تعهدات حقوق بشر:
موجود ،در دسترس ،قابلقبول
و قابلانطباق ساختن آموزش
کتـابچـة شمــارة  :3حـق بـر آمـوزش

کاترین توماسفسکی
 18ژانویه 2001

گروه ترجمة کمیتة پژوهش ،انجمن حمایت از حقوق کودکان
اسفند 1399
RIGHT TO EDUCATION PRIMERS NO. 3
Human rights obligations:
making education available, accessible, acceptable
and adaptable
Katarina Tomaševski
18 January 2001

RIGHT TO EDUCATION PRIMERS NO. 3
Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable
18 January 2001
Author: Katarina Tomaševski
18 January 2001

کتابچة شمارة  :3حق بر آموزش
تعهدات حقوق بشر :موجود ،در دسترس ،قابلقبول و قابلانطباق ساختن آموزش
مؤلف :کاترین توماسفسکی
تاریخ انتشار متن اصلی 18 :ژانویه 2001
تاریخ انتشار متن فارسی :اسفند 1399

مترجمان :مهسا غالمعلی زاده ،حمید فراهانی ،حنانه هوشیار ،سارا اوقان ،مهرنوش امیدوار عسکری،
متینه میرنظامی ،شیوا شریفزاد
ویرایش و مقابله با متن انگلیسی :شیوا شریفزاد ،حمید فراهانی
ویرایش فنی و صفحهآرایی :یاسمین حشدری
انتشار متن فارسی :گروه ترجمة کمیتة پژوهش ـ انجمن حمایت از حقوق کودکان








انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان بــا هــدف تفهیــم ،تبلیــغ و ترویــج اصــول پیماننامـة جهانـی
حقـوق کـودک در سـال  1373بـا مجـوز  11338از وزارت کشـور در ایــران تأســیس شــده اســت.
کلیـة حقـوق معنـوی ایـن ترجمـه متعلـق بـه پدیدآورنـدة آن یعنـی انجمـن حمایت از حقوق کــودکان اســت.
هرگونـه اسـتفاده از ایـن ترجمـه مشـروط بـر اینکـه جنبـة انتفاعـی نداشـته باشـد ،بـا ذکـر نـام انجمـن
حمایـت از حقـوق کـودکان و نـام مترجمـان و ویراسـتاران بالمانـع اسـت.
هرگونــه تغییــر یــا تحریــف در ایــن ترجمــه و نشــر آن بههمــراه نشــان و نــام انجمــن حمایـت از
حقـوق کـودکان ،بـدون اجـازة انجمـن حمایـت از حقـوق کـودکان ممنـوع اسـت.
تکثیـر و چـاپ ایـن ترجمـه به قصـد فـروش یـا بهرهبـرداری مـادی بـه هـر طریـق بـدون اجـازة انجمـن
حمایـت از حقـوق کـودکان ممنـوع اسـت.
این متن صرفاً برای اهداف پژوهشی ترجمه شده است و محتوای آن الزاماً نظرات انجمن حمایت از حقوق کودکان
را منعکس نمیکند.
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مقدمة مترجمان
کاترین توماسفسکی ()2006-1953
توماسفسکی در سال  1953در یوگسالوی متولد شد ،در دانشگاههای زاگرب و هاروارد به تحصیل
حقوق پرداخت .پس از اتمام تحصیالتش ،تالشهای علمی و اجتماعی در زمینة حق بر آموزش،
فعالیت در سازمانهای غیردولتی و فعالیتهای مشاورهای را با کار تدریس در دانشگاه ترکیب کرد.
توماسفسکی در طول فعالیت حرفهایاش در بسیاری از دانشگاههای جهان تدریس میکرد .او
همچنین نویسندگی و ویراستاری حدود دویست مقاله و کتاب حقوق بشری را در کارنامة خود
دارد .حوزة تحقیقاتی وی عموماً بر حق بر آموزش ،توسعه ،ایدز و حقوق زنان و کودکان متمرکز
بود .توماسفسکی را بیش از هر چیز دیگری بهدلیل فعالیتهایش در مقام اولین گزارشگر ویژة
سازمان ملل متحد در امور آموزش از  1998تا  2004بهیاد میآورند .گزارشهای وی و سایر
نوشتههای نشئتگرفته از این موقعیت به مفهومسازی ،معنادهی و توسعة حق بر آموزش کمک
زیادی کرده است .کاترین توماسفسکی را بهراستی میتوان یکی از برجستهترین فعاالن بینالمللی و
وکالی حقوق بشری نسل خود دانست.
کمیتة پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان در زمستان  1399بهواسطة پروژة کودکان و
حق آموزش ،نگاهی به وضعیت آموزش کودکان در ایران در دوران همهگیری کووید 19با این
نوشتار کاترین توماسفسکی با عنوان حق بر آموزش ،کتابچة شمارة  3آشنا شده و پیشنهاد برگردان
آن به فارسی در کارگروه ترجمه مطرح و مورد استقبال اعضا قرار گرفت .توضیحات کامل راجع به
این نوشتار و ماهیت آن در مقدمة نویسنده آورده شده است.
در پایان الزم است از هیئتمدیرة انجمن حمایت از حقوق کودکان ،بهخصوص سرکار خانم
نجمه عارف ،رابط محترم وقت کمیتة پژوهش ،و همة کسانی که فرصت و شرایط انجام و انتشار این
ترجمه را فراهم کردند سپاسگزاری کنیم.

