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 مترجمان ةمقدم

 (2006-1953) کاترین توماسفسکی
های زاگرب و هاروارد به تحصیل  در دانشگاه ،در یوگسالوی متولد شد 1953توماسفسکی در سال 

حق بر آموزش،  ةهای علمی و اجتماعی در زمین حقوق پرداخت. پس از اتمام تحصیالتش، تالش
ای را با کار تدریس در دانشگاه ترکیب کرد.  ههای مشاور های غیردولتی و فعالیت فعالیت در سازمان

کرد. او  های جهان تدریس می ش در بسیاری از دانشگاها ای توماسفسکی در طول فعالیت حرفه
خود  ةحقوق بشری را در کارنام کتابمقاله و  دویستهمچنین نویسندگی و ویراستاری حدود 

، ایدز و حقوق زنان و کودکان متمرکز بر حق بر آموزش، توسعه تحقیقاتی وی عموماً ةدارد. حوز
 ةهایش در مقام اولین گزارشگر ویژ دلیل فعالیت بود. توماسفسکی را بیش از هر چیز دیگری به

های وی و سایر  آورند. گزارش یاد می به 2004تا  1998سازمان ملل متحد در امور آموزش از 
حق بر آموزش کمک  ةسازی، معنادهی و توسع به مفهوم گرفته از این موقعیت تئهای نش نوشته

المللی و  ترین فعاالن بین توان یکی از برجسته راستی می زیادی کرده است. کاترین توماسفسکی را به
 وکالی حقوق بشری نسل خود دانست.

کودکان و  ةپروژ ةواسط به 1399پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان در زمستان  ةکمیت
با این 19گیری کووید  ش، نگاهی به وضعیت آموزش کودکان در ایران در دوران همهحق آموز

آشنا شده و پیشنهاد برگردان  3 ةشمار ةنوشتار کاترین توماسفسکی با عنوان حق بر آموزش، کتابچ
آن به فارسی در کارگروه ترجمه مطرح و مورد استقبال اعضا قرار گرفت. توضیحات کامل راجع به 

 نویسنده آورده شده است. ةر و ماهیت آن در مقدماین نوشتا
خصوص سرکار خانم  انجمن حمایت از حقوق کودکان، به ةمدیر در پایان الزم است از هیئت

کسانی که فرصت و شرایط انجام و انتشار این  ةو هم ،پژوهش ةنجمه عارف، رابط محترم وقت کمیت
 هم کردند سپاسگزاری کنیم.اترجمه را فر
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 لفؤم گفتار پیش

حق بر آموزش است که به روشن کردن ابعاد کلیدی  های کتابچه مجموعهاین سومین متن از 

حقوق بشر از  پیشبردو همچنین  ،آموزش ةحوز حقوق بشر در تمامیحق بر آموزش، رعایت 

موجود در  موانعحذف تحت عنوان  1 ةشمار ةداده شده است. کتابچ طریق آموزش اختصاص
که  کند، تصوراتی می را بیانشایع  غلطِ اتتصور نیاز به شکستنِ ،در انتها ،1آموزش حق بر راه

 ،}حق بر آموزش{ اصلی به الزام 2 ةشمار ةکتابچشوند.  ثر حق بر آموزش میؤمانع شناخت م

این هنجار  میانشکاف بر و  پردازد می گانضمین آموزش رایگان و اجباری برای همت یعنی

 الزاماتکه این  کند این متن اشاره می. داردتأکید و واقعیت آن  حقوق بشر و حداقلی جهانی

 .اند اجرایی نشدههنوز  ،کشور 58کم در  حداقلی، دست

 ها کند و آن ارائه می آموزش حوزةبشری دولت در  تعهدات حقوقای از  خالصه متن پیش رو

 قبول قابلدسترس،  درموجود،  آموزش باید :کند ساختاربندی می چهارگانه سادةرا در یک طرح 

های آن  به مسیر آموزش، محتویات و شیوه 4 ةشمار ةکتابچ، در ادامه. باشد انطباق قابلو 

. نام دارد 2نیاز آموزش حقوق بشر عنوان پیش موزش بهحقوق بشر در آکه اختصاص یافته است 

 توسعةمالی  راهبردهایاهمیت پیوند دادن تعهدات حقوق بشری دولت با ، 5 ةشمار ةدر کتابچ

این مطرح شده است. عنوان  ـ ونیدر د فیتخف ای یبخشودگهای مالی و  ازجمله کمک ـ جهانی

است. این متن استدالل  3کند؟ حرکت میسمت حق بر آموزش  آیا بانک جهانی به، کتابچه

                                                           
1. Removing Obstacles on the Road to the Right to Education 
2. Human Rights in Education as Prerequisite for Human Rights Education 
3. Is the World Bank Moving towards the Right to Education? 
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بنابراین حق بر آموزش باید در  ،بشری هم فردی و هم جمعی هستند کند که تعهدات حقوق می

. اما نشده استاقتصادی، مالی یا آموزشی جهانی به رسمیت شناخته شود،  راهبردهای

 .بررسی هستند مرور در حال تحلیل شوند، به و هیتجزکه باید توصیف و  متعددی موضوعات

 .است ریزی شده برنامه 2001حق بر آموزش برای سال  دیگر ةکتابچپنج  کار بر روی بنابراین

حق  ةسازمان ملل در زمین ژةیوعنوان گزارشگر  مکمل کارهای من به ها نوشته این مجموعه

 برای بررسی جدی هایی فعالیت بر آموزش در کمیسیون حقوق بشر است. کمیسیون اخیراً

صورت  این حوزه هنوز به ، }چراکه{ق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شروع کرده استحقو

 است و این کار را حق بر آموزش بسطتسهیل ها  ست. هدف این نوشتهشده نی گسترده شناخته

تواند و باید در  موجب آن، حقوق بشر می که بهدهد  ی انجام میهای اساسی روند جنبه یمعرف با

، کامل حق بر آموزش رسمیت شناختن به. این موضوع مستلزم ادغام شود { آموزشحوزة}

تحصیالت سازگار کردن مدارس و و  ،های اساسی در آموزش حمایت از حقوق بشر و آزادی

 ای است که حقوق بشر را از طریق آموزش ترویج کنند.  هگون به

بر آموزش در  مرکز منابع در دسترس عموم راجع به حق ةپروژاین مجموعه بخشی از 

این }مجموعه منابع{ . است حال تأسیسکه در  است 1رائول والنبری در دانشگاه لوند موسسة

نسبت به حق بر آموزش و افزایش آگاهی در این زمینه از طریق در  توجه گسترشبا هدف 

مند و رایگان ایجاد شده است. این مرکز منابع  دسترس قرار دادن اطالعات الزم به روشی نظام

های حقوقی  ارچوبهچ طراحی ای موردنیاز برای زمینه پیشاطالعات ، عالوه بر نشریات

هایی از  شامل گزیده}اطالعات{ . این بر دارددر هم حق بر آموزش ةدر زمین المللی و داخلی بین

ها که  المللی ضامن حق بر آموزش، اطالعات راجع به تصویب و حق شرط در آن معاهدات بین

، قوانین اساسیدر ذیل  آموزشتعهدات حقوقی هر کشور است، تضمین حق بر  کنندة نییتع

 زمینةدر  بشر حقوق رای نقضالمللی و داخلی که ب آن دسته از نهادهای بین درمورداطالعاتی 

 های قضایی مهم و تصمیمات کمیسیون های پروندهگیرند،  در نظر میضمانت اجرا آموزش 

شود. این اطالعات از  موزش و حقوق بشر در آموزش میحق بر آ مورددرحقوق بشر  داخلی

دسترس خواهند بود.  قابل education.org-to-www.rightسایت  وبدر  2001مارس  5تاریخ 

                                                           
1. Raoul Wallenberg Institute of Lund University 

http://www.right-to-education.org/
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کان این متون به افرادی که امسایت در دسترس خواهد بود و  مقاالت هم در این وبمتن کامل 

 شود. دسترسی آنالین ندارند نیز ارسال می

حق بر  ةسازمان ملل در زمین ژةیوعنوان گزارشگر  منظور تقویت کار من به این مرکز منابع به

آموزش در کمیسیون حقوق بشر توسعه یافته است. رئیس کمیسیون حقوق بشر پس از تصمیم 

نظر  به. ندک منصوب میحقوق بشر را  ةگزارشگران ویژ، ویژهیک حکم  صدورکمیسیون مبنی بر 

، کننده است }در انتخاب گزارشگر ویژه{ تعیین خاص نةیزمتخصص هر فرد در یک رسد که  می

حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر زنان و  نةیزمطوالنی فعالیت در  سابقةمن مورد درو 

 1998\33 نامة قطع حق بر آموزش طی ةدر زمین من مأموریت. تأثیر داشته است حقوق کودک

منصوب مت گزارشگر ویژه{ }به سِ 1998و من در اوت  رسمیت یافت 1998آوریل  17مورخ 

 شدم. 

مورد ارزیابی این از  ،تصمیم کمیسیون مبنی بر تعیین گزارشگر ویژه درمورد حق بر آموزش

، اند رفتهبه حاشیه  نگوییم اگرحتی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ت گرفت کهئاتفاق نش

 بیشتر رسمیت یافتمن  مأموریتموجب آن  ای که به نامه اند. متن قطع نادیده گرفته شدهقطعاً 

ایجاد و نگه داشتن وفاق عام در کمیسیون،  برایپردازد، و  میبه دالیل اقتصادی و اجتماعی 

ست و یند اابرد حقوق بشر یک فرپیش 1.دقیق مشخص نکرده بودطور  بهرا  مأموریتمسیر این 

تر  ر و عمیقت گسترده در طول کارْ و ،محدود و محتاطانه است هدستورکار برای آیند ةیاولتعریف 

به حق بر آموزش الزم است. در نسبت جبران غفلت پیشین  اقدامات زیادی برای. دوش می

دستورکار است  متعدد در یکی از موضوعات فقطملل متحد که حق بر تحصیل  ساختار سازمان

خارج از ساختار  ای آکادمیک و حرفه نظرات ةارائتوان انجام داد، بنابراین ضرورت  کار زیادی نمی

 شد. کمیسیون حقوق بشر حس می ةتوسعهای در حال  و سیاست ها در بررسی سازمان ملل،

                                                           
گـزارش وضـعیت    من را موظف کـرد تـا: الـف(    1998آوریل  17خود مورخ  1998\33 ةنام کمیسیون حقوق بشر در قطع .1

حقوق را در سرتاسر جهان تهیـه   تحقق حق بر آموزش، ازجمله دسترسی به آموزش ابتدایی و مشکالت پیش روی اجرای این
های اقـدام فـوری را بـرای اطمینـان از اجـرای تـدریجی اصـل آمـوزش          منظور }تمهید{ برنامه ها به کمک به دولت کنم؛ ب(

هـا و تـرویج از بـین     خصوص وضـعیت و نیازهـای دختربچـه    کنم؛ ج( بر جنسیت و به جابتدایی اجباری رایگان برای همه تروی
وگوهای منظمی با نهادهایی مانند یونیسف و یونسکو و مؤسسـات   آموزش تمرکز کنم؛ د( گفت ةها در حوز یضعبردن انواع تب

 مالی مانند بانک جهانی ترتیب دهم.
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 است هیژعنوان گزارشگر و بسیار فراتر از نقش من به زشوآمحق بر  حوزةبنابراین کار من در 

شود. این دو  رائول والنبری در دانشگاه لوند می مؤسسةو شامل تحقیق، تعلیم و تدریس در 

اقدامات بدون افتخاری است که شامل  نقشباهم پیوند تنگاتنگی دارند. گزارشگری ویژه یک 

، استحمایت و دفاع از حق بر آموزش  برای مبارزهمستلزم و  شود دستمزد بسیاری می

اینکه از  رسد بهچه  ،ای کودکانی که حتی از وجود این حقوق نیز آگاهی ندارندبر مخصوصاً

 شوند، میو نقض  انکاراین حقوق  :بشری این است ها برخوردار باشند. منطق فعالیت حقوق آن

تصور این موضوع سخت ه با آن است. رزو مبا ،ی این انکار و نقضافشا اصلیْ فةیوظبنابراین 

این حقوق اقدامی }در جهت مبارزه با انکار و نقض حقوق{ کنندگان  نقضنیست که منکران و 

از . بنابراین گزارشگران ویژه در این فعالیت خود کنند ها را تأیید می آن فقطدهند و  انجام نمی

ها بتواند در  ای آن مانند. زمانی که فعالیت آکادمیک و حرفه مینظر مالی و سازمانی مستقل 

این اتفاق افتاده  مورد مندرخوشبختانه که ، باشد مللسازمان  شان درعالیتراستای حمایت از ف

 . دهندتوانند انجام  ، کارهای بسیاری میاست

 یا خالصهکه های ساالنه  شود: گزارش گزارشگر ویژه شامل سه مسیر می عنوان بهکار کردن 

 منظور کشوری بههای  موریتأدهند، م نشان می را در جهان }با موضوع{ تحوالت مرتبط از

های ادعایی  موانع و نقض و شوند، و شرایط خاص انجام می تیموقعالگوی مشکالت در  بررسی

سه گزارش ساالنه  گیرند. میقرار  مورد بررسیطه بوهای مر مکالمه با دولتارتباط و از طریق که 

های کمیسیون حقوق  نامه چنین قطع)اوگاندا و انگلستان( و هم من های تیمورأو دو گزارش م

( به www.unhchr.ch) حقوق بشر عالی اصلی کمیساریای صفحةبشر و سایر اسناد مربوطه در 

های سازمان ملل من در  های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی در دسترس هستند. گزارش زبان

 نیز در دسترس هستند. www.right-to-education.orgسایت 

ئل او بنابراین برای پوشش دادن تمام مس استصفحه  28فقط های سازمان ملل  گزارش

 ناچاربه  ها این گزارشدر نتیجه پوشش  و الزم است که بسیاری از مسائل خالصه شوندمرتبط، 

 ها موریتأد برای مموجو بودجةهرچند که  ،یک گزارش ساالنه وجود دارد فقطسطحی است. 

برای ها  نوشتار این گزارش ةشیودهد.  صورت یک سال در میان را می به گزارش ةتهی اجازة فقط

ترتیب راجع به هر بعد مهم حق بر  به ها کتابچه. بنابراین این مجموعه نیستسان آ مطالعه

http://www.right-to-education.org/
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صورت جداگانه  و بسیاری از اطالعات حقوقی به اند کوتاه ها کتابچهکند.  آموزش صحبت می

های واقعی استفاده  همچنین تا جای ممکن از مثال .شوند تا مطالعه را آسان کنند عنوان می

 به این مقاالت. نشان داده شودبه آموزش با مثال نسبت بشری  شده تا ارتباط رویکرد حقوق

 تا بحث و نظرات انتقادی را شوند چاپ و به اشتراک گذاشته میهای محدودی  تعداد نسخه

 شود. برانگیزند. بنابراین از هر نظر و پیشنهادی استقبال می

 
 کاترین توماسفسکی

 2001ژانویه  18ند، ول
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 مقدمه

نظر برای آن ضمانت اجرایی در گوید هیچ حقی وجود ندارد مگر آنکه  قدیمی می کالمی تکه

ازجمله  ـ حقوق اقتصادی و اجتماعی درمورد اشد. گاهی اوقات این حقیقت آشکارگرفته شده ب

جدا  در حقوقْخود  ةها از ریش نتیجه این حقشود و در به فراموشی سپرده می ـ حق بر آموزش

سودی به گیرند و احتمال اینکه  شوند. این موارد معموالً پا نمی سکوالر می آیینو تبدیل به 

بشر مورد حقوق  اصلی ماهیتآنکه هم بسیار کم است. مگر  های حقوق بشر برسانند آرمان

حقوق شامل تعهدات متناظر هستند و باید همراه با  ـ محافظت قرار گیرد و تقویت شود

 حتمالی حقوق باشند.صورت انکار و نقض ادر ضمانت اجرادسترسی به 

ها هریک موظف  حقوق بشر است. دولت با بنابراین از نظر مفهومی، تعهدات دولتی متناظر

ها  توان دولت نظر حقوقی نمی از نقطه. کنند تأمین ـ خود مردم برای ـ هستند که حقوق بشر را

المللی،  بین ةهمکاری در توسع، و را مسئول نقض حقوق بشر در سایر کشورها دانست

تأثیری بر شود که  گمان میشود و یا در بدترین حالت،  حقوق بشر شناخته می ةارتقادهند

وقت  هیچ کند، و تقریباً ندارد. این همکاری اغلب به تحقق حقوق بشر کمک می حقوق بشر

. از یک طرف، هم باشدحقوق بشر ضرر اثر نیست، البته این امکان وجود دارد که به  بی

 توسعه در جهت ای که مالی تعهدات جریانورهای درحال توسعه ممکن است در های کش دولت

 یا هیاتحادهای  آزادی}برای مثال{ ، وادار به نقض یا انکار حقوق بشر شوند. عهده دارند به

ها افزایش نیابد و کسری بودجه کاهش پیدا کند. از  معلمان ممکن است انکار شود تا حقوق آن

المللی حقوق بشر ارائه  ارچوبی که نظام بینهتأمین مالی توسعه در چ توان با می ،طرف دیگر
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ها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر کمک کرد. در این میان، بسیاری از  ، به دولتاست کرده

توجهی بر این حقوق  اثر هستند، تأثیرات قابل هایی که ظاهراً نسبت به حقوق بشر بی سیاست

در نظر گرفتن سقف برای خدمات اجتماعی است که  خصوص. یک مثال در این گذارند می

ممکن است مانع استخدام معلمان شود و درنتیجه دسترسی بیشتر و یا حتی دسترسی پایدار 

اند؛  مورد بررسی قرار گرفته 5 ةشمار ةکتابچاین مسائل در  به آموزش را مورد تهدید قرار دهد.

 لی است.درمورد تعهدات دولتی در سطح داخ رو پیش متن

بندی  یکی از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دسته عنوان به معموالًحق بر آموزش 

حقوق، یا  ـ شبه بنابراین ،اند شده است؛ این حقوق اغلب فاقد ضمانت اجرا در نظر گرفته شده

. درنتیجه، انکار و نقض حق بر آموزش مورد شوند شناخته میحقوقی که کامالً حق نیستند 

ها  میان حقکه  ،حقوق راتناظر  {تقلیل دادن حقوق}یا گرایی  گیرد. این تقلیل قرار نمیبررسی 

ریزد. این متن با حفظ این  می کند، برهم ها تعادل ایجاد می ها و مسئولیت و وظایف، آزادی

و انواع مختلف  است د، متمرکزنگیر ت میئتناظر، بر تعهدات دولتی که از حق بر آموزش نش

حق بر  .دهد مورد بحث قرار می های متمایز حق بر آموزش را در جنبه حقوق بشریتعهدات 

یک حق اقتصادی، اجتماعی و  فقطرایج اما اشتباهی که این حق را  رخالف تصوبر ،آموزش

 هم شود. عالوه بر آن، این حق داند، یک حق مدنی و سیاسی نیز محسوب می فرهنگی می

 شود. دو می گیرد و شامل هر می برجمعی را درو هم حقوق فردی 

موجب وضوح و المللی و داخلی حقوق بشر،  حق بر آموزش در نظام بین مستحکممبنای 

پرداختن به ابعاد کلیدی در  جهتموردنیاز  یبشر که برای استانداردهای حقوق دقتی است

وق بشر حق بودن شمول جهان ی برایالمللی حقوق بشر زیربنای سطح جهانی الزم است. نظام بین

کند.  که تمامی مردم استحقاق آن را دارند وضع میرا های حداقلی درااستاند وکند  ارائه می

آید، تفسیر  مقتضیات آن در سراسر جهان، روزانه و در پرتو شرایط متفاوتی که پیش می

ها  رو شود که آن شوند. دسترسی کودکان به آموزش ممکن است به این دلیل با مانع روبه می

ترین  ، و یا اینکه نزدیکدهند ارائه، مانند گواهی تولد یا شهروندی را اداریتوانند ملزومات  نمی

ها بسیار دور است. اغلب میان ترجیحات والدین برای تحصیل کودکان و حقوق  مدرسه به آن

و یا  دختران علیه تحصیل گستردههای  سوگیری ،ای از آن نمونهکودکان اختالفاتی وجود دارد. 
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 ها دانشگاهدانشجویان با تعطیلی  نام ثبتاین امکان وجود دارد که  دارای معلولیت است. انِکودک

مسائلی که در زندگی واقعی پیش  انیپا یبشود. تنوع  رو روبهبه علل سیاسی یا مالی با مانع 

 المللی حقوق بشر را حقوق بشر یا نهادهای بین یها ونیسیکمهای داخلی،  آید دائماً دادگاه می

 حق بر آموزش را در خالل تعهدات دولتی متناظر آن روشن سازند. ةکه ماهیت و دامن دارد یوام

شود، ترویج  رسمیت شناخته می به ـ داخلی تا جهانی ـ حق بر آموزش، در تمامی سطوح

سازی و  جهانی ةیندهای دوگاناو کامالً تعامل میان فر گیرد شود و مورد حمایت قرار می می

دهد. در بسیاری از کشورهای فدرال،  نشان می ـ که اکنون در حال وقوع استـ  سازی را بومی

است و روند کنونی  یا منطقهصالحیت مقامات محلی یا  ةدر حوزآموزش }مسائل مربوط به{ 

ن موازات ای داده است. به بسطسازی آموزش را  بومی رود یمسمت تمرکززدایی پیش  که بههم 

تأثیر قرار  سازی عمدتاً فقط باالترین سطوح هرم آموزش را تحت سازی، جهانی روند بومی

محلی باقی مانده است و احتمال تغییر آن بعید است.  یْی. آموزش در سطوح ابتدادهد یم

زیربنای  و، دهد یمتأثیر قرار  سازی کل هرم آموزش را تحت تأثیرات مالی جهانی هرچند که

، صنعتی که 1کند عموماً به آموزش به چشم یک صنعت نگاه می سازی انیجهایدئولوژیک 

، یالملل نیبکه باید همانند خدمات دیگر، چه در سطح داخلی چه  کند یمخدماتی را تأمین 

 المللی و هم داخلیِ که هم در نظام بین ،مورد خرید و فروش قرار گیرد. نقش دولت در آموزش

کند که جلوی  حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفته است، همانند یک پادزهر قدرتمند عمل می

عمومی باقی بماند  که خدماتو مدرسه از این 2عمومی که کاالیکه آموزش از اینگیرد  این را می

در  تواند یمخصوص آموزش موجود حقوق بشر در یاستانداردهاکارگیری کامل  . بهتهی شوند

جامعه حقوق نتیجه سازی در تمامی سطوح عمل کند و در کردن ابعاد منفی جهانی اثر یبجهت 

که ای  توسعه ،توسعه نقش داشته باشدفرایند موقع در  صورت مفید و به را قادر سازد که به بشر

 .شد یمهای حقوق بشر در نظر گرفته  دسترسی تضمین ةاز دامن خارجتا همین اواخر 

از یک طرف، و حقوق اقتصادی،  را تقسیم حقوق بشر به حقوق مدنی و سیاسی حق بر آموزشْ

                                                           
1. Tooley, J. – The Global Education Industry. Lessons from Private Education in Developing Countries, 
International Finance Corporation and Institute of Economic Affairs, Washington D.C. and London, 1999. 

