توســعه و
تشــویق همکاریهــای بینالمللــی ،چــه بهصــورت کلــی (مطابــق مــواد ۴
و  ۴۵کنوانســیون) و چــه در ارتبــاط بــا آمــوزش (مطابــق بنــد  3مــادة ،)۲۸
کمیتــه از کشــورهای عضــو پیماننامــه ،کــه ایــن همکاریهــای بینالمللــی
را فراهــم میکننــد ،میخواهــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد برنامههایشــان
بهنحــوی طراحــی شــده کــه اصــول منــدرج در مــادة  ۲۹را بهصــورت کامــل
در نظــر بگیــرد.
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