پیشگفتار مؤلف
این سومین متن از مجموعه کتابچههای حق بر آموزش است که به روشن کردن ابعاد کلیدی
حق بر آموزش ،رعایت تمامی حقوق بشر در حوزة آموزش ،و همچنین پیشبرد حقوق بشر از
طریق آموزش اختصاص داده شده است .کتابچة شمارة  1تحت عنوان حذف موانع موجود در
راه حق بر آموزش ،1در انتها ،نیاز به شکستنِ تصورات غلطِ شایع را بیان میکند ،تصوراتی که
مانع شناخت مؤثر حق بر آموزش میشوند .کتابچة شمارة  2به الزام اصلی {حق بر آموزش}،
یعنی تضمین آموزش رایگان و اجباری برای همگان میپردازد و بر شکاف میان این هنجار
جهانی و حداقلی حقوق بشر و واقعیت آن تأکید دارد .این متن اشاره میکند که این الزامات
حداقلی ،دستکم در  58کشور ،هنوز اجرایی نشدهاند.
متن پیش رو خالصهای از تعهدات حقوقبشری دولت در حوزة آموزش ارائه میکند و آنها
را در یک طرح سادة چهارگانه ساختاربندی میکند :آموزش باید موجود ،در دسترس ،قابلقبول
و قابلانطباق باشد .در ادامه ،کتابچة شمارة  4به مسیر آموزش ،محتویات و شیوههای آن
اختصاص یافته است که حقوق بشر در آموزش بهعنوان پیشنیاز آموزش حقوق بشر 2نام دارد.
در کتابچة شمارة  ،5اهمیت پیوند دادن تعهدات حقوق بشری دولت با راهبردهای مالی توسعة
جهانی ـ ازجمله کمکهای مالی و بخشودگی یا تخفیف در دیون ـ مطرح شده است .عنوان این
کتابچه ،آیا بانک جهانی بهسمت حق بر آموزش حرکت میکند؟ 3است .این متن استدالل