 ریناپـذ  صیدارد که اوالً تخصـ  یعموم یی( در علم اقتصاد اشاره به آن نوع از داراpublic good) یعموم یکاال}مترجمان{ . 2
 دیـ مصـرف آن نبا  یعنیاست،  یررقابتیغ اًیهمه است، ثان یدانست، بلکه برا یا متعلق به عده توان آن را صرفاً ینم یعنیاست، 

 .درا به آن محدود کن گرانید یتواند دسترس یو نم
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. تعهدات شود یم ها آناین حق شامل تمامی  ؛ردیگ یم براز طرف دیگر در را اجتماعی و فرهنگی

معرف محتوای  دولتی مبنی بر احترام گذاشتن به حق انتخاب والدین یا آزادی تأسیس مدارسْ

آموزش در سراسر جهان به  درو حق  آموزش برو انکار حق  ،زش استسیاسی و مدنی حق بر آمو

 1چالش کشیده شده است.

سنی تحصیل اجباری  ةمحدودتعهدات دولتی مبنی بر تضمین حضور تمامی کودکان در 

برانگیز  بحث یها طرحطور  و همین .است سال( مورد دادخواهی قرار گرفته 15تا  6)معموالً بین 

تعهدات درصدد تقلیل  ها{ }این طرح ؛اند کوپن آموزش هم مورد دادخواهی قرار گرفته درمورد
ها، هیچ  برای فرزندانشان است. این طرح مدارسحمایت مالی از والدین در انتخاب به  دولتی

هم حق  ندگذارد، و به کودکانی که والدینشان فقیر انتخابی پیش روی کودکان بدون والدین نمی

 کند. اساس قدرت خرید خریداران را تقویت میدهد و فروش آموزش بر چندانی نمی انتخاب

تعهدات دولتی، اغلب درخصوص آموزش کودکان دارای معلولیت، کودکان بومی یا اقلیت، یا 

تأیید  ها دادگاهمورد بررسی قضایی قرار گرفته است و  اند شدهکودکانی که از آزادی خود محروم 

باید از دسترسی تمامی کودکان به آموزش اطمینان حاصل کنند. تخصیص  ها دولتکه  اند کرده

، کمترین بررسی قضایی شود یمدلیل اینکه عموماً یک تصمیم ذاتاً سیاسی در نظر گرفته  منابع، به

نقل به مدرسه یا و مثال، تعهدات دولتی برای تأمین حمل برایآموزش ) بر ، اما حقاست را داشته

                                                           
 ةکنند. کمیتـ  های در مذهب را تأیید نمی کنند، اما آزادی های حقوق بشر درمورد مذهبْ آزادی مذهب را تأیید می ضمانت .1

داری بـا مقامـات بـر سـر تـدریس و       درگیر رویارویی ادامه»ای را مورد بررسی قرار داد که در آن یک معلم  حقوق بشر پرونده
تدریس او را غیرممکن کرده بـود نقـض    ةبا آزارهای مداوم که ادام ویکرد که آیا حقوق  باید تعیین می کمیته و« کارش بود

معلمـان دینـی،    ةتوسط مقامات کلیسا باطل شده بـود. بـرای همـ    وین بود که مدرک این پرونده ای ةزمین شده یا خیر. پیش
هـای مـذهبی کـه آن     کند که آموزش یید میأدر آن ت کند و اهی صالحیت الزم است که کلیسای کاتولیک آن را صادر میوگ

دلیل نداشتن مدرک واجب بوده اسـت،   . کمیته موافق بود که اخراج معلم بههای کلیسا مطابقت دارد کند با آموزه فرد ارائه می
بحـث  اختیارات کمیته بر کشور مورد ةگرچه این موضوع ورای حوزبود.  بخش رهایی دلیل هواخواهی او از الهیات که آن هم به

 .  کار تدریس در بخش عمومی منع کرد ةادام افه کرد که این معلم را نباید ازبود، اما کمیته همچنین اض
Human Rights Committee – William Eduardo Delgado Paez v . Colombia, Communication No. 195/1985, Views 
of 12 July 1990 

خواهـد   ها می کنند )که از دولت های حقوق بشر درمورد آموزش هم آزادی آموزش را تأیید می برخالف آزادی مذهب، ضمانت
حـق والـدین، معلمـان و     تـا خواهـد   هـا مـی   دی در آموزش )کـه از دولـت  های غیردولتی مجوز بدهند( و هم آزا که به مدرسه

هـای   درسی، کتاب ةچالش کشیدن برنام ال بردن و بهؤها بر زیر س رسمیت بشناسند، ازجمله حق آن فراگیران در آموزش را به
 ها(. سازی آن اجرا یا پیاده ةهای تدریس، مقررات انضباطی مدرسه و یا نحو درسی، روش
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برای غلبه بر موانع  آموزان دانشمثال کمک به  برایآموزش ) درایگان( و حق درسی ر یها کتاب

 ةهای مربوط به تخصیص بودج گیری (، مداخله در تصمیمهای مربوط به یادگیری معلولیتزبانی یا 

  اند. عمومی را ایجاب کرده

فردی، ن، اهمیت حق بر آموزش فراتر از خود آموزش است. بسیاری از حقوق ایعالوه بر 

خصوص حقوق مربوط به استخدام و تأمین اجتماعی، از دسترس افرادی که از آموزش محروم  هب

: کند مندی از حقوق دیگر را{ مضاعف می مندی یا عدم بهره آموزش }بهرهخارج است.  اند شده

های  مندی از تمام حقوق و آزادی شود، بهره ثر تضمین میؤطور م هنگامی که حق بر آموزش به

گیرد، افراد را از  دهد، و زمانی که حق بر آموزش مورد انکار یا نقض قرار می ی را افزایش میفرد

 .کند یممحروم  ها یآزادمندی از بسیاری از حقوق و  بهره

غلبه بر سردرگمی و جدالی است که  ضرورتچیزی که موجب نوشتن این مقاله شده است 

یک حق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و  عنوان بهحق بر آموزش مطرح کردن مانع 

. این مقاله تعهدات متناظر دولتی نسبت به کلیت حق بر آموزش را خالصه شود یماجتماعی 

داخلی و  های قضاییِ یک حق مدنی و سیاسی موجب پدید آمدن رویه عنوان به. آموزش کند یم

. اما پیشبرد این حق در گروه خوبی تعریف شده است ارچوب آن بههو چشده  بسیاری یِالملل نیب

آسانی انجام  سرعت و به تواند به گسترده و ناهمگن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نمی

 یفرهنگ ،یو حقوق اجتماع یاسیو س یحقوق بشر به حقوق مدن} بندی شود، چراکه این دسته

در  ،اریفی کهتأثیر تح تحتنیز متعاقباً  وخودش برساخت جنگ سرد بوده هم  {یو اقتصاد

حقوق بشر را احاطه کرده بود قرار گرفته است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و  ،زمان جنگ سرد

جای آن به حاشیه  دوباره بعد از اتمام جنگ سرد بود، اما به یساز مفهومفرهنگی نیازمند یک 

 با تغییر هزاره از این نادیده انگاشته شدن بیرون آمد. فقطرانده شد و 

اینکه جنگ سرد به پایان رسیده است، سردرگمی همچنان ادامه دارد و تالش برای جود وبا 

اصلی خود هنوز در جریان است. این مسئله،  ةجداسازی حقوق اجتماعی و اقتصادی از هست

 معنی است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابلاین طور صریح یا ضمنی، به  به

حق نیستند. ئله درست باشد به این معناست که این موارد دادخواهی نیستند، که اگر این مس

 :زند به این سردرگمی دامن میالمللی حقوق بشر  ندو ویژگی نظام بی
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 اعمال  طور مستقیم قابل المللی حقوق بشر در بیشتر کشورها به مورد اول، نظام بین

 اخلی واردحقوق بشر به قوانین د یالملل نیبنیست. در بیشتر کشورها استانداردهای 

بسیار مهم است که از این منابع  ،شوند. بنابراین و سپس تفسیر و اعمال می شوند می

خصوص آن اجماع جهانی وجود دارد، ج کرد که درغنی و متنوع، آن مواردی را استخرا

، در تفسیر حقوق بشر شود یمنقض حقوق بشر محسوب  چیزیمسائلی مانند اینکه چه 

 یها حل راه }برای اینکه{ د و همچنینندار برمختلفی را در یها حل راهمشکالت  کدام

 محور استنباط شود. ـ بهینه برای آموزش حق

  وق اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشر که با حق یالملل نیبدوم، بسیاری از معاهدات مورد

کار تدوین کرده  المللیِ استثنای آن مواردی که سازمان بین وکار دارند )بهفرهنگی سر

تدوین  یالملل نیباست(، با هدف جلوگیری از دادخواهی این حقوق در سطوح داخلی و 

 اند حقوق بشر که در اوج جنگ سرد نوشته شده یالملل نیباند. بیان صریح معاهدات  شده

بزرگی بر سر  چالش ـ 1المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خصوصاً میثاق بینـ 

ـ  دهد یافته قرار میدی و اجتماعی مطابق شرایطِ تغییربازتفسیر حقوق اقتصا راه ضرورت

دقتی در تعیین تعهدات دولتی، و متناظر آن عدم دقت در تعریف حقوق افراد، لزوم  بی

اقتصادی، اجتماعی یا  عمومیِ یها استیسبشری دولت از  جداسازی تعهدات حقوق

به حقوق اقتصادی و اجتماعی موجب مند مشکالت مربوط  فرهنگی، و ماهیت نظام

 سمت های شکایات فردی تردید ایجاد شود و به نسبت به سودمندی مکانیزم شود یم

ها  کار بازبینی سیاستع عمومی و یا سازو{ منافبا مدعایشکایات گروهی یا }شکایت 

 .شودسوق داده 

در سطح داخلی،  عمال قانونی یک حقهم دارند: اِدو ویژگی پیوند واضح و نزدیکی بااین 

 ةاست و بنابراین این متن بر روی یالملل نیبشرط اساسی برای اعمال قانونی آن در سطح  پیش

 قضایی داخلی تمرکز دارد.
                                                           

توانید اینجـا   نویس پروتکل اختیاری را می های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درمورد پیش نظرات دولت .1
شکایت توسط افراد کنـد و دادرسـی    ببینید. هدف این پروتکل این بود که نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را قابل

 نگی بسپارد.  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فره ةآن را به کمیت
U.N. Docs. E/CN.4/1998/84, E/CN.4/1998/84/Add. 1, E/CN.4/1999/112, E/CN.4/1999/112/Add.1, and 
E/CN.4/2000/49 
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حقوق بشر یا قوانین داخلی تنها  یالملل نیبمقررات انتزاعی معاهدات  رسد یمنظر  به

چندانی به چگونگی تفسیر  راهنمای موجود برای کارشناسان آموزش است و این مقررات کمک

شود، نیاز به  می این مقررات. چیزی که موجب تفسیر کنند ینمو بررسی مسائل روزمره و واقعی 

 و نبایدهای تعهدات هاباید درمورد این تفاسیر خصوص موارد واقعی است واعمال قانون در

یک حق  نوانع بهکنند. حتی در کشورهایی که آموزش  راهنمایی مفیدی ارائه می ها دولت

خصوص آموزش جنسی در زن میان حقوق والدین و کودکان در، تواشود ینمشناخته رسمیت  به

مدارس خصوصی، آزادی آکادمیک برای اساتید  درموردمدارس، تنبیه بدنی، مقررات دولتی 

 .رندیگ یمدانشگاه و بسیاری از موارد دیگر مورد بررسی قضایی قرار 

نقض  ها آنکه باور دارند حق  شوند یمتوسط اشخاصی مطرح  معموالً قضایی یها پرونده

قانونی و  فرایندهایحقوق بشر طی  ةدنبال جبران خسارت هستند. ماهیت و گستر و به شده

. شوند یمو از این طریق، مسائل بنیادی تعریف و مشخص  ردیگ یممنصفانه مورد بررسی قرار 

محرک  هستند؛ به این صورت که مشکالت واقعیْ نمایانگر رویکرد پایین به باال ها پروندهاین 

 ،هستند. مشکالت آیین دادرسی و تشریفات قانونی یالملل نیبتفسیر و اعمال قوانین داخلی و 

الزم در  ة. پیشیناند شدهاز این مقاله حذف  جذابیتی ندارند،که برای اشخاصی که وکیل نیستند 

ای آسان برای فهم مخاطبان در دسترس خواهد  شیوه به www.right-to-education.orgسایت 

 بود.

 

http://www.right-to-education.org/
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 1 جدول

حق بر 
 آموزش

 موجود بودن

 تخصیص مالیاتی مطابق با تعهدات حقوق بشر -
تناسب مدارس با کودکان در سن مدرسه )از نظر تعداد و  -

 تنوع(
آموزگاران )آموزش و تعلیم، استخدام، حقوق کار،  -

 (صنفیهای  آزادی

در دسترس 
 بودن

 از میان برداشتن موانع حقوقی و اجرایی -
 از میان برداشتن موانع مالی -
آمیز دسترسی به  شناسایی و از میان برداشتن انکار تبعیض -

 زشوآم
از میان برداشتن موانع بر سر راه تحصیل اجباری )شهریه،  -

 درسی( ةمسافت، برنام

حق در 
 آموزش

 قبول بودن قابل

آموزش فرزندانشان )با  درموردانتخاب والدین  -
 های حقوق بشر( اصالحیه

سازی استانداردهای حداقلی )کیفیت، امنیت، سالمت  پیاده -
 محیطی(

 زبان آموزش -
 رهایی از سانسور -
 حقوق  ةدارند عنوان بهشناسایی کودکان  -

انطباق  قابل
 بودن

 کودکان اقلیت -
 کودکان بومی -
 کنند کودکانی که کار می -
 کودکان دارای معلولیت -
 1ها کودکان مهاجر، کولی -

حق در خالل 
 آموزش

 سازگاری با حقوق مطابق سن -
 از میان برداشتن ازدواج کودکان -
 از میان برداشتن کار کودکان -
 جلوگیری از سربازگیری کودکان -

                                                           
1. Travelers  
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مختلف حق بر آموزش ایجاد  یها بخشاشتراکاتی میان  ارتباط متقابل میان حقوق بشرْ

 1که در جدول نیز ارچوب مفهومی حق بر آموزش را هو عالوه بر آن، پیدا کردن چ کند یم

حق  متمایز یها مؤلفهارتباط متقابل میان  ارچوبْه. این چکند یمنشان داده شده است تسهیل 

خصوص حقوق بشر که متناظر را به تعهدات دولتی در ها آنکشد، و  بر آموزش را به تصویر می

به  ضرورتکه در تبدیل حق بر آموزش از  کند یمرا اضافه  ییها مثالکند، و  آن است وصل می

 دارند. یا برجستهواقعیت نقش 

 1در یک نگاه حق آموزش ةارچوب چهارگانهچ

، حق ها دولتتعهدات متناظر برای بر بدون تصریح است که این  2حقوقدر تناظر یکی از نتایج 

نسبت به حق بر آموزش در  ها دولتارچوب اساسی تعهدات هوجود نخواهد داشت. چآموزش 

 یها ضمانتدر قالب  ،داخلیقوانین ن اساسی ملی و یانوحقوق بشر، ق یالملل نیبمعاهدات 

ین تعهدات انشان داده شده است،  2طور که در جدول  همینبیان شده است. مشخصی اجرایی 

باید آموزش را  ها دولتکرد: بندی  حق آموزش صورت ةچهارگانارچوب هچ تحت توان یمرا 

 انطباق کنند. موجود، در دسترس، پذیرفتنی و قابل

 ِحق بر آموزش ردیگ یم دربردولتی متفاوت از هم را  الزامآموزش دو  موجود بودن :

 آفرینان نقش بهدولت  که مستلزم این است که و سیاسی مدنییک حق  عنوان به

خصوص حق بر درضمن آنکه مؤسسات آموزشی تأسیس کنند، اجازه دهد غیردولتی 

مؤسسات آموزشی  دولت خودِیک حق اجتماعی و اقتصادی الزم است  عنوان بهآموزش 

سایر ابزارها را یا ترکیبی از این اقدامات و  ، ومین کندأرا ت ها آن ةبودجیا  سیسأرا ت

 تا موجود بودن آموزش را تضمین کند. کار گیرد به

 دولت موظف است  تعاریف مختلفی دارد. در سطوح مختلف آموزش در دسترس بودن

                                                           
هـای مختلـف    تـوان بـه جنبـه    جنبه مـی  چهارنشان داده شده است، از  2و  1 ةطور که در جدول شمار }مترجمان{ همان .1

ترجمـه شـده اسـت،     موجود بـودن آمـوزش  که در اینجا به   availabilityحقوق و تعهدات مربوط به حق بر آموزش پرداخت: 
accessibility  در دسترس بودن آموزشمعنای  به ،acceptability   آن، و  قبول یا پذیرفتنی بـودن  قابلمعنای  بهadaptability 

 های مختلف کودکان.   آن با نیازهای گروه قابلیت انطباق و سازگاریمعنای  به
2. Symmetry of law 
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فراهم کند،  دسترسی به آموزش را سنی آموزش اجباریْ ةبرای تمام کودکان در محدود

 عالوه بر این، آموزش 1.ای ندارد آموزش عالی چنین وظیفهآموزش متوسطه و  درمورداما 

آموزش در مقاطع باالتر ممکن است مستلزم پرداخت  ولیاجباری باید رایگان باشد، 

روند قرار گیرد.  3«استطاعت مالی»ذیل  و بنابراینباشد  2های دیگری شهریه و هزینه

 حقوق بشر یالملل نیب روح نظام خالفربرای مقاطع باالتر آموزشی که ب ها نهیهز افزایشی

 که به تحصیالت دانشگاهی اختصاص داده شده است. شود یمبررسی  7 ةکتابچاست در 

  یکی از 1990 ةده سیاستی ازدر اسناد  ،برای آموزش 4«کیفیت» ةلفؤمافزودن ،

 از متعاقباً که ،آموزش را برجسته کرده است پذیرفتنی بودن ةمقولمهم  های جنبه

اطمینان حاصل  سکیفیت بودن آموزش موجود و در دستراز با تاخواهد  می ها دولت

 ای الزامات حرفهیا  ،بهداشت و امنیت ةحداقلی در زمین ستانداردهایا ،بنابراینکنند. 