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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میکند که تعهدات حقوقبشری هم فردی و هم جمعی هستند ،بنابراین حق بر آموزش باید در
راهبردهای اقتصادی ،مالی یا آموزشی جهانی به رسمیت شناخته شود ،اما نشده است.
موضوعات متعددی که باید توصیف و تجزیه و تحلیل شوند ،بهمرور در حال بررسی هستند.
بنابراین کار بر روی پنج کتابچة دیگر حق بر آموزش برای سال  2001برنامهریزی شده است.
این مجموعه نوشتهها مکمل کارهای من بهعنوان گزارشگر ویژة سازمان ملل در زمینة حق
بر آموزش در کمیسیون حقوق بشر است .کمیسیون اخیراً فعالیتهایی جدی برای بررسی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شروع کرده است{ ،چراکه} این حوزه هنوز بهصورت
گسترده شناختهشده نیست .هدف این نوشتهها تسهیل بسط حق بر آموزش است و این کار را
با معرفی جنبههای اساسی روندی انجام میدهد که بهموجب آن ،حقوق بشر میتواند و باید در
{حوزة} آموزش ادغام شود .این موضوع مستلزم به رسمیت شناختن کامل حق بر آموزش،
حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در آموزش ،و سازگار کردن مدارس و تحصیالت
بهگونهای است که حقوق بشر را از طریق آموزش ترویج کنند.
این مجموعه بخشی از پروژة مرکز منابع در دسترس عموم راجع به حق بر آموزش در
موسسة رائول والنبری در دانشگاه لوند 1است که در حال تأسیس است .این {مجموعه منابع}
با هدف گسترش توجه نسبت به حق بر آموزش و افزایش آگاهی در این زمینه از طریق در
دسترس قرار دادن اطالعات الزم به روشی نظام مند و رایگان ایجاد شده است .این مرکز منابع
عالوه بر نشریات ،اطالعات پیشزمینهای موردنیاز برای طراحی چهارچوبهای حقوقی
بینالمللی و داخلی در زمینة حق بر آموزش هم دربر دارد .این {اطالعات} شامل گزیدههایی از
معاهدات بین المللی ضامن حق بر آموزش ،اطالعات راجع به تصویب و حق شرط در آنها که
تعیینکنندة تعهدات حقوقی هر کشور است ،تضمین حق بر آموزش در ذیل قوانین اساسی،
اطالعاتی درمورد آن دسته از نهادهای بینالمللی و داخلی که برای نقض حقوقبشر در زمینة
آموزش ضمانت اجرا در نظر میگیرند ،پروندههای قضایی مهم و تصمیمات کمیسیونهای
داخلی حقوق بشر درمورد حق بر آموزش و حقوق بشر در آموزش میشود .این اطالعات از
تاریخ  5مارس  2001در وبسایت  www.right-to-education.orgقابلدسترس خواهند بود.
1. Raoul Wallenberg Institute of Lund University
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متن کامل مقاالت هم در این وبسایت در دسترس خواهد بود و این متون به افرادی که امکان
دسترسی آنالین ندارند نیز ارسال میشود.
این مرکز منابع بهمنظور تقویت کار من بهعنوان گزارشگر ویژة سازمان ملل در زمینة حق بر
آموزش در کمیسیون حقوق بشر توسعه یافته است .رئیس کمیسیون حقوق بشر پس از تصمیم
کمیسیون مبنی بر صدور یک حکم ویژه ،گزارشگران ویژة حقوق بشر را منصوب میکند .بهنظر
میرسد که تخصص هر فرد در یک زمینة خاص {در انتخاب گزارشگر ویژه} تعیینکننده است،
و درمورد من سابقة طوالنی فعالیت در زمینة حقوق اقتصادی و اجتماعی ،حقوق بشر زنان و
حقوق کودک تأثیر داشته است .مأموریت من در زمینة حق بر آموزش طی قطعنامة 1998\33
مورخ  17آوریل  1998رسمیت یافت و من در اوت { 1998به سِمت گزارشگر ویژه} منصوب
شدم.
تصمیم کمیسیون مبنی بر تعیین گزارشگر ویژه درمورد حق بر آموزش ،از این ارزیابی مورد
اتفاق نشئت گرفت که حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حتی اگر نگوییم به حاشیه رفتهاند،
قطعاً نادیده گرفته شدهاند .متن قطعنامهای که بهموجب آن مأموریت من رسمیت یافت بیشتر
به دالیل اقتصادی و اجتماعی میپردازد ،و برای ایجاد و نگه داشتن وفاق عام در کمیسیون،
مسیر این مأموریت را بهطور دقیق مشخص نکرده بود 1.پیشبرد حقوق بشر یک فرایند است و
تعریف اولیة دستورکار برای آینده محدود و محتاطانه است ،و در طول کارْ گستردهتر و عمیقتر
میشود .اقدامات زیادی برای جبران غفلت پیشین نسبت به حق بر آموزش الزم است .در
ساختار سازمان ملل متحد که حق بر تحصیل فقط یکی از موضوعات متعدد در دستورکار است
کار زیادی نمیتوان انجام داد ،بنابراین ضرورت ارائة نظرات آکادمیک و حرفهای خارج از ساختار
سازمان ملل ،در بررسیها و سیاستهای در حال توسعة کمیسیون حقوق بشر حس میشد.
 .1کمیسیون حقوق بشر در قطعنامة  1998\33خود مورخ  17آوریل  1998من را موظف کـرد تـا :الـف) گـزارش وضـعیت
تحقق حق بر آموزش ،ازجمله دسترسی به آموزش ابتدایی و مشکالت پیش روی اجرای این حقوق را در سرتاسر جهان تهیـه
کنم؛ ب) کمک به دولتها بهمنظور {تمهید} برنامه های اقـدام فـوری را بـرای اطمینـان از اجـرای تـدریجی اصـل آمـوزش
ابتدایی اجباری رایگان برای همه ترویج کنم؛ ج) بر جنسیت و بهخصوص وضـعیت و نیازهـای دختربچـههـا و تـرویج از بـین
بردن انواع تبعیضها در حوزة آموزش تمرکز کنم؛ د) گفت وگوهای منظمی با نهادهایی مانند یونیسف و یونسکو و مؤسسـات
مالی مانند بانک جهانی ترتیب دهم.
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بنابراین کار من در حوزة حق بر آموزش بسیار فراتر از نقش من بهعنوان گزارشگر ویژه است
و شامل تحقیق ،تعلیم و تدریس در مؤسسة رائول والنبری در دانشگاه لوند میشود .این دو
باهم پیوند تنگاتنگی دارند .گزارشگری ویژه یک نقش افتخاری است که شامل اقدامات بدون
دستمزد بسیاری میشود و مستلزم مبارزه برای حمایت و دفاع از حق بر آموزش است،
مخصوصاً بر ای کودکانی که حتی از وجود این حقوق نیز آگاهی ندارند ،چه رسد به اینکه از
آنها برخوردار باشند .منطق فعالیت حقوقبشری این است :این حقوق انکار و نقض میشوند،
بنابراین وظیفة اصلیْ افشای این انکار و نقض ،و مبارزه با آن است .تصور این موضوع سخت
نیست که منکران و نقضکنندگان این حقوق اقدامی {در جهت مبارزه با انکار و نقض حقوق}
انجام نمیدهند و فقط آنها را تأیید میکنند .بنابراین گزارشگران ویژه در این فعالیت خود از
نظر مالی و سازمانی مستقل میمانند .زمانی که فعالیت آکادمیک و حرفهای آنها بتواند در
راستای حمایت از فعالیتشان در سازمان ملل باشد ،که خوشبختانه درمورد من این اتفاق افتاده
است ،کارهای بسیاری میتوانند انجام دهند.
کار کردن بهعنوان گزارشگر ویژه شامل سه مسیر میشود :گزارشهای ساالنه که خالصهای
از تحوالت مرتبط {با موضوع} در جهان را نشان میدهند ،مأموریتهای کشوری بهمنظور
بررسی الگوی مشکالت در موقعیت و شرایط خاص انجام میشوند ،و موانع و نقضهای ادعایی
که از طریق ارتباط و مکالمه با دولتهای مربوطه مورد بررسی قرار میگیرند .سه گزارش ساالنه
و دو گزارش مأموریتهای من (اوگاندا و انگلستان) و همچنین قطعنامههای کمیسیون حقوق
بشر و سایر اسناد مربوطه در صفحة اصلی کمیساریای عالی حقوق بشر ( )www.unhchr.chبه
زبان های انگلیسی ،فرانسوی و اسپانیایی در دسترس هستند .گزارشهای سازمان ملل من در
سایت  www.right-to-education.orgنیز در دسترس هستند.
گزارشهای سازمان ملل فقط  28صفحه است و بنابراین برای پوشش دادن تمام مسائل
مرتبط ،الزم است که بسیاری از مسائل خالصه شوند و در نتیجه پوشش این گزارشها به ناچار
سطحی است .فقط یک گزارش ساالنه وجود دارد ،هرچند که بودجة موجود برای مأموریتها
فقط اجازة تهیة گزارش بهصورت یک سال در میان را میدهد .شیوة نوشتار این گزارشها برای
مطالعه آسان نیست .بنابراین این مجموعه کتابچهها بهترتیب راجع به هر بعد مهم حق بر
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آموزش صحبت میکند .کتابچهها کوتاهاند و بسیاری از اطالعات حقوقی بهصورت جداگانه
عنوان میشوند تا مطالعه را آسان کنند .همچنین تا جای ممکن از مثالهای واقعی استفاده
شده تا ارتباط رویکرد حقوقبشری نسبت به آموزش با مثال نشان داده شود .این مقاالت به
تعداد نسخههای محدودی چاپ و به اشتراک گذاشته میشوند تا بحث و نظرات انتقادی را
برانگیزند .بنابراین از هر نظر و پیشنهادی استقبال میشود.
کاترین توماسفسکی
لوند 18 ،ژانویه 2001
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مقدمه
تکهکالمی قدیمی میگوید هیچ حقی وجود ندارد مگر آنکه برای آن ضمانت اجرایی در نظر
گرفته شده باشد .گاهی اوقات این حقیقت آشکار درمورد حقوق اقتصادی و اجتماعی ـ ازجمله
حق بر آموزش ـ به فراموشی سپرده میشود و درنتیجه این حقها از ریشة خود در حقوقْ جدا
و تبدیل به آیین سکوالر میشوند .این موارد معموالً پا نمیگیرند و احتمال اینکه سودی به
آرمانهای حقوق بشر برسانند هم بسیار کم است .مگر آنکه ماهیت اصلی حقوق بشر مورد
محافظت قرار گیرد و تقویت شود ـ حقوق شامل تعهدات متناظر هستند و باید همراه با
دسترسی به ضمانت اجرا درصورت انکار و نقض احتمالی حقوق باشند.
بنابراین از نظر مفهومی ،تعهدات دولتی متناظر با حقوق بشر است .دولتها هریک موظف
هستند که حقوق بشر را ـ برای مردم خود ـ تأمین کنند .از نقطهنظر حقوقی نمیتوان دولتها
را مسئول نقض حقوق بشر در سایر کشورها دانست ،و همکاری در توسعة بینالمللی،
ارتقادهندة حقوق بشر شناخته میشود و یا در بدترین حالت ،گمان میشود که تأثیری بر
حقوق بشر ندارد .این همکاری اغلب به تحقق حقوق بشر کمک میکند ،و تقریباً هیچوقت
بیاثر نیست ،البته این امکان وجود دارد که به ضرر حقوق بشر هم باشد .از یک طرف،
دولتهای کشورهای درحال توسعه ممکن است در جریان تعهدات مالیای که در جهت توسعه
بهعهده دارند  ،وادار به نقض یا انکار حقوق بشر شوند{ .برای مثال} آزادیهای اتحادیهای
معلمان ممکن است انکار شود تا حقوق آنها افزایش نیابد و کسری بودجه کاهش پیدا کند .از
طرف دیگر ،میتوان با تأمین مالی توسعه در چهارچوبی که نظام بینالمللی حقوق بشر ارائه