پذیرفتنی بودن آموزش در خالل  ةد. دامننولت تنظیم و اعمال شودمعلمان باید توسط 

های درسی  کتابسانسور  یافته است.گسترش المللی حقوق بشر  بیننظام  ةتوسع

نقض  عنوان به ندرت بهها  ندارد، اما سانسور این کتاب سانسورهاایر تفاوتی با سمدارس 

زبان آموزش را در  ها تیاقلبومی و افراد تمرکز بر حقوق  .شود میشناخته حقوق بشر 

آموزشی که زبان آن برای کودکان )و  تا شود یمموجب این امر  .اولویت قرار داده است

 ةویش، ممنوعیت تنبیه بدنی .پذیرفتنی نباشد استاغلب برای معلمان( بیگانه همچنین 

 عنصر پذیرفتنی بودن ةدامنتربیتی مدارس را در بسیاری از کشورها تغییر داده و 

 اشخاصی که عنوان بهکودکان  رسمیت شناختن بهرا گسترش داده است.  }آموزش{

دهد که  این امید را می کنند را مطالبه می آموزش درآموزش و  بر شان حقوقخودشان 

                                                           
کند تا آمـوزش رایگـان و اجبـاری تـا      }مترجمان{ البته در برخی کشورها ازجمله ایران، قانون اساسی دولت را موظف می .1

 آحاد ملت ارائه کند. ةپایان متوسطه را به هم

المللی حقوق اقتصادی، اجتمـاعی   د؛ میثاق بینرالمللی حقوق بشر در این خصوص تفاوت دا های بین نامه نص صریح پیمان .2
حقـوق کـودک    ةنامـ  خواهد که آموزش رایگان را تا سطوح عالی ارائه کننـد، و پیمـان   ها می از دولت 1966و فرهنگی مصوب 

صورت ضمنی در نظر گـرفتن شـهریه بـرای آمـوزش      د رایگان باشد، اما بهکند که آموزش ابتدایی بای تأکید می 1989مصوب 
 کند.  متوسطه و عالی را تأیید می

3. affordability 
4. quality 
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مفهوم پذیرفتنی بودن  رشان بنسبت به چگونگی تفسیر و اعمال حقوق ها آندیدگاه 

 .بیفزاید

 بر آموزش که به بررسی حق های قضایی متعددی در خالل پرونده انطباق بودن قابل 

های داخلی  تمامی دادگاه .پردازی شده است بهتر مفهوم پردازند یم دارای معلولیت کودکانِ

حقوق  ةنام کودک در پیمان هر ةمنافع عالی اصلهدف  ند که پیروا هبیان داشت صدا یک

طور  به ،نوین پردازیِ این مفهوم دهند. انطباق مدارس باید خود را با کودکان، کودک

 ها آنکه مدارس برای  را هرآنچه ادادن خود بانطباق ضمنی، اجبار کودکان به پذیرفتن و 

را  شکه خود را کودکیداشتند هر مدارس حق  تر{ }پیش ؛کرده استرد د ننک میفراهم 

یک تفکیک  ،نپذیرند. عالوه بر این}در مدرسه{  و یا توان سازگاری ندارد دهد ینمانطباق 

زندانی  برای کودکانِشکل گرفته است تا آموزش را « آموزش»و « مدرسه»مفهومی میان 

در مدرسه  توانند یمندرت  به فراهم کند. این کودکانکنند هم  میکار ی که یا کودکان

 .ها هستند برده شود که آنجایی  حاضر شوند، بنابراین آموزش باید به هر
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 2جدول 
 حق آموزش ةارچوب چهارگانهچ

 موجود بودن

 مدارس

 تعطیلی مدارس تأسیس/
 تأسیس مدارس آزادی

 مدارس دولتیتأمین بودجه برای 
 مدارس خصوصیعمومی برای  ةبودجمین أت

 معلمان

 ی برای استخدامیمعیارها
 صالحیت تدریس

 حقوق کار
 صنفی ةهای اتحادی آزادی
 شغلی یها تیمسئول

 آزادی آکادمیک

 در دسترس بودن

 اجباری

 همگانی بودن
 رایگان بودن

 آموز دانشاطمینان از حضور 
 آزادی والدین در انتخاب

 مقاطع متوسطه و باالتر

 آمیز عدم دسترسی تبعیض
 1دسترسی ترجیحی

 نام معیارهای پذیرش برای ثبت
 رسمیت شناختن مدارک خارجی به

 تنظیم و نظارت پذیرفتنی بودن

  2استانداردهای ضروری
 احترام به تنوع

 زبان آموزش
 گیری و محتوا جهت

 نظم مدرسه
 حقوق فراگیران

 ـ انطباق بودن قابل
 پذیری فقو

 نیازهای خاص
 آموزش خارج از مدرسه

 های متفاوت دارای توانایی کودکان معلول/
 کنند کودکانی که کار می

 کودکان پناهنده
 کودکان محروم از آزادی

                                                           
1. Preferential access 

نظـر   صرف ،معنای ضوابط و اقداماتی است که است، و به Minimum Standards}مترجمان{ استانداردهای ضروری ترجمه  .2
 از شرایط و امکانات، باید رعایت شوند.  
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و  حقوقبه طور کلی  به ها تیمسئولو  ها آزادیو میان حقوق و وظایف،  ماهویتوازن 

خواهند داشت رایگان  حق بر آموزشِتنها زمانی  . کودکاندهد یمحقوق بشر جهت به  درنتیجه

ص باید و اشخا ها شرکتمعناست که آن به و این  بتواند درآمدش را افزایش دهددولت  که

خواهد شد که والدین حق کودکان بر }محقق{ درصورتی  فقطآموزش اجباری مالیات بپردازند. 

مین آموزش توجه أچگونگی ت که به شود یمزمانی مشخص  آموزش را بپذیرند. اهمیت قانون

کنند؛ ارائه  را آموزش ( تبلیغ دینْمراکز مذهبی با هدف ضمنیِ )یا صریحِ ممکن است شود:

را لطف و امتیاز بدانند }و نه آموزش  سیاسی کشور یا حامیان مالی آموزشْرهبران ممکن است 

در مقابل تبلیغ دین مقاومت اغلب ) کنند ینمآموزش کمکی  به پایدار بودن این موارد حق{.

دارندگان  مثابه بهبا ذینفعان  عالوه بر این،پس گرفت(.  توان میهر زمانی را امتیاز و ، شود یم

، یا هیریخکار  موضوعِشود که  ها به چشم افرادی نگاه می آن به ، بلکهشود ینمحقوق برخورد 

  .هستندرسانی  های سیاسی و کمک حمایت

مبنی  ای آموزش وجود ندارد. هیچ حق قانونیبرای  ای حقوقی ةشالودمعموالً در این موارد، 

که یکی از اهداف  مین آن وجود ندارد. درحالیأبرای ت ای کمک و هیچ تعهد قانونی}دریافت{  بر

که چه کسی چه  کند یمقانون تعیین  .استبودن  ینیب شیپ امنیت و قابلتضمین قانون 

چه  شده رخ ندهد ینیب شیپچه کسی موظف به انجام چه کاری است، و اگر رفتار  حقوقی دارد،

معموالً  کرد. تصحیح را (ازجمله دولت) آفرینان نقشیک از تخلفات هرتا بتوان  افتد یماتفاقی 

 اجباری گیسال15تا  6آموزش را برای کودکان در سنین  خصوص آموزشْقوانین داخلی در

مبنی بر ایجاد و رایگان کردن آموزش تعهد متعاقب دولت  برایای  ، و شالودهدانند می

اجباری است. کودکان موظف هستند که در  در حرف فقطصورت آموزش  در غیر این .گذارند می

. آموزش بر کودکان شود یمعمومی محسوب کاالهای  که آموزش جزءچرا حضور یابند،مدرسه 

و با زبان، باشند و از نظر اقتصادی خودکفا که  ها این امکان را بدهد به آنتا  شود یمتحمیل 

یا ایدئولوژی، دین  درکی ازکودکان و برای اینکه به ، شوندآشنا  کشور خود ةگذشته و آیند

این امر اما  ،بیاموزدهم حقوق بشر  درمورد . آموزش باید به کودکانبدهد داخلی سیاسی ةنظری

ممکن است در  شوند یمصورت عملی اجرا  به . برخی از اهداف آموزش کهشود یمندرت عملی  به

 ،. بنابراینرا انکار کنند این حقوق ممکن است ها آنیید حقوق بشر باشند و برخی از أراستای ت
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 بررسی تمامی ابعاد آموزش با استفاده از معیارهای حقوق بشر ضروری است.

ورت کلی تعریف ص را بهبشر حقوق بشر تعهدات دولتی مربوط به حقوق  یالملل نیبنظام 

تعهدات یک از  که کدام تعهدات ایجابی و کدام سلبی هستند، و کدامکند  و مشخص می کند می

 یاستراتژیکی از وظایف اساسی دولت تنظیم هستند.  تعهد به نتیجهیک  و کدام تعهد به وسیله

و  راهبردهادرست سازی  پیادهعمال استانداردهای آموزشی، نظارت بر آموزشی، تعیین و اِ

شامل هر دو تعهد اصلی دولت  وظیفه است. این {در این خصوص}اقدامات اصالحی برقراری 

متناظر  عموماً تعهد موجود بودن آموزش و احترام به آزادی در آموزش. اولین تضمین ـ شود یم

سی در نظر گرفته سیا /حقوق مدنی پیامد تعهد حقوق اقتصادی/ اجتماعی/ فرهنگی و دومین

، چراکه هر نباید وجود داشته باشد ای بندی که چنین تقسیم دهد یمنشان  3. جدول شوند می

 1.هستنددو نوع تعهدات دولتی دو روی یک سکه 

 

                                                           
}مترجمان{ آن تفکیک میان حقوق انسانی که در یک سوی آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگـی و در سـوی دیگـر    . 1

انـد، مـاهیتی تـاریخی و ایـدئولوژیک دارد و ناشـی از مناسـبات سیاسـی، اقتصـادی و          سیاسی قرار گرفتـه ـ   آن حقوق مدنی
از آور  الـزام غیرحقوق بشر )که متنی  ةتر شدن اعالمی های عضو سازمان ملل است. پس از آنکه برای عملیاتی ولوژیک دولتئاید

(، در سازمان ملل تصمیم بـه تـدوین یـک پیمـان     وکار پایش و ارزیابیصطالح هنجاری نرم است و بدون سازا نظر حقوقی و به
ینکه ایاالت متحده و برخی از کشورهای بلوک غرب که حامی ایدئولوژی بـازار آزاد  ا ةواسط به ،آور گرفته شد الزام یبشر حقوق

نویس مجزا تهیه و تصویب شـد   بودند حاضر به پذیرش حقوق اجتماعی نشدند، برای رسیدن به اجماع درنهایت دو متن پیش
 مدنی و سیاسی. که یکی به میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موسوم شد و دیگری به میثاق حقوق
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 31جدول 
 جهانی: ةاعالمی

آموزش باید حداقل در مقطع ابتدایی و اساسی 
 رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. 

 جهانی: ةاعالمی
شده به  حق ابتدایی انتخاب نوع آموزش ارائه دارای والدین

 کودکانشان هستند. 
 کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش:

طرفین این کنوانسیون متعهد هستند که یک 
طراحی، ایجاد و اجرا کنند  را سیاست ملی

در و  ها در فرصتکه... در جهت ارتقای برابری 
ابتدایی الف( آموزش  مشخصاً: ... واست رفتار

 را رایگان و اجباری کند.

 کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش:
 کنند که: طرفین این کنوانسیون موافقت می

احترام گذاشته شود... اول ب( الزم است که به آزادی والدین 
اینکه }بتوانند{ برای کودکانشان مؤسساتی را انتخاب کنند که 

اند اما استانداردهای آموزشی  توسط مقامات دولتی برپا نشده
تضمین اینکه آموزش  ،کنند، و دوم حداقلی را رعایت می

 هاست. اخالقی و مذهبی کودکان مطابق با باورهای آن
وق اقتصادی، اجتماعی و المللی حق میثاق بین

 فرهنگی:
د اجباری و برای همه آموزش ابتدایی بای

 موجود باشد.

 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: میثاق بین
 یا والدین زادیآشوند که  کشورهای طرف این میثاق متعهد می

ای  مدرسه انتخاب در مورد برحسب را کودکان قانونی سرپرست
کودکانش محترم بشمارند مشروط به  یبرا جز مدارس دولتی به

 که پرورش، و موزشآاینکه مدارس مزبور با حداقل موازین 
 و کنند مطابقت باشد، کرده تصویب یا تجویز دولت است ممکن

 اعتقادات مطابق کودکان اخالقی و مذهبی پرورش و موزشآ
 مفادیک از  . هیچشود تأمین نانآشخصی والدین یا سرپرستان 

افراد و اشخاص  یزادآکه با  شودتفسیر  ینحو این ماده نباید به
 . ایجاد کند اخالل موزشیآسسات ؤم ةادارایجاد و  درحقوقی 

 حقوق کودک: ةنام پیمان
حق کودک را  ونیطرف کنوانس یکشورها

 تیرسم نسبت به آموزش و پرورش به
 نیبه ا یجیتدر یابیدست یو برا شناسند یم

 ،یمساو یها فرصت جادیحق و براساس ا
 را معمول خواهند داشت: لیاقدامات ذ

 ییابتدا لیتحص کردن گانیو را ی( اجبارالف
 همگان یبرا

 حقوق کودک: ةنام پیمان
ای تفسیر شود که  گونه ( نباید به29و  28هیچ بخشی )از مواد 

با آزادی افراد و نهادها در برپایی و هدایت مؤسسات آموزشی 
 مغایر باشد.

                                                           
شده استفاده شـده اسـت.و ایـن مـواد      اند، از متن ترجمه تر به فارسی ترجمه شده . }مترجمان{ در ترجمة اسنادی که پیش1

 اند. توسط این گروه ترجمه نشده
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تعهدات  ختنیاز هم گسروند  ،المللی حقوق بشر نظام بین یِژگیواین  نظر از صرف

 فیآن را در توص توان یکه مادامه دارد چنان هم رندیناپذ ییجدا تاًی{ که ماهیبشر }حقوق

 :سکه نشان داد یهرکدام از دو رو یها یژگیو

  دولت از قدرت خود ةدر برابر سوءاستفاد یمحافظ عنوان به فقطحقوق بشر ممکن است 

 یها اعدام مصونیت از شکنجه، حق بر در این صورت محدود به که ،شود تعریف

غلط است که حقوق  و باور فهم این . پیامد این رویکردشود یم ناپدیدشدگیو اختصاری 

الزم است دولت از  فقط، چراکه داند میمین أت دولتی قابلهای مالی  کمکبدون را بشر 

نیروهای الزم برای  ةهزین درموردچنین فهمی خودداری کند.  قدرت خوداز  سوءاستفاده

ساکت ای هستند و درآمد مناسبی دارند  حرفه و اند آموزش داده شده دقت که به یپلیس

ولت . نگاه به دضرورت داردقدرت  سوءاستفاده ازبرای ممانعت از  کهآموزشی است؛ 

پرداخت مالیات یا  بامخالفت و  ککوچ دولتِبه تقاضا برای منجر  دشمن عنوان به

کردن  کن شهیرم دولت در نقش مسلّبا  ،درنتیجه 1.شود می دولت در بازار آزاد ةلمداخ

 .در تضاد استفقر، حمایت از حقوق کودکان، یا از بین بردن تبعیض جنسیتی 

 از ـ حق بر آموزش ممکن است حق دسترسی به تحصیل رایگان در تمامی مقاطع 

 ها دولت از بسیاری توان از آن ةنیهز که شود، تعریف ـ تکمیلی تحصیالت تا مهدکودک

تعریف به این معنی را حق  داشتنِاین است که }چنین تفسیری{ هدف اصلی ست. بیشتر ا

مین و ارائه أاز نظر مالی تاین حق است،  مربوط بهکه را هر خدمتی  }باید{ که دولت کند

ازدواج،  حق بر درمورد نمونه برایطور واضح یک سوءتعبیر است،  کند. این دیدگاه به

که حق بر ازدواج به این معنا است که دولت باید برای هر  کند ینمکس استدالل  هیچ

تعهد شامل همسری پیدا کند. بلکه حق بر ازدواج خواهد }ازدواج کند{  میشخصی که 

حق  تضمینتعیین سن ازدواج )با ممنوع کردن کودک همسری(،  بر این موارد است: دولت

(، برابری رندیگ ینم)با حصول اطمینان از اینکه زنان مورد خرید و فروش قرار  زنان بر ازدواج

تضمین{ اینکه }شود( یا  آغاز می غیرقانونی اعالم کردن چندهمسری که با) حقوق همسران

 گیرند. یزان مالیات مورد تبعیض قرار نمیکنند با افزایش م اشخاصی که ازدواج می

                                                           
 }مترجمان{ منظور رویکرد  نئولیبرالیستی و  مبتنی بر آزادسازی قیمت ها و حذف خدمات عمومی است.. 1
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 موجود بودن .1

توجهی  گذاری قابل کودکان مستلزم سرمایه ةتضمین موجود بودن مدارس ابتدایی برای هم

یابد. درست است که }در این  ها توسعه می است که با آموزش پس از مقاطع اجباری و دانشگاه

المللی حقوق بشر دولت را ملزم  اما قوانین بینگذار نیست،  زمینه{ دولت تنها }نهاد{ سرمایه

کند تا  یگذار هیسرمادیگری وجود نداشت، در این زمینه  ةنیگزکه  که درصورتی کنند یم

کودکانِ در سن مدرسه موجود است. در  ةاطمینان حاصل شود که مدارس ابتدایی برای هم

دهند و اکثریت  تشکیل می سوم جمعیت را آفریقا، کودکانِ در سنینِ دبستان نزدیک به یک

 ،روستایی ةکنند. ایجاد آموزش ابتدایی برای جوامع پراکند ها در مناطق روستایی زندگی می آن

دهد. اولویت  ها عشایر باشند، گستردگی این چالش را نشان می که ممکن است برخی از آن

رنتیجه تعهدات توجه را از آموزش متوسطه و عالی و د ابتداییآموزش  درموردجهانی کنونی 

مورد بحث قرار خواهد  7 ةشمار ةدر کتابچدولت در این زمینه دور کرده است. این مسئله 

 گرفت.

فقط حول محور بودجه  ـ هرگز نگوییم اگر حتی ـ ندرت اطمینان از موجود بودن آموزش، به

تأسیس المللی حقوق بشر، آزادی والدین و اجتماعات در  چرخد. از زمان ایجاد نظام بین می

رسمیت شناخته شده و  به این آزادی در حقوق مدنی و سیاسی مدارس بخشی از آن بوده است.