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کرده است ،به دولت ها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر کمک کرد .در این میان ،بسیاری از
سیاستهایی که ظاهراً نسبت به حقوق بشر بیاثر هستند ،تأثیرات قابلتوجهی بر این حقوق
میگذارند .یک مثال در این خصوص در نظر گرفتن سقف برای خدمات اجتماعی است که
ممکن است مانع استخدام معلمان شود و درنتیجه دسترسی بیشتر و یا حتی دسترسی پایدار
به آموزش را مورد تهدید قرار دهد .این مسائل در کتابچة شمارة  5مورد بررسی قرار گرفتهاند؛
متن پیش رو درمورد تعهدات دولتی در سطح داخلی است.
حق بر آموزش معموالً بهعنوان یکی از حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی دستهبندی
شده است؛ این حقوق اغلب فاقد ضمانت اجرا در نظر گرفته شدهاند ،بنابراین شبه ـ حقوق ،یا
حقوقی که کامالً حق نیستند شناخته میشوند .درنتیجه ،انکار و نقض حق بر آموزش مورد
بررسی قرار نمیگیرد .این تقلیلگرایی {یا تقلیل دادن حقوق} تناظر حقوق را ،که میان حقها
و وظایف ،آزادیها و مسئولیتها تعادل ایجاد میکند ،برهم میریزد .این متن با حفظ این
تناظر ،بر تعهدات دولتی که از حق بر آموزش نشئت میگیرند ،متمرکز است و انواع مختلف
تعهدات حقوق بشری را در جنبههای متمایز حق بر آموزش مورد بحث قرار میدهد .حق بر
آموزش ،برخالف تصور رایج اما اشتباهی که این حق را فقط یک حق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی میداند ،یک حق مدنی و سیاسی نیز محسوب میشود .عالوه بر آن ،این حق هم
حقوق فردی و هم جمعی را دربر میگیرد و شامل هر دو میشود.
مبنای مستحکم حق بر آموزش در نظام بینالمللی و داخلی حقوق بشر ،موجب وضوح و
دقتی است که برای استانداردهای حقوقبشری موردنیاز جهت پرداختن به ابعاد کلیدی در
سطح جهانی الزم است .نظام بینالمللی حقوق بشر زیربنایی برای جهانشمول بودن حقوق بشر
ارائه میکند و استانداردهای حداقلی را که تمامی مردم استحقاق آن را دارند وضع میکند.
مقتضیات آن در سراسر جهان ،روزانه و در پرتو شرایط متفاوتی که پیش میآید ،تفسیر
می شوند .دسترسی کودکان به آموزش ممکن است به این دلیل با مانع روبهرو شود که آنها
نمیتوانند ملزومات اداری ،مانند گواهی تولد یا شهروندی را ارائه دهند ،و یا اینکه نزدیکترین
مدرسه به آن ها بسیار دور است .اغلب میان ترجیحات والدین برای تحصیل کودکان و حقوق
کودکان اختالفاتی وجود دارد .نمونهای از آن ،سوگیریهای گسترده علیه تحصیل دختران و یا
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کودکانِ دارای معلولیت است .این امکان وجود دارد که ثبتنام دانشجویان با تعطیلی دانشگاهها
به علل سیاسی یا مالی با مانع روبهرو شود .تنوع بیپایان مسائلی که در زندگی واقعی پیش
میآید دائماً دادگاههای داخلی ،کمیسیونهای حقوق بشر یا نهادهای بینالمللی حقوق بشر را
وامیدارد که ماهیت و دامنة حق بر آموزش را در خالل تعهدات دولتی متناظر آن روشن سازند.
حق بر آموزش ،در تمامی سطوح ـ داخلی تا جهانی ـ به رسمیت شناخته میشود ،ترویج
میشود و مورد حمایت قرار میگیرد و کامالً تعامل میان فرایندهای دوگانة جهانیسازی و
بومیسازی را ـ که اکنون در حال وقوع است ـ نشان میدهد .در بسیاری از کشورهای فدرال،
{مسائل مربوط به} آموزش در حوزة صالحیت مقامات محلی یا منطقهای است و روند کنونی
هم که بهسمت تمرکززدایی پیش میرود بومیسازی آموزش را بسط داده است .بهموازات این
روند بومیسازی ،جهانیسازی عمدتاً فقط باالترین سطوح هرم آموزش را تحتتأثیر قرار
میدهد .آموزش در سطوح ابتداییْ محلی باقی مانده است و احتمال تغییر آن بعید است.
هرچند که تأثیرات مالی جهانیسازی کل هرم آموزش را تحتتأثیر قرار میدهد ،و زیربنای
ایدئولوژیک جهانیسازی عموماً به آموزش به چشم یک صنعت نگاه میکند ،1صنعتی که
خدماتی را تأمین میکند که باید همانند خدمات دیگر ،چه در سطح داخلی چه بینالمللی،
مورد خرید و فروش قرار گیرد .نقش دولت در آموزش ،که هم در نظام بینالمللی و هم داخلیِ
حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفته است ،همانند یک پادزهر قدرتمند عمل میکند که جلوی
این را میگیرد که آموزش از اینکه کاالی عمومی 2و مدرسه از اینکه خدمات عمومی باقی بماند
تهی شوند .بهکارگیری کامل استانداردهای موجود حقوق بشر درخصوص آموزش میتواند در
جهت بیاثر کردن ابعاد منفی جهانیسازی در تمامی سطوح عمل کند و درنتیجه جامعه حقوق
بشر را قادر سازد که بهصورت مفید و بهموقع در فرایند توسعه نقش داشته باشد ،توسعهای که
تا همین اواخر خارج از دامنة دسترسی تضمینهای حقوق بشر در نظر گرفته میشد.
حق بر آموزشْ تقسیم حقوق بشر به حقوق مدنی و سیاسی را از یک طرف ،و حقوق اقتصادی،
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.
{ .2مترجمان} کاالی عمومی ( )public goodدر علم اقتصاد اشاره به آن نوع از دارایی عمومی دارد که اوالً تخصـیصناپـذیر

است ،یعنی نمیتوان آن را صرفاً متعلق به عدهای دانست ،بلکه برای همه است ،ثانیاً غیررقابتی است ،یعنی مصـرف آن نبایـد
و نمیتواند دسترسی دیگران را به آن محدود کند.
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اجتماعی و فرهنگی را از طرف دیگر دربر میگیرد؛ این حق شامل تمامی آنها میشود .تعهدات
دولتی مبنی بر احترام گذاشتن به حق انتخاب والدین یا آزادی تأسیس مدارسْ معرف محتوای
سیاسی و مدنی حق بر آموزش است ،و انکار حق بر آموزش و حق در آموزش در سراسر جهان به
1
چالش کشیده شده است.
تعهدات دولتی مبنی بر تضمین حضور تمامی کودکان در محدودة سنی تحصیل اجباری
(معموالً بین  6تا  15سال) مورد دادخواهی قرار گرفته است .و همینطور طرحهای بحثبرانگیز
درمورد کوپن آموزش هم مورد دادخواهی قرار گرفتهاند؛ {این طرحها} درصدد تقلیل تعهدات
دولتی به حمایت مالی از والدین در انتخاب مدارس برای فرزندانشان است .این طرحها ،هیچ
انتخابی پیش روی کودکان بدون والدین نمیگذارد ،و به کودکانی که والدینشان فقیرند هم حق
انتخاب چندانی نمیدهد و فروش آموزش براساس قدرت خرید خریداران را تقویت میکند.
تعهدات دولتی ،اغلب درخصوص آموزش کودکان دارای معلولیت ،کودکان بومی یا اقلیت ،یا
کودکانی که از آزادی خود محروم شدهاند مورد بررسی قضایی قرار گرفته است و دادگاهها تأیید
کردهاند که دولتها باید از دسترسی تمامی کودکان به آموزش اطمینان حاصل کنند .تخصیص
منابع ،بهدلیل اینکه عموماً یک تصمیم ذاتاً سیاسی در نظر گرفته میشود ،کمترین بررسی قضایی
را داشته است ،اما حق بر آموزش (برای مثال ،تعهدات دولتی برای تأمین حملونقل به مدرسه یا
 .1ضمانت های حقوق بشر درمورد مذهبْ آزادی مذهب را تأیید میکنند ،اما آزادیهای در مذهب را تأیید نمیکنند .کمیتـة
حقوق بشر پروندهای را مورد بررسی قرار داد که در آن یک معلم «درگیر رویارویی ادامهداری بـا مقامـات بـر سـر تـدریس و
کارش بود» و کمیته باید تعیین میکرد که آیا حقوق وی با آزارهای مداوم که ادامة تدریس او را غیرممکن کرده بـود نقـض
شده یا خیر .پیشزمینة این پرونده این بود که مدرک وی توسط مقامات کلیسا باطل شده بـود .بـرای همـة معلمـان دینـی،
گواهی صالحیت الزم است که کلیسای کاتولیک آن را صادر میکند و در آن تأیید میکند که آموزشهـای مـذهبی کـه آن
فرد ارائه میکند با آموزههای کلیسا مطابقت دارد .کمیته موافق بود که اخراج معلم بهدلیل نداشتن مدرک واجب بوده اسـت،
که آن هم بهدلیل هواخواهی او از الهیات رهاییبخش بود .گرچه این موضوع ورای حوزة اختیارات کمیته بر کشور موردبحـث
بود ،اما کمیته همچنین اضافه کرد که این معلم را نباید از ادامة کار تدریس در بخش عمومی منع کرد.