المللی و هم داخلی، دارای ضمانت حقوقی است. کمیسیون اروپایی  بنابراین هم در سطح بین

حقوق بشر حق تأسیس مدارس خصوصی را تأیید کرده است، مشروط بر اینکه تنظیم و نظارت 

ویژه کیفیت آن، با  دولت باشد تا اطمینان حاصل شود که آموزش، به ةعهدها بر  آن

اینکه هرکسی مجاز باشد نهادی تأسیس کند،  نام آن  1شده مطابقت دارد. استانداردهای تعیین

 «مدرک»پیش ببرد و تکه کاغذهایی به اسم « آموزش»ای به نام  بگذارد، برنامه« مدرسه»را 

المللی حقوق بشر  برای فراگیران صادر کند، هدف نظام بین ـ شدارزش با که ممکن است بی ـ

حقوق بشر است. به همین خاطر اکثر  }در زمینة{ قصور در تعهدات دولتی ةمنزل نیست. این به

کنند تا اطمینان حاصل  کشورها نوعی سازوکار تأیید صالحیت و/ یا صدور مجوز را اعمال می

                                                           
1. European Commission on Human Rights – Ingrid Jordebo Foundation of Christian Schools and Ingrid Jordebo 
v. Sweden, Application No. 11533, Decision of 6 March  1987 , Decisions & Reports, vol. 51, p. 125. 
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ها مطابق با تعریف آموزش  های آن فی را دارند و برنامهشود که مدارس امکانات و کارکنان کا

های  نام خود است، و ضمانت ةشایست است. بین تعهد دولت مبنی بر اطمینان از اینکه آموزشْ

دولت از قدرت خود برای اعطای مجوز یا ممانعت از آن باید  ةالزم برای جلوگیری از سوءاستفاد

های قضایی بسیار زیادی در سراسر جهان  تشکیل پرونده منجر به توازن ایجاد شود. این مسئله

 است. شده

شود که در مؤسسات آموزشی بدون مجوز  های قضایی اغلب توسط کسانی مطرح می پرونده

 ةشان از ادام رسمیت شناخته نشدن مدرک تحصیلی دلیل به اند، و بعداً به تحصیل کرده

اند. در هند  تحصیالت منع شده ةدام یا ادامتحصیالت یا از شرکت در امتحانات الزم برای استخ

آموزان یک  ، دادگاه بدوی بر مبنای دالیل بشردوستانه حکم داد که دانش1992در سال 

، آموز دانش 129توانند در امتحان شرکت کنند. از بین  می رسمی مجوزِ بدونِ آموزشیِ ةمؤسس

آن کیفیت پایین  ةدهند اننشاین خود  ؛ها توانست در امتحان قبول شود فقط یکی از آن

به  پروندهآموزان{ به آن رفته بودند. این  آموزشی بدون مجوز رسمی بود که }این دانش ةمؤسس

گیری  سهل»ه کرد کدیوان عالی رسید، و این دیوان حکم دادگاه بدوی را رد کرد و خاطرنشان 

های ارزیابی به مدیریت  آموزش و سیستم ةنترل شیوکدر استاندارد و قرار قضایی }الزم{ برای 

متعاقباً، ضرورت اطمینان از اینکه مدارسی که اسماً موجود «. زند ارآمد آموزش آسیب میک

 ترتیب شرح داده شده است: بدینشده مطابقت دارند،  هستند با استانداردهای آموزشی تعیین

بدون مجوز رسمی  سسات آموزشیؤم ةگون این دادگاه طی حکمی قضایی به رشد قارچ

که امکانات و کارکنان  4و ماهاراشترا 3، تامیل نادو2، بیهار1های آندرا پرادش در ایالت

ها هم مستثنی نیستند. بدیهی است که  کافی ندارند، اشاره و تصریح کرد که سایر ایالت

اولیه است.  ةهمیشگی و سودآور، با حداقل هزینه و سرمای ،آموزش فعالیتی تجاری ةحوز

 ین پرونده یکی از این موارد }متعدد{ در ایالت ماهاراشترا است.ا

رسد که افراد و جوامع، بدون رعایت الزامات قانونی، مؤسسات آموزشی یا  نظر می به

نام کنند و آموزش دهند، اما امکانات  آموزان را ثبت کنند تا دانش تعلیمی تأسیس می

                                                           
1. Andhra Pradesh 
2. Bihar 
3. Tamil Nadu 
4. Maharashtra 
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شود، و در  رغم اخطارهای دولت انجام می کافی را ندارند. این کار در برخی موارد علی

ضمنی }از مقامات{ سطوح  ةبرخی موارد بدون اطالع دولت مربوطه و با اغماض و اجاز

 شود. تر انجام می پایین

در سطح استانداردها  انمؤسساتی که امکانات و مکان الزم را ندارند، و کارکنانش

تحقیق و تعالی در  ةلقای روحیزنند و برای ا نیستند، به هدف اصلی آموزش آسیب می

معنای رها کردن  توجهی به تطبیق با الزامات قانونی به . بیندبار آموزان زیان دانش

 1است. به حال خود کودکان معصوم و ناآگاه

دولت از  ةدیگر تعهد به تضمین موجود بودن مدارس، حفاظت در مقابل سوءاستفاد ةجنب

که اساتید و دانشجویان با را تعطیل کند، چراست یک دانشگاه قدرت است. دولت ممکن ا

. یا ممکن است حق آموزش را اند دهیکشرسمی را به چالش  تیروااستفاده از آزادی بیان خود 

 ،1996نادیده بگیرد و تعهد خود مبنی بر تضمین موجود بودن آموزش را نقض کند. در سال 

ها و مدارس  دانشگاه ةسالدو ها دریافت که تعطیلی شر و ملتکمیسیون آفریقایی حقوق ب

نقض  ةمنزل متوسطه در زئیر )که نام جمهوری دموکراتیک کنگو }فعلی{ در آن زمان بود( به

 2کند. منشور }آفریقایی حقوق بشر{ است، که حق تحصیل را تضمین می 17 ةماد

کند: وقتی  معکوس پیروی می نسبت ةهای حقوقی موجود نبودن آموزش از قاعد چالش

ای در  شود که هیچ چالش حقوقی موجود نیست، عدم وجود آن به فقر نسبت داده می آموزش

ترین دلیل }این مسئله{ این است که اگر فراهم کردن و ایجاد آموزش فراتر از  پی ندارد. مهم

تواند از نظر  کس نمی تواند آن را مجبور کند؛ هیچ نمی ای توانایی دولت باشد، هیچ تعهد قانونی

اند که این  های انگلیس مقرر کرده زم به انجام کاری شود که غیرممکن است. دادگاهقانونی مل

که در حد معقول در توانشان است انجام را کند که هر کاری  مقامات محلی را ملزم می تعهدْ

مسئوالن  ةخاص، وظیف ةدهند تا از موجود بودن آموزش اطمینان حاصل کنند. در یک پروند

                                                           
1. Supreme Court of India – State of Maharashtra v. Vikas Sahebrao Roundale and Others, judgment of 11 August 
1992, paras. 2–3 and 12 , (1992 )4 Supreme Court Cases 435. 
2. African Commission on Human and Peoples’ Rights – Free Legal Assistance Group, Lawyers Committee for 
Human Rights, Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Les Témoins de Jehovah v. Zaire, Communications 
25/89, 47/90, 56/91 and  100/93 ( joined), Decision of the Commission adopted at its 18th ordinary session at Prais 
(Cape Verde), Ninth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1995/96, 
Assembly of Heads of State and Government , Thirty-second Ordinary Session, 7–10 July 1996, Yaounde, 
Cameroon. 
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کودکان در سن تحصیل  ة، مبنی بر تأمین مکان کافی مدرسه برای همآموزش ةمحلی در حوز

دلیل کمبود معلم از تحصیالت ابتدایی محروم  کودک به 300طور کامل پیاده نشد و  به ،اجباری

شدند. دادگاه اعالم کرد که مسئوالن هر کاری که در توان و اختیاراتشان بود برای اصالح اوضاع 

 1اند. قانونی خود را نقض نکرده تعهداند و بنابراین  انجام داده

 مدارس دولتی و خصوصی ةبودج 1-1

تواند مدارس متنوعی را از نظر  ی دارد: دولت مینمودهای مختلف تضمین موجود بودن آموزش

ای از مدارس دولتی و/ یا عمومی را اداره  یا شبکه ؛کدام را اداره نکند مالی تأمین کند، اما هیچ

در انحصار دولت بر آموزش، س غیردولتی را تأمین کند. افراط کند، بدون اینکه منابع مالی مدار

المللی حقوق بشر  بین نظامها با  یک از آن که هیچ ـ { آموزشةیا جدایی کامل آن از }مقول

نادر است. بعضی از کشورها فقط مدارس دولتی دارند، بعضی دیگر فقط  ـ سازگار نیستند

}در کشورهای « خصوصی»دو را دارند. معنی  مدارس خصوصی، اما اکثر کشورها تلفیقی از هر

 مدارس غیردولتی را دربر ةایش، کلیترین معن مختلف{ تفاوت بسیاری دارد. خصوصی در موسع

صورت جزئی یا حتی کامل از جانب دولت  ها به گیرد که درواقع ممکن است برخی از آن می

 ةارائبا  ـ البته به اشتباه ـتأمین مالی شوند. در عمل، تعهد دولت مبنی بر ایجاد آموزش غالباً 

ها به طیف متنوعی از مدارس یارانه  شود. در تعداد معدودی از کشورها، دولت آموزش خلط می

 کدام را اداره کنند. دهند، بدون اینکه هیچ می

این مدارس انتفاعی هستند،  ةفرض این است که هم« خصوصی»اصطالح  درمورد

رسمی و غیررسمی،  گونه نیستند. این اصطالح به آموزش ها این که بسیاری از آن درحالی

با نیازهای ویژه  چنین مدارس برای کودکانِسکوالر، مدارس اقلیت و بومی و هممدارس دینی و 

شود. برخی از مدارس خصوصی مکمل مدارس دولتی هستند و در مواقعی تأسیس  اطالق می

رای شود و یا پذی شوند که }آموزش دولتی{ برای یک اقلیت زبانی یا مذهبی خاص ارائه نمی می

کودکان دارای معلولیت جسمی یا معلولیت در یادگیری نیست. برخی دیگر}از مدارس 

 ةیاران درموردها  دولت ةشوند. روی جایگزینی برای آموزش دولتی ارائه می عنوان بهخصوصی{ 

یا  مدارس عمومی و/ عنوان بهبندی مدارس  مدارس غیرعمومی متفاوت است. درواقع، در طبقه

                                                           
1. R. v. Inner London Education Authority, ex parte Ali, [1990] C.O.D. 317, [1990] 2 Admin.L.R. 822, 828B. 
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که در  ،شده توسط یونسکو بندی ارائه خصوصی تفاوت زیادی وجود دارد. طبقهدولتی و مدارس 

{ ةشود، مدارس را براساس معیار }نحو سطح جهانی در آمار مربوط به آموزش استفاده می

که را هم مدارسی »کند و  ها توسط دولت یا }شخص{ خصوصی تقسیم می مدیریت آن

ت خصوصی مدیریت شوند، خصوصی محسوب صور اگر به ،کنند های دولتی دریافت می کمک

های انگلیس با مالک منبع تأمین بودجه، مدارس را به دولتی  خالف این، دادگاهبر 1«.کند می

یک مدرسه از محل درآمد عمومی  ةاند. اگر بودج بندی کرده )یعنی عمومی( و خصوصی طبقه

 2.شود مدیریتش، دولتی دانسته می ةحاصل شود، آن مدرسه فارغ از نحو

ها که نهادی  شود و دادگاه طورکلی، تخصیص منابع یک تصمیم سیاسی تلقی می به

 در اختیارات نمایندگان مجلس که منتخب ـ نه بایست ـتوانند و  غیرمنتخب هستند نه می

یندهای سیاسی و حقوقی ابشری در مرز میان فر هستند مداخله کنند. اصالحات حقوق }مردم{

شود، که در برخی کشورها  معموالً از محل مالیات عمومی تأمین مالی میقرار دارند. آموزش 

دهد.  های داخلی قرار می آموزش را فراتر از اختیارات دادگاه ة}این مسئله{ فراهم کردن بودج

رسمیت  دست ایاالت متحده است، که در آن حقوق اقتصادی و اجتماعی به دم ةیک نمون

یوان عالی این کشور نیز مداخله در موضوع مالیات و اند. مضاف بر آن، د شناخته نشده

داند. دیوان عالی تصریح کرده  های اقتصادی و اجتماعی را فراتر از صالحیت خود می سیاست

ای تقنینی است و فراتر از  وظیفه افزایش و پرداخت مالیات ةگیری دربار است که تصمیم

تأمین مالی آموزش در سطح منطقه از  ها است. این پرونده مربوط به موضوع صالحیت دادگاه

میان مناطق فقیرنشین گیر  طول زمان{ موجب تفاوتی چشم محل مالیات بر امالک بود که }در

که  یاسیس یکشور ماتیتقسثروت نسبی »و ثروتمند شده بود. هرچند که بودجه به 

یستم چالش کشیدن این س بستگی داشت، دیوان از به« کنند شهروندان در آن زندگی می

دفاع کرد. « آزادی اختصاص پول بیشتر به آموزش فرزندان»از د. دیوان درعوض خودداری کر

داد:  امری که خودمختاری و استقالل محلی را بر افزایش اختیارات دولت مرکزی ترجیح می

دهند،  ، که مسئولیت مالی بیشتری را در اختیار دولت قرار مییمالهای تأمین  سایر سیستم»

                                                           
1. UNESCO – 1998 World Education Report, Paris, 1999, p. 118. 
2. National Union of Teachers v. Governing Body of St.Mary’s Church of England Aided School, [1995] ICR 317, 
EAT [1997] IRLR 242 (CA); R. v. Haberdashers’ Aske’s Hatcham Trust, ex parte T [1995] ELR 350; EA 1996, ss 
482 (1) (b), (3); 483. 
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 1«.شوند مدنظر می توجه خودمختاری و استقالل محلیِ کاهش قابلمنجر به 

 به مدارس خصوصی در کشورهای دیگر عمومی ةهای تخصیص بودج این، چالشوجود با 

بشری را به تخصیص منابع باز کرده است. چنین مواردی اغلب واکنش به  پای اصالحات حقوق

رایج  ةشیو اند. بوده ،ویژه کوپن مدارس بهسازی آموزش،  سازی یا کاالیی روندهای اخیر خصوصی

کودکان به آموزش  ةمدارس دولتی را تأمین مالی کنند تا هم ةشبکها  قبالً این بود که ایالت

 ةدسترسی داشته باشند، و محل تحصیل کودکان هم بر اساس معیارهایی عینی نظیر فاصل

شیوه را تغییر داد. کوپن { تعیین شود. اما کوپن مدرسه این از محل سکونت محل تحصیل}

جای تضمین اینکه مدارس دولتی  بهاست ـ  دیگری از تعهدات دولت ارائه کردهمدرسه خوانش 

ة مدارس با الزامات کیفیت و امنیت مطابقت دارند، ارائ ةهمکودکان موجود است و  ةبرای هم

در دست برای  کوپن مدرسه این امکان را برای والدین فراهم کرده است که با داشتن کوپنِ

هایی به والدین  های مختلف بگردند و انتخاب کنند. دولت با چنین طرح پرداخت، بین مدرسه

ها که معموالً  فرزندشان را انتخاب کنند، و دولت با کوپن ةاین امکان را داده است که مدرس

}چنین  کند. استدالل شود به آموزش کودکان کمک می یا شهریه را شامل می نام و/ ثبت ةهزین

مورد تشویق قرار باید کنند  را جذب می ندگانگیرفراهایی{ این است که مدارسی که  طرح

تر،  گیرند، و مدارسی که قادر به این کار نیستند باید از بودجه محروم شوند. در سطحی انتزاعی

پذیری و/ یا گسترش آزادی انتخاب والدین است. یک  رقابت بردپیشها{  استدالل }این طرح

این  چونرس دولتی در معرض رقابت است، یل دیگر، که البته ضمنی است، قرار دادن مدادل

د آمدن جنجال زیادی شده مدارس انحصار آموزش را در دست دارند. این رویکرد باعث به وجو

دولت  کشورها را به چالش کشیده است که شده در بسیاری از پذیرفته ةکه این فرضیاست، چرا

 انواعاجباری( ارائه دهد، یا به  ةمدرسجانبه )حداقل در سن  موظف است یا آموزش عمومی همه

 ةکلیغیرعمومی مدارس یارانه بدهد، و در هر دو مورد ملزم باشد تا اطمینان حاصل کند که 

 کیفیت مطابقت دارند. مدارس با استانداردهای اساسیِ

موردنظر  ةدهند که آن را به مدرس این امکان را می های کوپن به فراگیران ها با طرح دولت

ها پا بگیرد، تمایز بین مدارس عمومی و خصوصی، دولتی  این کوپن ةخود پرداخت کنند. اگر ارائ

                                                           
1. US Supreme Court – San Antonio School District v. Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973), 21 March 1973  
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رود.  هاست احتماالً از بین می و تنوعی که در هرکدام از آن ـ ای و رایگان و غیردولتی، شهریه

ماند. منطق پشت  ان و/ یا بودجه هستند باقی خواهندگندفقط مدارسی که قادر به جذب فراگیر

داند، اما به قیمت نادیده  ان میندگمقداری از بودجه برای فراگیر ةکنند ها را ارائه دولت ها کوپن

جمله اطمینان از موجود بودن، در از ،بشری دولت ای از تعهدات حقوق گرفتن طیف گسترده

 .آموزشطباق بودن ان قبول بودن و قابل دسترس بودن، قابل

اقتصاد آغاز شد که بر انتخاب  ةهای مدارس از حوز کوپن ةهای جاری دربار بحث

عمومی را رد  کاالی عنوان بهآموزش  مفهومپذیری تمرکز داشت و  کننده و رقابت مصرف

حاکمیت قانون باز کرده است. طرح کوپنی  ةهای قضایی پای موضوع را به حوز پرونده 1کرد. می

خالف قانون اساسی شناخته شد که به  به این دلیلدر پورتوریکو ارائه شد  1993که در سال 

کرد تا از مدارس دولتی به خصوصی منتقل  دالر کمک مالی می 1500آموزان منتخب  دانش

عمومی به مدارس  ةجروانه کردن بود درمورددر این خصوص به منع قانون اساسی  2شوند.

خصوصی استناد شد که برخاسته از جدایی بین کلیسا و دولت است. هرچند که طرح کوپن 

هم مدارس مذهبی  ،چون در مدارس خصوصیه مدارس سکوالر یا مذهبی نداشت، ارتباطی ب

های کوپن  {، اما این منع قانون اساسی مانع از گسترش طرحمذهبیوجود داشتند }و هم غیر

کنندگان{،  ها این بود که با هدف گسترش انتخاب }مصرف دیگر از اهداف این طرح شد. یکی

نتیجه با مدارس خصوصی ایجاد کنند )و درای مالی برای جایگزین کردن مدارس دولتی  انگیزه

هم به مدارس خصوصی انتقال دهند(. اما این بر خالف الزامات قانون اساسی  را درآمد مالیاتی

 دانست. عمومی را فقط برای مدارس عمومی مجاز می ةز بودجبود که استفاده ا

ال از معنی و ح این چرخد، با اختالفات مربوط به کوپن معموالً حول استدالالت اقتصادی می

خوبی  قضایی موجود، دیوان عالی کلمبیا به ة. مطابق رویدگیر ت میئهدف حق بر آموزش نش

                                                           
توان جلـوی گسـترش آن    شود، نمی آموزش یک کاالی عمومی است، چراکه ارزش آن با به اشتراک گذاشتن آن بیشتر می .1

 آمـوزش،  بـرخالف  امـا . هسـتند  فراگیری حال در نخواهیم چه و بخواهیم چه بزرگساالن، هم و کودکان هم افراد، ـ  را گرفت
توان جلـوی دسترسـی افـراد بـه مدرسـه را گرفـت.        می چون ؛دانستراحتی کاالی عمومی  توان به نمی را مدرسه در تحصیل

 و زنـدان  اجتمـاع،  خیابـان،  خانه، در ـ افراد  توان مساوی با عدم وجود آموزش دانست محرومیت از تحصیل در مدرسه را نمی
 . هستند یادگیری حال در پناهجوها کمپ

2. Tribunal Supremo de Puerto Rico – Asociación de Maestros v. José Arsenio Torres 30 , de noviembre de 1994, 
94 DTS 12:34. 
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 الالت اقتصادی رهنمون شود:نشان داده است که چرا آموزش نباید با استد

های اقتصادی، ابتکارات خصوصی و رقابت  درست است که قانون اساسی از فعالیت

شناسد، اما  رسمیت می کند و حق نهادهای خصوصی در برپایی مدارس را به حمایت می

اجتماعی آن را  ةیکی از خدمات عمومی و جنب عنوان بهها ماهیت آموزش  این آزادی

 چیز یک حق اساسی است.  د. آموزش پیش از هرند یا از بین ببرنانکار کند نتوان نمی

ها در  ای ارائه شود که برابری فرصت گونه باید به ـ حتی اگر خصوصی باشد ـ آموزش

با ماهیت « گرایی نخبه»دسترسی به آموزش را تضمین کند. تمامی اشکال تبعیض و 

این تماعی آن در تناقض است. جی بودن آموزش و محتویات عمیقاً امخدمات عمو

که از نظر فکری  را خود اشخاصی اقتصادی بیش از حد، خودبه ملزوماتدلیل  به ها رویه

 1کند. دلیل سطح درآمدشان از دسترسی به آموزش محروم می به فقطتوانا هستند، 

المللی  عمومی برای مدارس خصوصی چه در سطح داخلی و چه بین ةهای بودج جنبهتمامی 

را  ها مورد بررسی قضایی قرار گرفته است تا حقوق فردی و تعهدات دولتی متناظر آنوفور  به

های مدارس دولتی متحدالشکل  ها مبنی بر تأمین مالی جایگزین از دولت تعیین کند. تقاضاها

عمومی  ةقضایی بر بودج ةالمللی شده است. این روی قضایی در سطح بین ةموجب ایجاد روی

مدارس است و مورد تأیید نظام  ةسازی حق بر تأسیس و ادار تمرکز دارد که جهت تسهیل پیاده

قضایی مرز میان حقوق مدنی و سیاسی  ةالمللی حقوق بشر قرار گرفته است. این روی بین

بر را از میان  حقوق هزینه عنوان بههزینه، و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی  حقوق بی عنوان به

که مؤسسات خصوصی تحت نظارت  صورتیدر»حقوق بشر  ةتیکمبنا بر اظهار برداشته است. 