Human Rights Committee – William Eduardo Delgado Paez v .Colombia, Communication No. 195/1985, Views
of 12 July 1990

برخالف آزادی مذهب ،ضمانت های حقوق بشر درمورد آموزش هم آزادی آموزش را تأیید میکنند (که از دولتها میخواهـد
که به مدرسههای غیردولتی مجوز بدهند) و هم آزادی در آموزش (کـه از دولـتهـا مـیخواهـد تـا حـق والـدین ،معلمـان و
فراگیران در آموزش را به رسمیت بشناسند ،ازجمله حق آنها بر زیر سؤال بردن و بهچالش کشیدن برنامة درسی ،کتابهـای
درسی ،روشهای تدریس ،مقررات انضباطی مدرسه و یا نحوة اجرا یا پیادهسازی آنها).
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کتابهای درسی رایگان) و حق در آموزش (برای مثال کمک به دانشآموزان برای غلبه بر موانع
زبانی یا معلولیتهای مربوط به یادگیری) ،مداخله در تصمیمگیریهای مربوط به تخصیص بودجة
عمومی را ایجاب کردهاند.
عالوه بر ای ن ،اهمیت حق بر آموزش فراتر از خود آموزش است .بسیاری از حقوق فردی،
به خصوص حقوق مربوط به استخدام و تأمین اجتماعی ،از دسترس افرادی که از آموزش محروم
شدهاند خارج است .آموزش {بهرهمندی یا عدم بهرهمندی از حقوق دیگر را} مضاعف میکند:
هنگامی که حق بر آموزش بهطور مؤثر تضمین میشود ،بهرهمندی از تمام حقوق و آزادیهای
فردی را افزایش می دهد ،و زمانی که حق بر آموزش مورد انکار یا نقض قرار میگیرد ،افراد را از
بهرهمندی از بسیاری از حقوق و آزادیها محروم میکند.
چیزی که موجب نوشتن این مقاله شده است ضرورت غلبه بر سردرگمی و جدالی است که
مانع مطرح کردن حق بر آموزش بهعنوان یک حق مدنی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی میشود  .این مقاله تعهدات متناظر دولتی نسبت به کلیت حق بر آموزش را خالصه
میکند .آموزش بهعنوان یک حق مدنی و سیاسی موجب پدید آمدن رویههای قضاییِ داخلی و
بینالمللیِ بسیاری شده و چهارچوب آن بهخوبی تعریف شده است .اما پیشبرد این حق در گروه
گسترده و ناهمگن حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،نمیتواند بهسرعت و بهآسانی انجام
شود ،چراکه این دستهبندی {حقوق بشر به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی} هم خودش برساخت جنگ سرد بوده و متعاقباً نیز تحتتأثیر تحاریفی که ،در
زمان جنگ سرد ،حقوق بشر را احاطه کرده بود قرار گرفته است .حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی نیازمند یک مفهومسازی دوباره بعد از اتمام جنگ سرد بود ،اما بهجای آن به حاشیه
رانده شد و فقط با تغییر هزاره از این نادیده انگاشته شدن بیرون آمد.
با وجود اینکه جنگ سرد به پایان رسیده است ،سردرگمی همچنان ادامه دارد و تالش برای
جداسازی حقوق اجتماعی و اقتصادی از هستة اصلی خود هنوز در جریان است .این مسئله،
بهطور صریح یا ضمنی ،به این معنی است که حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قابل
دادخواهی نیستند ،که اگر این مسئله درست باشد به این معناست که این موارد حق نیستند.
دو ویژگی نظام بینالمللی حقوق بشر به این سردرگمی دامن میزند:
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 مورد اول ،نظام بینالمللی حقوق بشر در بیشتر کشورها بهطور مستقیم قابل اعمال
نیست .در بیشتر کشورها استانداردهای بینالمللی حقوق بشر به قوانین داخلی وارد
میشوند و سپس تفسیر و اعمال میشوند .بنابراین ،بسیار مهم است که از این منابع
غنی و متنوع ،آن مواردی را استخراج کرد که درخصوص آن اجماع جهانی وجود دارد،
مسائلی مانند اینکه چه چیزی نقض حقوق بشر محسوب میشود ،در تفسیر حقوق بشر
کدام مشکالت راهحلهای مختلفی را دربر دارند و همچنین {برای اینکه} راهحلهای
بهینه برای آموزش حق ـ محور استنباط شود.
 مورد دوم ،بسیاری از معاهدات بینالمللی حقوق بشر که با حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی سروکار دارند (بهاستثنای آن مواردی که سازمان بینالمللیِ کار تدوین کرده
است) ،با هدف جلوگیری از دادخواهی این حقوق در سطوح داخلی و بینالمللی تدوین
شدهاند .بیان صریح معاهدات بینالمللی حقوق بشر که در اوج جنگ سرد نوشته شدهاند
ـ خصوصاً میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 1ـ چالش بزرگی بر سر
راه ضرورت بازتفسیر حقوق اقتصادی و اجتماعی مطابق شرایطِ تغییریافته قرار میدهد ـ
بی دقتی در تعیین تعهدات دولتی ،و متناظر آن عدم دقت در تعریف حقوق افراد ،لزوم
جداسازی تعهدات حقوقبشری دولت از سیاستهای عمومیِ اقتصادی ،اجتماعی یا
فرهنگی ،و ماهیت نظاممند مشکالت مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی موجب
میشود نسبت به سودمندی مکانیزمهای شکایات فردی تردید ایجاد شود و بهسمت
شکایات گروهی یا {شکایت با مدعای} منافع عمومی و یا سازوکار بازبینی سیاستها
سوق داده شود.
این دو ویژگی پیوند واضح و نزدیکی باهم دارند :اِعمال قانونی یک حق در سطح داخلی،
پیششرط اساسی برای اعمال قانونی آن در سطح بینالمللی است و بنابراین این متن بر رویة
قضایی داخلی تمرکز دارد.
 .1نظرات دولت های عضو میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی درمورد پیشنویس پروتکل اختیاری را میتوانید اینجـا
ببینید .هدف این پروتکل این بود که نقض حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را قابل شکایت توسط افراد کنـد و دادرسـی
آن را به کمیتة حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بسپارد.
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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بهنظر میرسد مقررات انتزاعی معاهدات بینالمللی حقوق بشر یا قوانین داخلی تنها
راهنمای موجود برای کارشناسان آموزش است و این مقررات کمک چندانی به چگونگی تفسیر
و بررسی مسائل روزمره و واقعی نمیکنند .چیزی که موجب تفسیر این مقررات میشود ،نیاز به
اعمال قانون درخصوص موارد واقعی است و این تفاسیر درمورد بایدها و نبایدهای تعهدات
دولتها راهنمایی مفیدی ارائه میکنند .حتی در کشورهایی که آموزش بهعنوان یک حق
به رسمیت شناخته نمیشود ،توازن میان حقوق والدین و کودکان درخصوص آموزش جنسی در
مدارس ،تنبیه بدنی ،مقررات دولتی درمورد مدارس خصوصی ،آزادی آکادمیک برای اساتید
دانشگاه و بسیاری از موارد دیگر مورد بررسی قضایی قرار میگیرند.
پروندههای قضایی معموالً توسط اشخاصی مطرح میشوند که باور دارند حق آنها نقض
شده و بهدنبال جبران خسارت هستند .ماهیت و گسترة حقوق بشر طی فرایندهای قانونی و
منصفانه مورد بررسی قرار میگیرد و از این طریق ،مسائل بنیادی تعریف و مشخص میشوند.
این پروندهها نمایانگر رویکرد پایین به باال هستند؛ به این صورت که مشکالت واقعیْ محرک
تفسیر و اعمال قوانین داخلی و بینالمللی هستند .مشکالت آیین دادرسی و تشریفات قانونی،
که برای اشخاصی که وکیل نیستند جذابیتی ندارند ،از این مقاله حذف شدهاند .پیشینة الزم در
سایت  www.right-to-education.orgبهشیوهای آسان برای فهم مخاطبان در دسترس خواهد
بود.
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جدول 1
موجود بودن
حق بر
آموزش
در دسترس
بودن