میزان مساوی برای مؤسسات خصوصی و دولتی  دولت قرار نداشته باشند، اگر دولت به

مشابهی  ةدر پروند«. آمیز تلقی کرد توان عمل دولت را تبعیض هزینه در نظر نگیرد، نمی کمک

                                                           
 زبان اصلی: متن رأی به .1

si bien la Constitución protege la actividad económica, la iniciative privada y la libre competencia y reconoce 
también el derecho de los particulares de fundar centros educativos, tales libertades no pueden anular ni disminuir 
el carácter de servicio público y de funcón social [atribuido por la Constitución Política a la educación,] que 
también y sobre todod es un derecho fundamental ...[L]a educación – aun la privada – debe prestarse en 
condiciones tales que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a ella, por lo cual repugna a su sentido 
de servicio público conprofundo contenido social cualquier forma de trato discriminario o ‘elitista’ que, en virtud 
de un exagerado requerimiento económico, excluya per se a personas intelectualmente capaces [por el] suyo nivel 
de ingresos.’ Supreme Court of Colombia – Request to determine that Article 203 (in part) of the Law No. 115 of 
1994 is unconstitutional by Andres De Zubiria Samper, Judgment of  6 November 1997, C-560/97. 
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های درسی و  ودکان در حال تحصیل در مدارس دولتی، کتابکه در آن }دولت{ برای ک

مؤسسات خصوصی این کار را انجام نداده  درموردهای غذایی رایگان فراهم کرده بود اما  وعده

رفتار ترجیحی نسبت به »د و این نکته را اضافه کرد که کربود، کمیته رأی پیشین خود را تأیید 

مدارس این تصدیق اولویت دادن به  1.«ای عینی استمنطقی و مبتنی بر معیاره بخش دولتیْ

فراتر از بحث تأمین مالی است: نقش آموزش در اجتماعی  دولتی نسبت به مدارس خصوصی

 ةگفتاساس دهد. بر یت را به دربرگیرندگی میو تفکیک، اولو 2شدن کودکان، بین دربرگیرندگی

 3«جداگانه ذاتاً نابرابر هستند. زشیِامکانات آمو» ،آمریکا ةمتحد معروف دادگاه عالی ایاالت

کمیسیون اروپایی حقوق بشر در زمان خود تأیید کرده بود که دولت هیچ تعهدی مبنی بر 

دلیل مسئولیتش مبنی بر تضمین انطباق  اما به ،هزینه به مدارس خصوصی ندارد اعطای کمک

این مدارس را  کهست را داراشده، این حق  نشده{ با استانداردهای تعیی های }ارائه آموزش ةکلی

این موضوع را مورد فی های داخلی در کشورهای مختل دادگاه 4.تحت مقررات و نظارت قرار دهد

اند. دیوان  المللی حقوق بشر را پیش گرفته نظام بین رویةها هم همین  اند و آن بررسی قرار داده

به مدارس مذهبی عمومی  ةعدم تخصیص بودج درموردعالی کانادا در بررسی شکایتی 

اعضای اجتماع  ةهمخصوصی، تأیید کرده است که هدف مدارس دولتی تأمین آموزش برای 

خود در  یمذهبشان برای آموزش فرزندانشان مطابق با اعتقادات  است. اینکه والدین از آزادی

مندی فرزندانشان از مدارس دولتی  مدارس جداگانه )یا در خانه( استفاده کنند، مانع بهره

حقی  شان والدین از این آزادی ةحال استفاد خواهد بود؛ بااین بر شود و برای والدینشان هزینه می

 5.دولتی در پی نخواهد داشت ةبودجها نسبت به  برای آن

 

                                                           
1. Human Rights Committee – Carl Henrik Blom v. Sweden, Communication No. 191/1985, Views adopted on 4 
April 1988, Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol, Seventeenth to 
thirty-second sessions (October 1982 – April 1988), United Nations, New York, 1990, p. 219, para. 10.3; G. and 
L. Lindgren and L. Holm et. al. v. Sweden, Communications Nos. 298/1988 and 299/ 1988, Views of the 
Committee adopted on 9 November 1990, U.N. Doc. CCPR/C/ 40/D/298-299/1988 of 7 December 1990, para. 
10.3. 
2. Inclusiveness 
3. Brown et al. v. Board of Education of Topeka et al., Judgment of 17 May 1954, 347 U.S. 294. 
4. European Commission on Human Rights – Decisions concerning applications Nos. 6857/74 and 11533/85, 
Decisions and Reports, vol. 9, p. 27 and vol. 51, p. 125. 
5. Supreme Court of Canada – Adler v. Ontario, Judgment of 21 November 1996, [1996] 3 S.C.R. 609, (1996) 140 
DLR (4th) 385. 
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 ها معلم 2-1

 .گذارند ه بر معلمان تأثیر میصورت ویژ وجود دارند که به بشر حقوق شماری در زمینة بی مسائل

حال در ادبیات مربوط به حق آموزش که بر کودکان تمرکز دارد، به این مسائل توجه کمی  اینبا

شود. اگر حقوق معلمان رعایت نشود و مورد حمایت قرار نگیرد، تصور تحقق حقوق کودکان  می

 غیرممکن است. 

ها نیز بدون  پیش از هرچیز، معلمان برای تدریس باید آموزش و تعلیم ببینند، و دادگاه

رای تدریس واجد صالحیت ها باید ب اند که معلم گونه تردیدی این موضوع را تأیید کرده یچه

 ةاین پروند 1جمله اینکه مسلط به زبانی باشند که قرار است به آن تدریس کنند.باشند، از

 وجود دارد، وسیعی از جهان مناطقبین  ی است کهشکاف عمیق ةدهند نشان پیش رو یحقوق

 هایشان که صالحیت معلم مناطق اندکیاند و  آموزش ندیده هایشان معلمکه اکثر مناطقی 

معلمان »حل توسل به  شود. دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی مکرراً بر راه دقت کنترل می به

سبت به این اشاره کرده است. این دادگاه عدم رضایت خود ن معلمبرای کمبود « قراردادی

لزوم شهروند بودن معلمان نیز ایراد گرفته است. دادگاه اظهار کرد که  ، و ازحل را اعالم کرده راه

و توجیه « سیاسی چندانی ندارند ةو وزن اند غیرشهروندان در تمامی کشورها در اقلیت بوده»

آفرینی برای  منظور اشتغال مشاغل معلمی از غیرشهروندان بهدریغ کردن دولت برای 

2.ه استاولویت را تدریس باکیفیت دانستترین  شهروندانش را رد کرده و مهم
 

معلمان مدارس ابتدایی شایع  درموردویژه  عنوان کارمندان دولتی، که به جایگاه معلمان به

شان  زنی جمعی ها و همچنین }قدرت{ چانه های صنفی آن است، اغلب منجر به نفی آزادی

اساسی، حق اعتصاب معلمان را عنوان یکی از خدمات  حال، شناسایی معلمی به شود. درعین می

های صنفی و حقوق کار برای معلمان، درست مانند سایر مشاغل،  کند. آزادی ها سلب می از آن

المللی کار است که در بسیاری از کشورها و همچنین در  بخشی از استانداردهای اساسی و بین

های صنفی، اخراج  هاجراست. انکار حق تشکیل اتحادی صورت حقوقی قابل المللی به سطح بین

                                                           
1. Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia – Maria D’Souza v. Peter Geyer and 
Directorate of School Education, No. H94/100, 1995–1996, and T. v Department of Education of the State of 
Victoria, No. H96/149, 1 July 1997. 
2. Constitutional Court of South Africa – Larbi-Odam v. The Member of the Executive Council for Education 
(North-West Province), SA 745 (CC), 1998. 
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ها با تبعید داخلی، انتقال یا کاهش حقوق(، تبعیض علیه  کننده )یا مجازات آن معلمان اعتصاب

های صنفی، معلمان بسیاری را در  اتحادیه، آزار و اذیت، دستگیری یا قتل رهبران اتحادیه

طور  به 1مللی کارال آزادی انجمن سازمان بین ةتأثیر قرار داده است. کمیت تحت مختلفکشورهای 

و تأیید کرده است که معلمان  ،کرده که معلمی از خدمات اساسی است رد را مداوم این ادعا

خدمات  ةدر حوز فقطحق بر اعتصاب »حق اعتصاب دارند. }کمیته{ اظهار کرده است که 

صالحیت دولتی  ةکارگزاران حوز عنوان بهشوند که  دولتی )افرادی کارمند دولتی محسوب می

ها  خدمات اساسی در معنای مضیق کلمه )خدماتی که اختالل در آن ةکنند( یا در حوز ار میک

تواند  ( میاندازد زندگی، امنیت شخصی یا سالمت تمام جمعیت یا بخشی از آن را به خطر می

}با این اظهارات{ حق اعتصاب معلمان را تأیید  کمیته مجدداً 2«.دمحدود و حتی ممنوع شو

ها است؛  آن یها سازمانترین حقوق کارگران و  ق بر اعتصاب یکی از بنیادیح»کرده است: 

ای خود را  توانند منافع حرفه }حق بر اعتصاب{ یکی از ابزار اساسی است که از طریق آن می

المللی کار تأکید کرده است که  عالوه بر این، سازمان بین 3«فظت کنند.احمها  ترویج و از آن

خصوص با هدف انتقاد  باید بتوانند به»شان،  الوه بر حفاظت از منافع شغلیهای صنفی، ع اتحادیه

 4.«های اعتراضی متوسل شوند های اقتصادی و اجتماعی دولت، به اعتصاب از سیاست

حقوق بشر به شکایت دو معلم دانشگاه رسیدگی کرد که به جرم اهانت به ذات  ةتیکم

( دستگیر شده و پس از آزادی از 6انجام وظیفه )اهانت به رئیس دولت در حین 5اقدس ملوکانه

اند، از بازگشت به شغل خود منع شده بودند.  زندان، با این توجیه که مشاغل خود را ترک کرده

صورت انفرادی یا از طریق احزاب  آزادی شرکت در فعالیت سیاسی به»کمیته بیان داشت که 

 درمورد« ز دولت و انتشار محتویات سیاسیامور عمومی، انتقاد ا درموردسیاسی، آزادی مباحثه 

 7.یا خیر ،دآن استاد از کارمندان دولتی باشدانشگاه هم صادق است، خواه استادان 

طور که در  نسبت جنسیتی قرار دارد. همان تأثیر انواع مختلف نابرابریِ معلمی تحت ةحرف

                                                           
1. ILO Freedom of Association Committee 
2. Freedom of Association Committee – 272nd Report, Case No. 1503 (Peru), para. 117. 
3. Freedom of Association Committee – 277th Report, Case No. 1528 (Germany), para. 285 
4. Freedom of Association Committee – 304th Report, Case No. 1863 (Guinea), para .358. 
5. lèse-majesté 

.6  outrage au Chef de l’Etat dans l’exercise de sa fonction 
7. Human Rights Committee – Adimayo M. Aduayom, Sofianou T. Diasso and Yawo S. Dobou v. Togo, 
Communications No. 422/1990, 423/1990, and 424/1990, Views of 12 July 1996. 
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، کمی از معلمان دبستانشورها نسبت نشان داده شده است، زنان در برخی از ک 4 ةجدول شمار

و دو }نوع{ عدم تعادل  هردهند.  ها را تشکیل می و در دیگر کشورها اکثریت قریب به اتفاق آن

المللی و  های بین گذاری کنند: سیاست پذیری را برجسته می این افراط و تفریط، ضرورت انطباق

های اندکی به  گذاری استاند، اما سی داخلی بسیاری برای افزایش تعداد معلمان زن انجام شده

 استیسدست به تدوین اند. تعداد کمی از کشورهای جهان،  روی دیگر این عدم تعادل پرداخته

گروه  کبه این معنی است که اگر تعداد افراد ی اند. سیاست تعادل جنسیتی زدهتعادل جنسیتی 

آغاز  درصد{ نی}جهت متناسب کردن ا را اصالحی اقدامات باید باشد، %40جنسیتی بیشتر از 

دهد که زنان در برخی کشورها بیش از دو سوم، یا حتی بیش از  نشان می 4کرد. جدول شماره 

در اولین گزارش  ،دهند. چهل سال پیش چهار پنجم معلمان مدارس ابتدایی را تشکیل می

جای ترویج  سازمان ملل راجع به تبعیض در آموزش، خطر تداوم به حاشیه رانده شدن زنان به

ها  ای از دالیلی را مطرح کرد که براساس آن خالصه مورد اشاره قرار گرفت. این گزارشرابری ب

ای  این تفکر که زنان صالحیت ویژه» :دهند زنان اکثریت معلمان مدارس ابتدایی را تشکیل می

در کند که  برای زنان باز می را سن دارند، این واقعیت که معلمی دری برای آموزش کودکان کم

هایی با حقوق  یاری از مشاغل دیگر به رویشان بسته است، و این واقعیت که مردان به حرفهبس

 1«شوند. بیشتر جذب می

 

                                                           
1. United Nations – Study of Discrimination in Education by Charles Ammoun, Special Rapporteur of the Sub-
Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/181/Rev. 1, 
Sales No. 1957.XIV.3, New York, August 1957, p. 43. 
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 ۴جدول 

 نسبت جنسیتی میان معلمان عدم تعادل

 درصد 90باالی 
ارمنستان، باهاماس، گرجستان، قزاقستان، مغولستان، جمهوری 

ایتالیا، لتونی، لیتوانی، مولداوی، روسیه، اسلواکی، اسلوونی، چک، 
 اوکراین

 درصد 90درصد تا  75بین 

استرالیا، اتریش، آذربایجان، بوتسوانا، بلغارستان، کلمبیا، کرواسی، 
کوبا، دومنیکا، استونی، فرانسه، آلمان، گویان، مجارستان، ایرلند، 

مالت، نیوزیلند، نیکاراگوئه، اسرائیل، جامائیکا، قرقیزستان، لسوتو، 
النکا، سورینام، سنت  مارینو، سیشل، سری قطر، رومانی، سان

کیتس و نویس، سنت لوسیا، سوازیلند، انگلستان، ازبکستان، 
 آمریکا، یوگسالوی ةونزوئال، ایاالت متحد

 درصد 75تا  50بین 

 ورد آلبانی، بحرین، بلژیک، بلیز، برونئی دارالسالم، کانادا، کیپ
سبز(، شیلی، قبرس، دانمارک، جمهوری دومنیکا، اکوادور،  ة)دماغ

شمالی، یونان، گرنادا، هندوراس، اندونزی،  ةمصر، فیجی، مقدونی
ایران، عراق، ژاپن، اردن، کریباتی، کره، کویت، ماداگاسکار، مالزی، 
میانمار، نامیبیا، هلند، پاراگوئه، پرو، ساموآ، عربستان سعودی، 

ئد، سو ،سودانی، اسپانیا، سنت وینسنت و گرنادین، آفریقای جنوب
سوئیس، سوریه، تاجیکستان، تونگا، ترینیداد و توباگو، امارات 

 عربی ةمتحد

 درصد 50تا  25بین 

افغانستان، الجزایر، بروندی، کامبوج، کامرون، چین، کنگو، 
جیبوتی، اریتره، اتیوپی، گابن، هند، کنیا، الئوس، ماالوی، 

نو، تانزانیا،  کش، نیجر، نیجریه، عمان، پاپوآ گینهموریس، مرا
 تونس، ترکیه، اوگاندا، وانواتو، زامبیا، زیمبابوه

 درصد 25زیر 

بنین، بورکینافاسو، چاد، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک 
استوایی، گامبیا، گینه، مال، موریتانی، موزامبیک،  ةکنگو، گین

 نپال، پاکستان، سنگال، توگو

 است.  1995ارقام مربوط به سال   UNESCO – World Education Report 1998, pp. 144–147منبع: 



 39 | حق بر آموزش :3 ةارکتابچة شم

 دسترس بودن: تمرکز بر دختران قابل .2

ترین  دسترسی به مدارس دولتی باید با اصل منع تبعیض هدایت شود. منع تبعیض از مهم

چنین فرهنگی و هماقتصادی، اجتماعی و  اصول حقوق بشر است که بر حقوق مدنی، سیاسی،

شود. عدم تبعیض منوط به تحقق تدریجی نیست، بلکه باید بالفاصله و  حقوق کودک اعمال می

انتخاب آموزش فرزندانشان نیز منوط به  طور کامل رعایت شود. احترام به آزادی والدین در به

 یمل، گاهدر عاین، وجود . با شودصورت کامل و سریعاً تضمین  تحقق تدریجی نیست و باید به

ی مثال محرومیت دختران از ابا رفع تبعیض در حقوق کودک، بر {نیوالد ی}احترام به آزاد

 در تعارض است.  ،آموزش

جمله تبعیض در دسترسی به آموزش اختصاص داده به موضوع تبعیض، از 6 ةشمار ةکتابچ

آموزش ختران به شده است، به همین خاطر در اینجا فقط به شرح مختصری از دسترسی د

عدم دسترسی به آموزش،  درموردواقع تاکنون، اطالعات کمی و کیفی موجود شود. در بسنده می

بر آموزش نقش مند گردآوری شده است. حق  صورت نظام بهزنان و دختران  درموردفقط 

بشری  ها }در این زمینه{ تعهدات حقوق بر بازار آزاد داشته است. البته که دولتای  کننده اصالح

دسترسی دختران  دولت در ةمداخلآموزش ابتدایی نباید کاالسازی شود. ضرورت  که چراد، دارن

روز مقبولیت بیشتری پیدا کرده است. بسیاری از اقتصاددانان دلیل  روزبه به آموزش ابتدایی

توان عدم تمایل والدین مبنی بر  زبان ساده می دانند. به ای را شکست بازار می چنین مداخله

گذاری روی تحصیل  دلیل نبود توجیه اقتصادی در سرمایه دخترانشان به مدرسه را بهفرستادن 

هایی برای والدین  تقاضای تحصیل دختران باید با ایجاد مشوق ،دخترانشان دانست. بنابراین

هم در تضاد با وجود دارد از دختران ی کهنشان داد که اگر انتظارات ماتااین اقدایجاد شود. 

رود که  ها انتظار می ها را از دسترسی به آموزش محروم کند. اگر از آن ست آنباشند، ممکن ا

 ةبرناممدرسه باید با جریان تولید مواد غذایی معیشتی یا  ةبرنامکارهای خانه را انجام دهند، 

های فقیر برای بقای خود به  هماهنگ شود. از آنجا که خانواده یخانوادگ یزندگ یروزانه و فصل

تک اعضای خانواده نیاز دارند، برای دسترسی واقعی دختران به مدرسه، ترکیب مدرسه  کار تک

 شود.  و کار اغلب ضروری دانسته می

اغلب اوقات، ترکیبی از در دسترس نبودن مدارس و }آزادی{ انتخاب والدین مانع دسترسی 
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نجام شده است، شود. مطالعات بسیاری راجع به آزادی انتخاب والدین ا دختران به آموزش می

در دسترس بودن مدارس برای دختران موجود است. مدارس موجود  درمورداما اطالعات کمی 

موجود  به روی پسران باز باشند، اما آمارهای آموزشیِ فقطممکن است طبق قانون یا در عمل 

ام ن دهند. تعیین اینکه آیا مدارس موجود ظرفیت جذب کافی برای ثبت این تفاوت را نشان نمی

نشان  5 ةدخترانِ در سنین دبستان را دارند یا خیر، غیرممکن است. جدول شمار ةیکلو حفظ 

اما در  معنی در اقلیت بودن دختران است، اغلب به نسبت جنسیتی عدم تعادلِدهد که  می

برخی کشورها تعداد دختران بیشتر از پسران است. مدارس ابتدایی در کارائیب یا اروپای شرقی 

و حفظ پسران مشکل دارند، که یکی از دالیل آن زن بودن اکثریت قریب به اتفاق در جذب 

 معلمان است.
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 ۵جدول 
 آموزان نابرابری نسبت جنسیتی در میان دانش

 (%11(، ترینیداد و توباگو)%11لسوتو) + درصد10بیشتر از 

 + درصد9+ درصد تا 3بین 
  ،(%4) باهاماس ،(%3) نیکاراگوئه ،(%3مغولستان )

 (%7) نامیبیا ،(%5) بوتسوانا ،(%4) دومنیکن جمهوری

 + درصد2+ درصد تا 1بین 
آلبانی، بحرین، کاستاریکا، دانمارک، اکوادور، السالوادور، استونی، 

فیجی، گرجستان، هائیتی، هندوراس، مجارستان، کره، لوکزامبورگ، 
 جنوبی، ایاالت متحده آمریکا، یوگسالویمالزی، پاناما، آفریقای 

 درصد -2درصد تا  -1بین 
بلیز، بلغارستان، کانادا، شیلی، چین، کرواسی، مقدونیه شمالی، گویان، 

لیبی، ماداگاسکار، مالت، عمان، پرو، فیلیپین، لهستان، قطر، ساموآ، 
 عربستان سعودی، اسلوونی، تانزانیا، امارات متحده عربی، زامبیا

 درصد -5درصد تا  -3بین 
بالروس، اریتره، اندونزی، کنیا، قرقیزستان، لتونی، تونس، ترکیه، 

 وانواتو، ونزوئال، سومالی 

 درصد -9درصد تا  -6بین 
 ،(%8(، بنگالدش )%8)الجزایر ،(%7)اوگاندا ،(%6برازاویل ) کنگو/

 ،(%9) اتیوپی ،(%8(، سوریه )%8) بوروندی ،(%8) بولیوی
 (%9) موریتانی ،(%9عراق ) (،%9) جیبوتی

 -20درصد تا  -10بین 
 درصد

 پاپوآ ،(%11) مالی ،(%10) موزامبیک ،(%10) کومور ،(%10کامرون )
 ،(%13)مصر ،(%13) بورکینافاسو ،(%12) سنگال ،(%12) نو گینه
 ،(%18) گامبیا ،(%14) نیجر ،(%14) الئوس ،(%13) ایران
 (%19) مراکش ،(%18) گینه

 درصد -20بیش از 
 گینه ،(%23) مرکزی آفریقای جمهوری ،(%21کنگو/ کینشاسا )

 ،(%29) چاد ،(%27غانستان )اف ،(%26) توگو ،(%26) بیسائو
 ( %39)  نپال ،(%31) بنین

نام مدارس ابتدایی برای دختران و پسران وجود ندارد:  رسمی ثبتآمار در این کشورها، تفاوتی بین 
اتریش، باربادوس، بلژیک، برونئی دارالسالم، کیپ ورد )دماغه سبز(، کوبا، قبرس، آرژانتین، استرالیا، 

جمهوری چک، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، جامائیکا، ژاپن، اردن، کویت، ماالوی، موریس، 
ئیس، هلند، نیوزیلند، نروژ، پاراگوئه، پرتغال، رومانی، روسیه، رواندا، سنگاپور، اسپانیا، سوئد، سو

 انگلستان و اروگوئه.
 UNICEF – The State of the World’s Children 1999, pp. 106–109منبع: 
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 بودن قبول . قابل3

گذار و موجد آموزش  سرمایهدولت را فقط نقش دولت در آموزش، یا  ةدربارهای افراطی  دیدگاه

. تقریباً مثل کنند }آموزش{ نگاه می ةکنند میتنظدانند، و یا اینکه به دولت فقط به چشم  می

. این شوند مشاهده نمی چندانها  عملی دولت ةیروهای افراطی در  ها، دیدگاه سایر حوزه

نقشی که  ،پوشانند میگری دولت را  اجماع جهانی پیرامونِ نقش تنظیم های افراطی دیدگاه

از جانب دولت است. حق مستلزم تنظیم و اجرای استانداردهای آموزشی و فراهم کردن بودجه 

گری  کند؛ این تنظیم گری از جانب دولت را ایجاب می دلیل ماهیتش، تنظیم به»بر آموزش 

 1«.ممکن است بر حسب زمان و مکان، و بسته به نیازها و منابع اجتماع و افراد، مختلف باشد

ین کرده عیارهایی که تعیمدارس با حداقل م یدولت موظف است اطمینان حاصل کند که تمام

 .کندقبول را تضمین  قابل آموزش ةارائ از ای گوشهو با این کار  ،مطابقت دارند است

احترام به آزادی والدین جهت آموزش کودکانشان مطابق با اعتقادات فلسفی، اخالقی و 

مذهبی خودشان، در تمام معاهدات کلی حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفته و مدام موضوع طرح 

کرد به این دلیل که  دعوی بوده است. دیوان عالی کانادا دعوی یک والد را رد کرد که ادعا می

که از جانب خداوند بر « دارد فهیوظها  زندانش اختیار دارد و در برابر آموزش آننسبت به فر»

قوانین «. دهد طور که دوست دارد، آموزش می کودکانش را آن»دوش او گذاشته شده است، 

کودکان »که  صورتیدهند که در و به والدین اجازه میکنند  کانادا آموزش اجباری را الزامی نمی

ها را از حضور در مدرسه معاف کنند. با  آن «هستند یر خانه یا جای دیگرتحت تعلیم کافی د

آموزش خانگی امتناع کرده بود، چراکه باور  ة، خواهان این پرونده از تقاضای تأییدیاینوجود 

پذیرش باورهای مذهبی » ،شود. بنا بر رأی دادگاه داشت آزادی مذهبی او با این کار نقض می

شدت مانع رسیدن به  هب»نتیجه و در« کامل از مقررات دولتی است یتمعاف معنای بهخوانده 

 2.«شود اهداف مهم دولت می

آموزش بارها در ارتباط با شاهدان یهوه مطرح شده  ةاحترام به اعتقادات مذهبی در زمین

دلیل  دختری بود که به درمورداست. دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایتی را بررسی کرد که 

                                                           
1. European Court of Human Rights – Belgian Linguistic Case, Judgment of 23 July 1968, Series A, No. 6, para. 5. 
2. Supreme Court of Canada – R. v. Jones, [1986] 2 S.C.R, 284. 
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داشت جنگ  شرکت در یک رژه، از مدرسه اخراج شده بود. او این رژه را نوعی گرامیامتناع از 

دارد باز  پنداشت و اعتقادات مذهبی او وی را از شرکت در رویدادی که جنگ را پاس می می

 یچندان ةبه اعتقادات دختر اشارآمیز والدین را مدنظر قرار داد ) داشت. دادگاه اعتقادات صلح می

دادگاه عالی فیلیپین رویکردی خالف  1یچ موردی از نقض حقوق بشر نیافت.( اما هنکرد

و تأیید کرد که کودکانی که از شاهدان یهوه هستند  کرد }رویکرد دیوان عالی کانادا{ اتخاذ

جمله خواندن سرود ملی، ادای احترام به پرچم و رند از مراسم پرچم معاف شوند )ازحق دا

تواند  صورتی میها فقط در باورهای مذهبی آنکه آزادی گرایانه( چرا وطنواندن سوگندهای خ

  2محدود شود که تهدیدی برای امنیت عمومی باشد.

تواند کودکان را از  زیرا می ،برانگیز شده است دفعات بحث موضوعی است که به زبان آموزشْ

ها را از یادگیری منع  آن ،که در مدرسه حاضر هستند صورتیدرحضور در مدرسه بازدارد، یا 

 دی شده است و}این جنجال{ احتماالًجنجال زیا باعث در آموزشهمیشه کند. این موضوع 

 ةگیری دربار ها شامل تصمیم . بحث و جدل، رو به افزایش است، بلکه برعکسیابد کاهش نمی

ای ه های اقلیت و زبان های( رسمی آموزش برای مدارس عمومی، آموزش زبان )یا زبان زبان

های  ها( و آموزش زبان رسمیت شناختن این زبان ها )و همچنین به بومی و آموزش به این زبان

 شود.  های خارجی( می به زبانآموزش خارجی )و همچنین 

که همان زبان آموزش  ،حق دولت بر تعیین زبان رسمی کشور را وق بشردادگاه اروپایی حق

که چیزی تحت عنوان حق بر را  اما این .رسمیت شناخته است در مدارس عمومی است، به

 3آموزش به زبانِ انتخابی فرد وجود دارد رد کرده است.

برپایی مدارس به  ها مبنی بر اقلیت اند که به حقِ ها تعهد داشته ملل، دولت ةاز زمان جامع

این رویه توسط لهستان ایجاد شد. لهستان در کنار  ،1919احترام بگذارند. در سال  زبان اقلیت

های اقلیت را، مبنی بر  های اقلیت در مدارس عمومی، حق شهروندان عضو گروه آموزش به زبان

با حق بر اینکه که از » ،رسمیت شناخت خودشان به ةنیهزتأسیس، اداره و نظارت بر مدارس با 

                                                           
 .1 European Court of Human Rights – Efstratiou v. Greece and Valsamis v. Greece, Judgments of 18 December 

1996. 
 .2 Supreme Court of the Philippines – Ebralinag v. The Division Superintendent of School of Cebu, G.R. Nos. 

95770 & 95887, 1 March 1993 and 29 December 1995. 
3. European Court of Human Rights – The Belgian Linguistic Case, Judgment of 23 July 1968, Series A, vol. 6, 
p.31. 
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این حق  1«جا آورند. این مدارس آزادانه به ، و مذهب خود را درکنند زبان خودشان استفاده

با گذشت بیش از نیم  2المللی مورد تأیید قرار گرفت. می دادگستری بینئمتعاقباً توسط دیوان دا

اند.  افزایش داشته جای اینکه کاهش پیدا کنند به های مربوط به زبان آموزش پیچیدگیقرن، 

ها از جانب دولت است(  ی تأمین مالی آنمعنا بودن مدارس اقلیت )که به« رایگان»تقاضای 

 ةزبان مادری از ده ندرت با آن موافقت شده است. حق بر آموزش به اغلب مطرح شده، اما به

 ةدهها در این زمینه در  جنجالالمللی حقوق بشر بوده است.  کار نظام بین در دستور 1950

به چالش  ،زبان مادری فرد به زبانه، حتی شدت گرفت؛ در این زمان، باور به آموزش یک 1990

بودن  چندزبانهمالی  پیامدهایپایان اضافه کرد.  کشیده شد، و یک مورد تازه به این بحث بی

 ها شده است. مدارس ابتدایی مورد افزایش بیشتر این بحث

قبول کردن مدارس ابتدایی، بسیار فراتر  ، تعهد }دولت{ مبنی بر قابلکودکاز منظر حقوق 

رو  ههای زیادی روب انتخاب والدین یا زبان آموزش است و تمام کشورها را با چالشاز آزادی 

این  ،انضباط مدارس است درموردها  کند. یک مثال خوب در این زمینه محدودیت می

تا از کرامت کودک در برابر  اند داشتهای افزایش  مالحظه طرز قابل گذشته به ةدر ده ها تیمحدود

اند، و  ها موضوع طرح دعوی بوده محافظت کنند. این محدودیت شدنکوچک شمرده تحقیر و 

 احتمال زیاد هم }موضوع دعوی{ باقی خواهند ماند.  به

دانست سیاست  ها تنبیه بدنی کودکان را مشروع و ضروری می والدینی که اصول مذهبی آن

ها  این اقدام آن کودکان را به چالش کشیدند. بدنیدولت سوئد مبنی بر مخالفت با تنبیه  1979

کمیسیون اروپایی حقوق بشر را واداشت که این مسئله را که موضوع طرح دعاوی زیادی بود 

اندازی به حقوقشان شکایت کردند، اما نتوانستند  مورد بازبینی قرار دهد. این والدین از دست

 ةبا نتیجدو دهه بعد، دعوی مشابهی  3کمیسیون را قانع کنند که علیه دولت سوئد حکم دهد.

در بخشی که مربوط به  ،6 ةمشابه در آفریقای جنوبی مطرح شد. این مورد در جدول شمار

 نقش آموزش در پیشگیری از خشونت است، ذکر شده است.

                                                           
1. Article 8 of the Polish Minorities Treaty of 1919, reproduced in Protection of Linguistic and Racial Minorities 
by the League of Nations, Geneva, 1927. 
2. Permanent Court of International Justice – Minority Schools in Albania, Advisory Opinion of 6 April 1935, 
Series A/B, No. 64. 
3. European Commission on Human Rights – Seven individuals v. Sweden, Application No. 8811/79, decision of 
13 May 1982 on the admissibility of the application, Decisions and Reports, vol. 29, p. 111–112. 
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 بودن انطباق قابل. ۴

 أیند یادگیری منشاکه کودکان باید در مدرسه بیاموزند و چگونگی سازماندهی فر موضوعاتی

یند آموزش اپایانی بوده است. رویکرد معمول این است که محتوا و فر ها و تغییرات بی چالش

؛ بزرگسال خواهد بود ندهینگاه کند که در آ یفرد عنوان بهای بازبینی شود که به کودک  گونه به

 نکهیاداند.  کودک را الزم می ةحقوق کودک اولویت دادن به منافع عالی ةنام حال آنکه پیمان

 پذیر انطباقبودن و  پذیر انطباقبر ضرورت  کودک ارجاع داده است ةیبه منافع عال نامه مانیپ

 ةبزرگی است. در برابر میراث تاریخی که همکند. این چالش  ماندن نظام آموزشی تأکید می

شدند از آموزش محروم  کودکانی را که ناتوان از سازگاری با نظام آموزشی آن دوره تلقی می

 باید خود را با هر کودکی وفق دهد.نظام آموزشی }اکنون{ کرد،  می

تأثیر حضور یا عدم حضور  درک کودکان از اجتماع خود و جهان پیرامونشان، تحت ةشیو

و  شوند میغالباً تفکیک است. کودکان دارای معلولیت ی های خاص در نظام آموزش افراد و پدیده

شوند و در  کلی از آموزش محروم می صورت شوند و یا به به مدارس مجزایی فرستاده می

یا دولت معموالً در مدارس / عکس، شخص اول مملکت وهای درسی هم حضور ندارند. بر تابک

 زیادی توجه درسی های کتاب و باشد کالسی هر در او تصویر است ممکن ـ حضور زیادی دارند

ای مثبت  شیوه ای او کنند. کشورهای همسایه ممکن است به زندگی شخصی یا حرفه به معطوف

تصویر کشیده شوند. میان خود کودکان، شاید بسیاری از }حضور در{ مدارس رسمی  یا منفی به

، استزیاد تعدادشان مناطق آسیایی که در آفریقا و بیشتر  خانهمحروم باشند. خدمتکاران 

ها را نه  روند آن شوند و کودکانی که به مدرسه می مستحق مدرسه رفتن دانسته نمی معموالً

شناسند. عالوه بر این، اصطالح عجیبی  خدمتکار می عنوان بهای، بلکه  کودکانِ مدرسه عنوان به

ها فرق  بین آن« پذیر تعلیم»بندی برخی از کودکان با عنوان  است تا با طبقه شکل گرفته

 عنوان تحت که کودکانی ـ بگذارد، و دیگران را محروم کند. این معیار سیال است

. نباشند بلد دارند سروکار آن با که را زبانی فقط است ممکن شوند می بندی طبقه «ناپذیر تعلیم»

جای  و به شناخته شوند« ناپذیر تعلیم»عنوان  به است ممکن نیز رییادگی مشکالت با کودکان

 ها در یادگیری کمک شود، از یادگیری منع شوند.  اینکه به آن

های متعددی برای محرومیت دربر داشته است.  معیارها و روش میراث تاریخی آموزشْ



 حق بر آموزش 3 ةکتابچة شمار | 46

 ةنتیجها در محرومیته شد، برخی از این طور که در بخش دسترسی به آموزش اشار همان

نسبت  یبومسفیدپوستان، اتباع خارجی یا افراد ای هستند که به زنان، غیر کلیشه های ویژگی

ها به دو  شود. مسیر دیگری که اساساً تفاوت چندانی با قبلی ندارد، با تفکیک انسان داده می

از آموزش محروم  شوند معلول شناخته می عنوان بهکه  را گروه توانمند و دارای معلولیت، افرادی

 کند.  می

 کودکان دارای معلولیت 1-۴

کودکان دارای  مربوط بهترین تفاسیر قضایی از معنای حق بر آموزش،  لحاظ مفهومی، گسترده به

جای اینکه کودکان  اند که به ها در کشورهای مختلف تأیید کرده دادگاه ه است.معلولیت بود

ند، آموزش باید با }نیازهای{ هر کودک منطبق شود. مجبور به وفق دادن خود با مدارس باش

 .این مسئله قطعاً بهترین تصویر از قدرت و توان مفهوم حقوق کودک است

موضوع دعاوی  نیازهای ویژه دارایان ندگانطباق و وفق دادن خود با فراگیرالزام مدارس به 

با  آموزانِ انشمشمول شدن د معنی به، که دربرگیرندگیقضایی زیادی بوده است. هدف 

ها و نیازهای  توانایی دارایآموزان  معلولیت در مدارس اصلی است، ضرورت انطباق با دانش

را  عدم تبعیضمتفاوت را بر دوش مدارس و آموزگاران گذاشته است. دیوان عالی کانادا 

 طور تعریف کرده است: اشخاص دارای معلولیت این درمورد

مبنای بر فقطای است که  ساختار جامعه ةجینتبیرون ماندن از جریانِ اصلی یک جامعه »

های معمول بنا شده است، چیزی که افراد دارای معلولیت هرگز به آن دسترسی  و جنبه اتصف

غیرممکن بودن موفقیت یک فرد نابینا در آزمون کتبی، و چه نیاز  درموردنخواهند داشت. چه 

در نسبت  ضیتبع ةشیرکدام این موارد{  برای رفتن به کتابخانه، }در هیچ دار به سطح شیب

نابینا }درست است که{ شخص  ـ ستین تیمعلول ینادرست به افراد دارا یها یژگیودادن 

بلکه مشکل در عدمِ پذیرش  ـ دار دارد با ویلچر نیاز به سطح شیب تواند ببیند و شخص نمی

ها و ای که باید با این هدف باشد که ساختار متناسب و عدم سازگاری جامعه است. سازگاری

؛ چیزی که نشوندافراد دارای معلولیت مشارکت و نادیده گرفتن  مفروضات جامعه منجر به نفی

نسبت دادن »از  ضیبعبه ت یدگیدر رس دیموارد، نبا نیدر اشود.  ها می منجر به تبعیض علیه آن

 ةشیکل. ممکن است حتی مثالی از عنوان استدالل استفاده کرد به «یا شهیکل یها یژگیو
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برای افراد دارای معلولیت، معلولیت او را  ته شود، که با هموار نکردن شرایطمعکوس در نظر گرف

کند که یا در جریان اصلی محیط غرق شود یا شنا کند.  گیرد و فرد را مجبور می نادیده می

های واقعی، و پذیرش متناسب این  رسمیت شناختن این ویژگی هدف اصلی )عدم تبعیض( به

1«.هاست ویژگی
 

آموزان دارای  مقایسه میان دانشاصل عدم تبعیض به این شکل تفسیر شده است که 

آموزان  داند تا رفتارهایی که امتیاز کمتری به دانش معلولیت و بدون معلولیت را ضروری می

تمایز  ار گیرند. دادگاه فدرال استرالیاو ممنوعیت قرمورد شناسایی  دهند دارای معلولیت می

 یافراد داراتر با  ر مطلوبمیان برآورده کردن نیازهای خاص و تعهد ایجابی به داشتن رفتا

را مورد تحلیل قرار داده است. بنا بر رأی دادگاه، پذیرش و سازگاری با نیازهای ویژه  تیمعلول

استدالل کمیسیون حقوق بشر  {ای}دادگاه فدرال استرالاما  ،گاهی نیازمند اقدامی ایجابی است

ر کمیسیون، معیار مقایسه باید های برابر را نپذیرفت و رأی آن را رد کرد. بنا بر نظ و فرصت

آموز ویژه صورت داده یا نداده است.  اقداماتی باشد که مدرسه برای برآوردن نیازهای یک دانش

ل باید انجام ئامدرسه در حالت اید»طبق تعریف کمیسیون، معیار مقایسه چیزی است که 

وضیح داد که عدم تبعیض تری اتخاذ کرد، و ت دادگاه فدرال استرالیا معیار سهل«. داده است می

عبارتی دادگاه  به 2آموزان بدون معلولیت در شرایط مشابه باشد. باید در مقایسه با رفتار با دانش

 جای یک معیار مطلق، معیاری نسبی ارائه کرد.  به استرالیافدرال 

تواند در مدارس ویژه ارائه  مطابق رأی کمیسیون اروپایی حقوق بشر، زمانی که آموزش می

 متیق به یمعمولة در مدرس دیشد تیمعلول یکودک دارا رشیپذ یمعن به»د، حق بر آموزش شو

دادگاه  3«.ستین گریآموزان د به دانش بیو آس شتریب یکارکنان آموزش یبرا نهیهز لیتحم

 ،و رویکرد کلی دربرگیرندگیقانون اساسی فدرال آلمان این حکم را تأیید کرد و بیان کرد که 

که طرفدار آموزش کودکان با معلولیت و بدون معلولیت باهم در مدارس عمومی همگانی است، 

نیاز به بازنگری در اوضاع و احوال هر مورد خاص و اهمیت دادن به نظر کودک و والدینش را رد 

                                                           
1. Supreme Court of Canada – Eaton v. Brant County Board of Education, [1997] 1 S.C.R., 241, para. 67. 
2. Federal Court of Australia – A school v Human Rights & Equal Opportunity Commission & Anor [1998] 1437 
FCA, 11 November 1998. 
3. European Commission on Human Rights – Martin Klerks v. the Netherlands, Application No. 25212/94, 
Decision on admissibility of 4 July 1995, Decisions & Reports, vol. 82, 1994, p. 129. 
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 جمله الزامات مالی آنویژه، از های حل کند. این دادگاه همچنین اضافه کرد که الزامات راه نمی

 برای مسئوالن آموزش باید در نظر گرفته شود:

دارای  وضعیت کنونی تحقیقات تربیتی نشانگر این نیست که محرومیت کلی کودکانِ

باشد. آموزش باید توجیه  معلولیت از مدارس عمومی همگانی از منظر قانون اساسی قابل

یط سازمانی، تا جایی که شرا ،صورت نیاز برای افراد دارای معلولیتمتحد باشد و در

این  بازتابدهد، حمایت ویژه فراهم کند. این شرط برای  شخصی و عملی اجازه می

جامعه،  یازهاین یتمام فشیدر انجام وظا دیدولت باضرورت گنجانده شده است که 

1.ردینظر بگ را در یو مال یجمله عوامل سازماناز
 

، رأی داد رندهیدربرگمعمول نسبت به ترجیح دادنِ آموزش  ةیرودیوان عالی آمریکا برخالف 

از لحاظ  سازدها را قادر  آن کهکه برای کودکانِ دارای معلولیت باید آموزشی فراهم شود 

باشد. این رأی مشخص  آموزش یکل یمطابق استانداردهاآموزشی منتفع شوند و از سوی دیگر 

این، دادگاه گفته است که وجود ونه باید به این اهداف دست یافته شود. با گکند که چ نمی

مشابه این  2آموزش برای کودکان دارای معلولیت در سنین آموزش اجباری باید رایگان باشد.

در  ،با نیازهای ویژه آموزش کودکانِ ةهای هلندی حکم دادند که کاهش بودج حکم، دادگاه

آموزان، مشمول نقض  وزگاران، بدون توجه به افزایش تعداد دانشآمتعداد قالب توقف افزایش 

مثال  تضمین موجود بودن بودجه مبنی براین تأیید تکالیف دولت  3شود. حقوق بشر می

 کند. بشری برای تخصیص منابع ارائه می درآوردن راهکارهای حقوق از ضرورت به اجرا ای ارزنده

 کنند کودکانی که کار می 2-۴

 شده است که بردن کودکان به مدرسهروشنی نشان داده  به مسئله ری آموزش در اینپذی تطبیق

. برای کودکانی که از آزادی دادبه بردن آموزش به جایی که کودکان هستند جای خود را 

 محروم هستند، آموزش باید هرکجا که باشند برایشان فراهم شود، و این امر بدون اینکه

بعید است اتفاق بیفتد. مشابه این مسئله، بسیاری از  باشندکودکان حق بر آموزش داشته 

                                                           
1. Federal Constitutional Court of Germany – Decision of 8 October 1997, 1 BvR 9/97. 
2. US Supreme Court – Hendrick Hudson District Board of Education v. Rowley, 458 U.S. 176, 28 June 1982. 
3. Raad van State – Kemper v. City of Leiden, Judgment of 10 May 1989; Tribunal of ‘s Gravenhage – City of 
Leiden v. the Netherlands, Judgment of 26 July 1989. 
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توانند در مدارس حضور یابند، و الزم است آموزش هرجا که  کنند نمی کودکانی که کار می

 ها فراهم شود.  هستند، برای آن

این سازمان، کاری که  10 ةشمار ةنام مقاولهالمللی کار در  ، سازمان بین1921در سال 

سال  14سن برای کار را  تأثیر قرار دهد ممنوع، و حداقلِ حضور کودکان در مدرسه را تحت

 میان سن تکمیل آموزش اجباری و حداقل سنِ المللی کارْ سازمان بین ،ترتیب تعیین کرد. بدین

بود و جنبش جهانی  استخدام ارتباط برقرار کرد. این ارتباط تقریباً به فراموشی سپرده شده

جلب کرد.  کنند می کار ی کهسوی کودکان اخیر در راستای حذف کار کودک توجهات را به

یند افر»ایجاد شد تا  1المللی کار مبنی بر حذف کار کودک سازمان بین ةبرنام

های عمومی و  ی، و سیاستهای اجتماع ای را برای اصالح و تغییر در نگرش شده دهی سازمان

  2تسهیل کند.« با هدف حذف و ممانعت پایدار از کار کودک در کشورها  شرکت های سیاست

ای برای آموزش ایجاد کرده است.  های تازه گیری از کار کودک چالش هم حذف و هم پیش

رسمیت  سمت به گیری از کار کودک نیازمند یک تغییر مفهومی در مسیر آموزش به پیش

 است که کامالً مربوط به امری کار ناپذیر اجتناب واقعیت»شناختن یک واقعیت ساده است: 

هر مدل خارجی یا جهانی باید با این واقعیت محلی سازگار شود. جریان  3«.محلی است مسائل

که تأثیر فراوانی بر نظام  ،سازی حقوق بشر در کشورهای صنعتی غربی غالب در مفهوم

کند.  المللی حقوق بشر داشته است، کار را دسترسی به استخدام در بخش رسمی تعریف می بین

منظور تأمین معاش چه با هدف کارآفرینی( بعدها  خوداستخدامی در بخش غیررسمی )چه به

بشر ندارد. در  المللی حقوق ظهور یافت و هنوز هم هیچ استاندارد مشخص و دقیقی در نظام بین

های متوسطه و آموزش  آموزش برایشکلی که افراد را  آموزش ابتدایی به طرحمقابل، این سنت 

آموزش با  هماهنگ کردن های مدرسه غالباً کند. برنامه هم وضعیت را بهتر نمی آماده کندعالی 

های  وهاساساً توسط گر»ها  ؛ این برنامهزنند برهم میخوداشتغالی در بخش غیررسمی را 

آموزان را برای سطح بعدی آموزش آماده کنند؛ حال آنکه  اند که دانش تدوین شده« متخصصی»

                                                           
1. International Programme for the Elimination of Chid Labour 
2. ILO-IPEC Highlights of 1998, International Labour Organization – International Programme on the Elimination 
of Child Labour, Geneva, October 1998, p. 6. 
3. Atchoarena, D. & Hite, S. – Training Poorly Educated People in Africa, Document prepared for the 
International Labour Office (ILO) by the International Institute for Educational Planning, Paris, April 1999, p. 65. 
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درنتیجه، جذابیت این آموزش  1«.بسیاری از کودکان قادر به پیش رفتن تا آن مرحله نیستند

 رود. آموزان و والدینشان از بین می برای دانش

به ، 2«یادگیری و درآمد داشتن»منظور  ند، بهکن هایی برای کودکانی که کار می ایجاد فرصت

به کار کردن برای بقا نیاز دارند. درنتیجه }برای  ـ جمله کودکاناز ـ این دلیل است که افراد فقیر

شود تا یک حق  نظر گرفته می بیشتر امری اضافی و تجملی در وقتْ این کودکان{ آموزش تمام

تعهد سیاسی و مالی هنگفتی نیاز دارد. دادگاه عالی هند این  و تغییر این واقعیت تلخ به ،ساسیا

سال  14مشاغل بدون خطر برای کودکان زیر  درموردرا « یادگیری و امرار معاش»رویکرد 

ساعت آموزش با  2ساعت، همراه با حداقل  6پذیرفته است، و به کاهش ساعت کار روزانه به 

نشان کرده که کار کودک پرخطر، دادگاه خاطر مشاغل درموردکارفرما حکم داده است.  ةنیهز

رود. به همین منظور پیشنهاد کرده است که  از بین نمی استآن  ةبدون مبارزه با فقری که زمین

ة جای کودک، برای یکی از افراد بزرگسال خانواده کار فراهم شود، و اگر این امکان در محدود به

به خانواده تعلق بگیرد تا بتوانند کودک را به اختیارات اقتصادی دولت نیست، حداقل درآمدی 

 3پرداخت باشد. رود، قابل مدرسه بفرستند. این مبلغ باید تا زمانی که کودک به مدرسه می

 خشونت علیه کودکان، خشونت از جانب کودکان 3-۴

 یا یریپذ جامعهدلیل  شود، هرچند که پسرها به یک موضوع جنسیتی نگاه نمی عنوان بهبه جنگ 

گیرند. در طول  دهد بیشتر مورد آسیب آن قرار می سمت نقش جنگنده سوق می ها را به که آن

ها  کت در جنگ برای میلیونمدرسه به نظامی کردن پسرها کمک کرده است. شر ،تاریخ

شوند. تکریم جنگ  بخشی از مراسم سنتی آغازین بوده است که طی آن پسرها مرد می پسربچه

های خشن  با رواج ورزشو اند،  های جنگی پر شده ها و قهرمان که با جنگ ،های مدارس در کتاب

کند.  که تقریباً هیچ محدودیتی ندارند، ادامه پیدا می ،های جنگی کامپیوتری و با تبلیغات بازی

لحاظ  تری دارد و به متأسفانه آموزش برای جنگ نسبت به آموزش برای صلح سنت دیرینه

                                                           
1. Haspels, N. et al. – Action against child labour: Strategies in education. Country experiences in the mobilization 
of teachers, educators and their organizations in combatting child labour, ILO-IPEC, Geneva, May 1999, p. 41. 
2. ILO-IPEC – Action against child labour: The role of education, A briefing paper produced for Consortium 
Meeting on Secondary Education, Paris, 10 – 11 June 1999, p. 10. 
3. Supreme Court of India – Mehta v. State of Tamil Nadu, Judgment of 10 December 1996, (1996) 6 SCC 756; 
AIR 1997 SC 699; (1997) 2 BHRC 258. 
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 تر است. تبلیغاتی جذاب

این، آموزش معموالً از نظر کمّی مورد بحث قرار گرفته است. در کشورهایی که وجود  با

اند، تقاضای آموزش تحت عنوان بازگشت به زندگی عادی معموالً  تازگی متحمل جنگ شده به

واقع در }وقوع{ شت به آموزش پیش از جنگ است. اینکه آموزش تا چه میزان درمعنای بازگ به

گیرد که مشخص شود  های شدیدی مورد بررسی قرار می در نمونه فقط جنگ نقش داشته است

 دانستهساز  کشی حمایت کرده است. در غیر این صورت مدرسه مسئله }آموزش{ از نسل

و اگر وجود داشته، احتماالً به نظامی ، شود. گاهی اوقات حتی آموزشی وجود نداشته است نمی

 زده است.  کردن پسرها دامن می

این دیدگاه است که  دوستانهبشرهای  در تدارک کمک هم در مشمول شدن آموزشیک مانع م

آموزش  عدم وجودآموزش نه برای بقای انسان ضروری است و نه برای زیست انسان الزم است. 

کمک  ةکنند کند به اینکه دریافت ها را محکوم می آن ،های مسلحانه و فجایع نیان درگیریبرای قربا

کند. آب، بهداشت، خدمات پزشکی، سرپناه،  بمانند و از اینکه به خود تکیه کنند جلوگیری می

داده  بشردوستانههای  دهند که در قالب کمک را تشکیل می« بقا ةبست»پوشاک و غذا یک 

حاصل شد، اما پشت  1990 ةشوند. مشمول کردن آموزش در این بسته پیشرفتی بود که در ده می

 هنوز باید نهادینه شود. ،که پیش از آن وجود داشت ،«ایدئولوژی بقا» تنسر گذاش

آن را انکار  ،منافع عالی کودکان یجای ارتقا تواند به در جاهایی که مدرسه موجود است می

به  های آموزشی ممکن است }فقط{ با در نظر گرفتن کودکانی تنظیم شوند که کند. برنامه

توانند به مقاطع باالتر بروند از این  هایی که نمی نتیجه آن، و درروند اطع باالتر آموزشی میمق

و در شرایط  باشندکشورهای دور  وارداتی ازمانند. محتوای آموزشی ممکن است  برنامه بازمی

های آموزش بر زور و خشونت تکیه داشته باشند.  باشند. ممکن است روش فهم محلی، غیرقابل

کند و به  در خانه یا در مدرسه عامدانه کودکان را تحقیر می انضباطی که» :1قول پیتر نول به

خصوصاً اگر از  ،آموزد میبه کودکان پذیرش خشونت را  ،زند، پیش از هرچیز ها آسیب می آن

 2«است. قائلجانب بزرگساالنی باشد که کودک دوستشان دارد و برایشان احترام 

ارتباط میان تقاضاهای متفاوت و گاه متعارض نسبت  ادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبید

                                                           
1. Peter Newell 
2. Newell, P. – No nostalgia for corporal punishment, The Independent, 5 January 1994. 
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وفق دادن حقوق فردی و جمعی، حقوق  :به آموزش را مورد ارزیابی قرار داده است، ازجمله

والدین و حقوق کودکان، تعهد دولت نسبت به حق والدین مبنی بر آموزش کودکانشان مطابق 

اجرای مبتنی بر قانون  از یک ضمانتشان، تا تبدیل حق رهایی از خشونت  با باورهای مذهبی

 آمده است. 6رفتاری برای مدارس. نکات مهم این حکم در جدول  ةقاعداساسی به یک 

 

 ۶ جدول

 سوی رهایی کودکان از خشونت در مدرسه به

پرسش اصلی در این باره این است: آیا پارلمان با تصویب قانونی که تنبیه بدنی در مدارس را 

والدینی را نقض نکرده است که کودکانشان در مدارس مستقل کند، حق  ممنوع می

 اند؟ شان، با تنبیه بدنی موافق سو با عقاید دینی کنند و هم }خصوصی{ تحصیل می

خواه برای اثبات ادعای خود مبنی بر مسئولیت الهی والدین برای آموزش و  طرف فرجام

حیت امری واجب، و عملی کردن شود که تنبیه بدنی در دین مسی تربیت کودکانشان مدعی می

نهد. در  آن در پرتو انجیل و تعالیمش است که مسئولیت تربیت کودکان را بر دوش والدین می

اساس باورهای مسیحی، دادن اختیار تنبیه کودکان به معلمان در شود که بر ادامه ادعا می

 راستای مسئولیتی است که انجیل بر دوش والدین نهاده است.

وزارت آموزش و پرورش  1ای که از طرف دیگر دعوی ارائه شد، مدیر کل هدر اظهارنام

کند که تنبیه بدنی در مدارس با منشور حقوق بشر }آفریقای  }آفریقای جنوبی{ استدالل می

ای  بار است و ضربه اساس این اظهارنامه، تنبیه بدنی ذاتاً خشونتدر تعارض است. بر 2جنوبی{

کند.  شود وارد می شناختی فردی که تنبیه می عاطفی و روانتمامیت جسمی،  تحقیرآمیز به

 کشند. اند و همچنان از آن عذاب می مردم آفریقای جنوبی از این خشونت افراطی رنج برده

تنیده  هممصالح قانون اساسی در ها و ای از ارزش معلوم است که مجموعه ،چه در باال آمداز آن

                                                           
در کشـور آفریقـای جنـوبی وزیـر آمـوزش و پـرورش        Director-General of the Department of Education }مترجمان{ .1

بـه   2009خانـه در سـال    مدیر کل هستند. این وزارت ةترین مقام سیاسی این وزارت است و امور اداری و اجرایی بر عهد عالی
 آموزش عالی و آموزش پایه )ابتدایی و متوسطه( تقسیم شد. ةخان دو وزارت

کشـور   نیـ جنـوبی اسـت کـه بـه حقـوق بشـر شـهروندان ا       انون اساسی آفریقای فصل دوم ق Bill of Rights }مترجمان{ .2
   اختصاص دارد.
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اند.  فتهرپوشانی دارند و برخی در مقابل هم قرارگ همدر این مسئله دخیل هستند؛ که برخی 

زندگی کنند که مطابق با باورهای  ای والدین این حق کلی را دارند که در محیطِ اجتماعی

سوی آموزش کودکانشان را تعیین و تر حق دارند که سمت صورت مشخص شان است، و به مذهبی

ه این باورها ایمان دارد و عضوی از خانواده احتماالً ب . کودک که در مرکز این مسئله استکنند

حال، همان کودک  عینمند شود. در بهرهخواهد از این آزادی  و اجتماع مذهبی است که می

دیگر داستان باشد، و از همین جهت حق دارد مورد  طرفشخصی است که ممکن است در 

 قرار گیرد. {حمایت قانون اساسی}

ز کاهش خشونت، هرآنجا که ممکن باشد، و حفاظت از کودک تر نیز ا از این رو، اجتماع عام

خود را در  های مختلفْ پوشانی و تنش میان مجموعه حق شود. هم برابر آسیب، منتفع می در

ارزش محوری قانون اساسی بازتاب  ةمثاب ماهیت کرامت انسانی به ةهای متعارض دربار ارزیابی

والدین چگونه باید کودک خود را تربیت و بزرگ دهد. از یک سو، اگر دولت تعیین کند که  می

شان تعیین و تکلیف کند، کرامت انسانی والدین ممکن  ابراز عقاید مذهبی ةنحو درموردکنند و 

 هرچند ـ کند ممکن است به تنبیه است آسیب ببیند. کودکی که با باورهای خاصی رشد می

 رفتاری کودک با دیگر، سوی از. کند نگاه شخصیتش تقویت برای راهی چشم به ـ باشد دردناک

 تحقیرآمیز و دردناک عذاب دلیل به کرامت نقض را آن است ممکن بیرونی ناظر که شود می

واقع شود. در می تحمیل کودک به عامدانه{ مذهبی} نهادی شرایط در که بداند خوردن کتک

 باشد.غیرعادی خواهد بود که کودک احساسی دوگانه نداشته  }در چنین وضعی{

ملی تحول نظام  ةکند که ممنوعیت تنبیه بدنی بخشی از برنام علیه استدالل می مدعی

 یاستانداردهاآموزشی برای همسو کردن آن با متن و روح قانون اساسی است. ایجاد هنجارها و 

مدارس، چه مدارس دولتی و عمومی و چه مدارس مستقل و خصوصی، برای  ةواحد برای هم

ری حیاتی است. یک نظام انضباطی منسجم و اصولی جزء جداشدنی چنین آموزشی ام ةتوسع

 ای است. توسعه

کلی برای کاهش خشونت در  صورت دولت براساس قانون اساسی موظف است تا به ،همچنین

برابر  مردم، خصوصاً کودکان، در ةعمومی و خصوصی در جامعه، و حفاظت از هم ةعرص

 ةنام طور خاص با تصویب پیمان به {آفریقای جنوبی}. دولت بدرفتاری، آزار و تحقیر اقدام کند
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اقدامات الزم را برای محافظت از کودکان در برابر  ةحقوق کودک، متعهد شده است تا هم

 خشونت در پیش گیرد.

چه پیامدهای برابر آن ای به محافظت از کودکان در ها در سرتاسر جهان توجه ویژه دادگاه

اند. امروزه این مسئله عموماً  دانند نشان داده ادات مذهبی والدینشان میبار اعتق { زیانة}بالقو

کودکان باید  ةپذیرفته شده است که در هر موضوعی که مربوط به کودکان است، منافع عالی

 اولویت اصلی باشد.

رسمیت شناخته بود، این  قانون اساسی نیز به حقوقی که قانون اساسی موقت به 12بخش 

 ... باید در نظراشکال خشونت رها باشد ةکه از هم زوده است: ... هر کس حق دارد...مقررات را اف

آمیز،  های خشونت شیوه جایگزین حق عدم مجازات به داشت که این حقِ رهایی از خشونتْ

قانون اساسی،  7(2غیرانسانی و تحقیرآمیز نیست، بلکه مکمل این حق است. براساس بخش )

این حقوق است. بر همین اساس، دولت باید در  1«حفاظت و تحقق، رعایت»دولت موظف به 

اقداماتی مناسب برای کاهش خشونت در پیش گیرد.  {آحاد جامعه}حیات عمومی و خصوصی 

پیش روی دولت  دولت نسبت به کودکان، الزامی قوی برای اقدامْ ةویژ ةاین تعهد در کنار وظیف

 دهد.  قرار می

بخشی از رسالت آموزشی خود تالش  عنوان به {قای جنوبیفریآآموزش و پرورش }وزارت 

با منطق ای زور، ج ها، مسائل به یادگیری ارائه کند که مطابق آن ةکرد اصولی نوین در زمین

از  ای قرار دهد و که کودک را در مرکز آموزش مدرسهگذار برای این فصل شوند. قانونو حل

تی کلی برای تنبیه بدنی مقرر ت کند، ممنوعیعاطفی حفاظ آموز در برابر آزار جسمی و دانش

 عنوان بهیند جامع برای محو استفاده از خشونت جسمی ا... این ممنوعیت بخشی از یک فرکرد

شد. بر همین اساس، ممنوعیت  تر از جانب دولت مجاز دانسته می تنبیه بود، خشونتی که پیش

ه برای مواجهه با مسائل انضباطی گرایان تنبیه جسمی در مدارس چیزی فراتر از اقدامی عمل

کارکردی نمادین و اصولی نیز داشت که مشخصاً قرار بود  ای نوین بود. این ممنوعیتْ شیوه به

 2احترام به کرامت و تمامیت جسمی و عاطفی کودکان را ارتقا دهد.

                                                           
1. Respect, protect and fulfil 
2. Constitutional Court of South Africa – Christian Education South Africa v. Minister of Education, Case CCT 
4/00, judgment of 18 August 2000, full text available at: 
https://collections.concourt.org.za/handle/20.500.12144/2098. 

https://collections.concourt.org.za/handle/20.500.12144/2098
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 6 جدولزدایی از آموزش که در  دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در جهت خشونت ةروی

حفاظت }از  درموردکند.  منطق حقوق بشر علیه خشونت در آموزش را پر می تشریح شد، خأل

دولت از قدرت، کانون توجه مرسوم در حقوق بشر متکی بر  ةها{ در برابر سوءاستفاد افراد و گروه

 المللی موجود بین یاستانداردهاها توسط خودشان است.  تنظیمی انفرادی و جمعی دولت ـ خود

ها  شوند، حال آنکه در سطح داخلی و ملی رهیافت ای از استانداردهای مختلف را شامل می مهملغ

رسمیت  بهرا یا ایمنی افراد  تضمین امنیت و/ درها مسئولیت خود  اند. برخی دولت بسیار متنوع

اند که بر توسل به خشونت از جانب مأموران دولتی  شناسند، و برخی دیگر فقط پذیرفته می

هایی متفاوت و نامربوط  پدیده مجموعه ةمثاب هایی بار کنند. خشونت عوامل غیردولتی به یتمحدود

، یا خشونت 2)یا نژادپرستانه( 1نژادی خشونت مانندـ  به آزار کودکان مورد بررسی قرار گرفته است

که در این میان آزار کودکان هم هرازگاهی مورد توجه  ـ 3ای فرقه ـ علیه زنان، خشونت قومی

مبارزه  شود. اغلب مواقع رویکرد رایجْ گیرد، اما بعد دوباره از برنامه و دستورکار عمومی محو می می

خشونت است، که مثال بارزش مجازات اعدام برای قتل، یا تنبیه بدنی کودکان  ةوسیل با خشونت به

 آن است. ة آمیز یا ادام تار خشونتدر مدرسه در صورت داشتن رف

گری هواداران  اعدام گرفته تا آشوب های خودسرانه و خشونت در اشکال مختلف، از مجازات

شناسایی حق بر  ةفوتبال و آزار کودکان، در دستور کار حقوق بشر نمود پیدا کرده است. مطالب

حقوق بشر است. از همین های مبنی بر بسط بیشتر  گر خواسته عاری از خشونت نشان زندگیِ

حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی »منع خشونت علیه زنان  ةاعالمی ةنویس اولی رو در پیش

اما چنین حقی در  4گنجانده شده بود که البته در متن نهایی قرار نگرفت.« عاری از خشونت

هر زنی » کند گنجانده شده است که تصریح می 5منع خشونت علیه زنان ییِکایآمر ةنام پیمان

، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 1993در سال  6«.حق زندگی عاری از خشونت را داراست

کودکان حق دارند از  ةکودکان خیابانی، اعالم کرد که هم ةدر واکنش به اخبار قتل عام گسترد
                                                           
1. racial 
2. racist 
3. communal violence  
4. Division for the Advancement of Women – Background material on international action relevant to a draft 
declaration on violence against women, 28 August 1992, p. 6. 
5. Inter-American Convention on Violence against Women 
6. Organización de los Estados Americanos – Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para), adopted on 6 June 1994, Article 3, Doc. OEA/Ser.P 
AG/doc.3115/94 rev.2, 9 June 1994. 
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در پی آن، توجه سازمان ملل به خشونت، و نه فقط خشونت  1«.خشونت و آزار در امان باشند»

 علیه کودکان، معطوف شد.

دهند، و گاهی اوقات افراد  شوند که خشونت را ترویج می های جمعی معموالً متهم می رسانه

های کامپیوتری و  دهند که در بازی و خصوصاً کودکان را به تقلید از خشونتی سوق می

 درموردآمیز، خصوصاً  صویر شده است. این فرضیه که رفتار خشونتهای تلویزیونی ت برنامه

های تجربی علمی  دفعات با بررسی کودکان، ناشی از قرار گرفتن در معرض خشونت است، به

های متعارض شده است.  ها و استنتاج گیری مورد بررسی قرار گرفته است، اما منجر به نتیجه

در معرض تصاویر خشن قرار گرفتنْ کودکی را به »ست دیدگاهی که موضعی میانه دارد معتقد ا

کند که از پیش مشکالت احساسی یا روانی داشته است. چنین تصاویری  خشونت متمایل می

و  2«توانند به کودک تصوری از این بدهند که چطور خشم خود را تخلیه کند کم می دستِ

 بنابراین دست به تقلید خشونت بزند.

ز کودکان در برابر بیش از حد در معرض خشونت قرار گرفتن در برخی از کشورها، ا

شود. دادگاه قانون اساسی آلمان ضرورت جلوگیری از دسترسی کودکان به  محافظت می

محتواهای چاپی، ویدئویی و  ةهم»دهد که  بار را با توجه به این توضیح می محتوای زیان

تنفر نژادی یا در تجلیل جنگ  ةگیزانندکنند یا بران تصویری که خشونت یا جنایت را ترویج می

ناپذیر  هستند و ممکن است منجر به صدمات جدی و جبران {اخالقی}هستند، موجد آسیب 

برای کودکان نسبت به بزرگساالن  {محتوا}بررسی  این موضوع موجب شده است که 3«.شوند

د و توزیع محتوایی را تولیبه ذکر است قانون کیفری آلمان  معیارهای بیشتری داشته باشد. الزم

ای  گونه ها را به آمیز علیه انسان رحمانه و غیرانسانی خشونت بی یرفتارها»کند که  ممنوع می

آمیز را کوچک و  ین رفتارهای خشونتابرانگیز باشند یا عامدانه  توصیف کند که تحسین

که کرامت  هنددای نشان  گونه رحمانه و غیرانسانی را به یا اعمال بی دهنداهمیت نشان  کم

4«.کنند دار انسانی را خدشه
 

                                                           
 .1 United Nations – Plight of street children, General Assembly resolution 48/136 of 20 December 1993, 

preamble. 
2.We must protect young minds, The Independent, 26 November 1993. 
3. Judgment in the Nudist Magazine case of 23 March 1971, reproduced from: Kommers, D.P. – The 
Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 1989, p. 423–424. 
4. Section 131 of the Criminal Code, reproduced from: Harfst, G. and Schmidt, O.A. – German Criminal Law, 
1989 
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برای بسیاری از کودکان، خشونت فقط فیلم و بازی نیست، بلکه بخشی از زندگی است. 

که اند، چرا ادی را به خود جلب کردهالمللی زی زنند توجه بین کودکانی که دست به جنایت می

در  غیرنظامیرالئون که داستان این پدیده نهادینه شده بود. خصوصاً در سی 1990 ةانگار در ده

سالگی آموزش دیده بود که مطابق دستور  9شود. کودکی که در  جا نقل میاز آن 7 جدول

نگاری  شود. روزنامه اندازی پر از تردید، سر کالس حاضر می }آدم{ بکشد، سه سال بعد با چشم

اما موفق  ،داشته استکه با او مصاحبه کرد، دنبال این بود که بفهمد این پسر چه احساسی 

کند، شاید هم  ها درک می ها و بازی شود. شاید این پسر خشونت را همانند اتفاقات فیلم نمی

د، نکن جا عبور میما زمانی که نیروهای نظامی از آنکند که احساسی نداشته باشد، ا سعی می

 شود. روانی می ةدچار حمل

 

 ۷ جدول

 ؟ دیآ یبرمچه کاری از دست آموزش  1غیرنظامیبرای سربازکودک سابق ملقب به 

ها شیشه ندارند و حتی چراغی از سقف  در دومین کالس سمت راست، در جایی که پنجره

تا روز دارد؟ یک  یک هفته چند»کودکان در حال خواندن به انگلیسی هستند:  آویزان نیست،

بیرون بیاید و مرا خواهد که از کالس  ساله می 12ریچارد از پسری « هفته هفت روز دارد.

 مالقات کند.

زنند. او در جنگ در کنار  صدا می غیرنظامیاست. اما اینجا همه او را  2نام او سلیمان کامارا

 سه نفر؟ های زیادی را کشته است. پرسیدم چند نفر؟ گوید آدم شورشیان جنگید. او می

 نفر؟ 25نفر؟  20حتی  ده نفر؟ چهارنفر؟

شمارد، بلکه دارد  گمانم تعداد نفرات را نمی کند، به فکر میای با خودش  لحظه غیرنظامی

کند با صدای بلند گفتن این تعداد چه تأثیری بر من و خودش خواهد گذاشت. باالخره  فکر می

 «نفر. 50نفر را کشتم. بیشتر از  50من »بعد از فکرهایش به یک شماره رسید. 

ارنویسی مستهجنی بود که شورشیان نشینیم، در اتاقی که روی سقفش دیو روی نیمکت می

                                                           
1. Civilian  
2. Sulaiman Kamara 
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توانم به  قدر وحشتناک است که نمی کند آن تعریف می غیرنظامیکشیده بودند. داستانی که 

 پرسم.  استخدامش می ةچیز دیگری توجه کنم. اول از او دربار

غذای زیاد و  ،یدنینوششورشیان به شهر آمدند و چیزهایی را که داشتند نشان دادند، »

فتیم تا نگاهی به دور و ر« بیایید برویم ببینیم چه خبر است.»بعضی از دوستانم گفتند  .نیماش

 « جا ما را گرفتند. ندازیم و هماناطراف بی

وقتی ما را گرفتند، رهبر شورشیان »سالگی سرباز شد.  9دهد که چگونه در  او توضیح می

تفنگ به  دادن باها  را آموزش دهند. آن زور ما را به یک جای دورافتاده برد، و دستور داد که ما به

کشیدم اشاره کردند. وقتی آن قسمت را کشیدم،  ما شروع کردند. به جایی از تفنگ که باید می

و بعد از من خواستند تا ماشه را » ـ و صدای پرکردن خشاب درآورد ـ «صدایی مثل این شنیدم...

آموزش ما این بود که این  شلیک کرد.انگار{ تفنگ منفجر شد. کشیدم } را بکشم، وقتی ماشه

  «سرهم شلیک. بعد تفنگ را سمت یک آدم گرفتیم. کار را دوباره و دوباره انجام دهیم. پشت

 غیرنظامیقربانی یک مرد بود که متهم به تدارک مهمات برای نیروهای حکومتی شده بود. 

کرده است و به من گفتند که ها او را گرفتند. به من گفتند که او چه کار  آن»دهد  توضیح می

توانست فریاد  به پایش شلیک کردم. او نمی تفنگ را گرفتم و هم به پاهایش شلیک کنم. من

 « بکشد چون دهانش را بسته بودند.

گوید که خودش هیچ احساسی  میغیرنظامی کند.   ها را خیلی معمولی تعریف می این ةهم

کرد  و زمانی که گلوله را وارد بدن آن مرد می که به او ماریجوانا داده بودندچرانداشته، 

 بود. « آلود خواب»

 دهد. با خودم فکر کردم که االن چه حسی دارد. هیچ احساسی از خودش نشان نمی

رود  تر می دهد. داستان او هرچه پیش روی من نشسته است ادامه می هروب که غیرنظامی

نده پدر و مادر خودش را در حضور من وقتی به شورشیان پیوستم، فرما»شود.  تر می تاریک

 ،کشت. و گفت ما هم باید همین کار را بکنیم. نباید دلمان برای کسی بسوزد. بعد از آن

 «هم کشتند. را و مادر من درشورشیان پ

او در آن منطقه هستند یا نه. او گفت که  ةاز او پرسیده بودند که آیا کسی از خانواد ،بعد

ها  آن ةبه خان»ها را بکشد. او گفت  . از او خواستند که آنجا هستندآن پدربزرگ و مادربزرگش
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عبادت برود. گفتم: پدربزرگ به ما  برایشد که  رفتم و اول پدربزرگم را دیدم. او داشت آماده می

ای  اند که نباید بگذاریم کسی از دستمان در برود }باید همه را بکشیم{ و این بار دلسوزی گفته

 «بعد به پشت او شلیک کردم.در کار نیست، و 

زد آه پسرم!  او فریاد می»گوید  میغیرنظامی پدربزرگش به زمین افتاد و در حال مردن بود. 

خواهی مرا بکشی؟ و من به او گفتم: من پسر تو نیستم. به من نگو پسرم. و بعد دوباره  چرا می

را در حال عبادت دیدم و به او  به او شلیک کردم و او مرد. بعد وارد خانه شدم. آنجا مادربزرگم

 «شلیک کردم. او نابینا بود.

با انگشت غیرنظامی کردم،  هایش فکر می طور که داشتم به معنای حرف او نابینا بود. همان

هایش  های نامرئی را با صدا درآوردن با لب اش یک حلقه درست کرده و حباب شست و اشاره

 . درک د و به اطراف اتاق فوت میرک درست می

 «کنی چه حسی داری؟ االن که به آن موقع نگاه می»

کنم که خداوندا! به من رحم  حاال فقط دعا می»اندازد.  ای باال می کودکان شانه ةمثل همه

خواهم که مرا  کنم و از خدا می کار را انجام نخواهم داد. دعا می کن و مرا ببخش. دیگر این

هایش  چنان چیزی در حرفردم، اما همگ ساسات میهایش دنبال اح در حرف« ببخشد.

 شنوم.  نمی

 نهای این پسر چه واکنشی باید نشان دهم بسیار سخت است. اولی دانستن اینکه به حرف

توجه کند. اما او  کند تا جلب ها را سر هم می حتماً دارد این داستان ـ واکنشم ناباوری است

ین پسربچه دهد که روایت ا طمینان میبه من ا 1توجه نیست، و ریچادر کول ای دنبال جلب ذره

 واقع چیز عجیبی نیست. او در ةگفت که بهکامالً واقعی است، چرا

ترها و پسرهای زیادی در این موقعیت خبله، چون د»گوید  چیز عجیبی نیست؟ کول می

اوایل که به مدرسه آمده ـ  است غیرنظامیب به قدهد که چرا پسر مل او توضیح می« اند. بوده

شد. ما همه باید  عصبی می ةدید دچار حمل وقتی شخصی را در یونیفرم }نظامی{ میبود، 

هستی، تا او را آرام غیرنظامی تو غیرنظامی، غیرنظامی، زدیم  شتافتیم و فریاد می سوی او می به

 2کنیم.

                                                           
.1  Richard Cole 

2. Vine, J. – Rebels without a cause, High Life, September 1999, p. 34–35. 



 حق بر آموزش 3 ةکتابچة شمار | 60

اند، که بر مبنای این  های تحقیقاتی متعددی به شناسایی علت خشونت اختصاص یافته پروژه

چنین تشخیصی معموالً به  1«.گیری است پیش خشونت یک بیماری قابل»تند که فرض هس

رسد. این مسئله از این فرض ضمنی سرچشمه  جوی درمان یا یک جبران ساده میو جست

تواند توضیح داده شود، علت و معلول )معلولیت( آن شرح داده شود،  گیرد که خشونت می می

خشونت از میان برداشته شود. در  ی شوند، و متعاقباًبند طبقه انواع مختلف مرتکبان خشونت

شود، مخصوصاً برای کودکان. با  یک مفهوم کلیدی در نظر گرفته می عنوان بهاین زمینه آموزش 

که  2«خشونت ابزاری نه برای ابراز هویت، بلکه برای ساختن آن است»در مواقعی که  ،اینوجود 

 مسئله همین است، یک جواب حاضر و آماده وجود ندارد. غیرنظامی سرنوشت  درمورد

ها مثل  اند این است که با آن ها به کودکانی که در خشونت دست داشته پاسخ دولت معموالً

های ما عاجز از این هستند که با این  بزرگساالن برخورد کنند. درنتیجه قوانین و سیاست

چنان کودک بمانند، سل شوند و همور متوتوانند به ز که کودکان می دواقعیت کنار بیاین

حقوق کودک  ةنام اند. رویگردانی از چنین رویکردی با پیمان کار کرده نظر از اینکه چه صرف

سربازها آغاز شد، و دیتا  ـ پروتکل مربوط به کودک درموردمذاکرات یک دهه و  1989

انی که ش برای کمک به کودکدر تالکه باید  دانند می آن را نیازی 4و سارا فریدمن 3رایشنبرگ

مورد  5«تمامی عللی که در آن نقش دارند»با سربازها  ـ کودکجمله اند، از با جنگ آسیب دیده

  .گیردبحث قرار 

این پسر  ا حد زیادی به شانس بستگی دارند.اندازها ت چشم، غیرنظامی برای کودکانی مانند

 ،کند دادگاهی بشود به آن اعتراف میکه خودش آزادانه  نفر 50دلیل کشتن  برای اینکه به

سال  15حداقل سن برای مسئولیت قانونی کودکان در شرایط کنونی  چونزیادی بچه است، 

اش  ای دارد که مدرسه است. شانس او برای اینکه آموزشی دریافت کند بستگی به بودجه

تدایی کودکان برای سه سال اول تحصیالت اب فقطتواند مهیا کند. دولت وظیفه دارد که  می
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5. Reichenberg. D. and Friedman, S. – Traumatized children. Healing the invisible wounds of children in war: A 
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دارد. اگر  کودکان زیادی را از تحصیل بازمی }این امر{ که احتماالً ،1آموزش رایگان ارائه کند

پیشبرد »و به مدرسه رفتن ادامه دهد، آموزش او باید در راستای  دشانس باش خوش غیرنظامی

 2«ع آزادزندگی مسئوالنه در اجتما»چنین آماده کردن اون برای و هم« احترام به حقوق بشر

کنند. اگر این اتفاقات بیفتد،  المللی حقوق بشر مقرر می های بین نامه طور که پیمان باشد، همان

 او ممکن است با مصرع اول این شعر مواجه شود:

کردند که  ها بود، هیچ نفرتی در جهان وجود نداشت، و همه توافق می اگر به دست بچه

 3جنگ فقط یک کلمه باقی بماند.

 : حقوق بشر در آموزشقدم بعدی

عاری  ةتوافق دارند که جنگ فقط باید یک کلمه بماند، در مدرس شادمانیبا  ی کهکودکان تصور

. برای کودکانی آسان است ،اجتماعی بالنده دردارند و  انهایی که دوستش از خشونت، از خانواده

 فقطعاری از خشونت  ماند، و و یک حقیقت باقی می، ، جنگ یک حقیقت بودغیرنظامیمانند 

جواب است، به  ال بیؤیک س دیآ یبرماز دست آموزش برای او یک کلمه است. اینکه چه کمکی 

هم  ای ببرد بهره آموزش تواند از در آینده مییا و  توانستهکه آیا او ال ؤاین سهمان اندازه 

 . جواب است بی

شامل ارتقای صلح و که  را روند ممکن است آن آموزشی آن کودکانی که به مدرسه می

کودک دیگر  100همراه  شود نداشته باشند. ممکن است در کالسی به احترام به حقوق بشر می

توانند جواب جمع  بنشینند، معلمشان بیش از حد کار کند و حقوق کمی بگیرد، و هربار که نمی

سه برابر با وشتم قرار گیرند. این فرض که حضور کودکان در مدر و تفریق را بگویند مورد ضرب

 با واقعیت تضاد دارد.  هاست معموالً تحقق حق بر آموزش آن

کند که به مدرسه  ل میکند، و استدال حقوق بشر در آموزش را بررسی می 4 ةشمار ةکتابچ

با اذعان به اینکه در بسیاری از کشورها حقوق بشر هنوز  با آموزش یکی نیست. و رفتن لزوماً

در آموزش مورد  این حقوقدهد که چگونه باید  ادامه می ،است رسمیت شناخته نشده به

                                                           
1. Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, U.N. Doc. CRC/C/15/Add. 116, 2000. 
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شود که  باعث می کودکان ةبه مدرسه رفتن هممحافظت قرار گیرد. قصور ما در تضمین 

حتی دارد.  تمرکز ما را بر وسیله نگاه میدرنتیجه و ، باشد ازیموردن ةتوجهمان بر کمبود بودج

تضمین وسیله با فرض اینکه یک توافق جهانی بر سر هدف آموزش وجود داشته باشد، 

حقوق  ةاهداف مطلوب نیست. حوز}این{ معنای شکل دادن آموزش در جهت  خود به خودبه

بشر یک استثنای نادر است که هم اهداف و هم وسایل آموزش را تعیین کرده است، بنابراین 

 دایت آموزش وجود دارد. ارچوب حقوقی برای ههیک چ

ارتباط میان  درموردصحبت از حقوق بشر در آموزش ضروری است. بدون یک دید واضح 

حق بر آموزش، و حق در آموزش، ارتقای آموزش حقوق بشر یا حقوق بشر از طریق آموزش 

بشری مورد  ندرت با دید حقوق ها در جریان است به غیرممکن است. چیزی که در مدرسه

ترین دلیل آن این است که مفهوم حق در آموزش جدید است.  گیرد، که مهم قرار میارزیابی 

وری آ مند جمع صورت نظام دهند به شواهدی که سوءاستفاده از آموزش و در آموزش را نشان می

 کنند.  ها را تسهیل می سوءاستفاده تداوممانند و  شوند و تا حد زیادی ناشناخته می نمی

 



 

 