-

قابلقبول بودن
حق در
آموزش

قابلانطباق
بودن
حق در خالل
آموزش

-

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،
آزادیهای صنفی)
از میان برداشتن موانع حقوقی و اجرایی
از میان برداشتن موانع مالی
شناسایی و از میان برداشتن انکار تبعیضآمیز دسترسی به
آموزش
از میان برداشتن موانع بر سر راه تحصیل اجباری (شهریه،
مسافت ،برنامة درسی)
انتخاب والدین درمورد آموزش فرزندانشان (با
اصالحیههای حقوق بشر)
پیادهسازی استانداردهای حداقلی (کیفیت ،امنیت ،سالمت
محیطی)
زبان آموزش
رهایی از سانسور
شناسایی کودکان بهعنوان دارندة حقوق
کودکان اقلیت
کودکان بومی
کودکانی که کار میکنند
کودکان دارای معلولیت
1
کودکان مهاجر ،کولیها
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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ارتباط متقابل میان حقوق بشرْ اشتراکاتی میان بخشهای مختلف حق بر آموزش ایجاد
میکند و عالوه بر آن ،پیدا کردن چهارچوب مفهومی حق بر آموزش را نیز که در جدول 1
نشان داده شده است تسهیل میکند .این چهارچوبْ ارتباط متقابل میان مؤلفههای متمایز حق
بر آموزش را به تصویر میکشد ،و آنها را به تعهدات دولتی درخصوص حقوق بشر که متناظر
آن است وصل میکند ،و مثالهایی را اضافه میکند که در تبدیل حق بر آموزش از ضرورت به
واقعیت نقش برجستهای دارند.

چهارچوب چهارگانة حق آموزش در یک نگاه

1

یکی از نتایج تناظر در حقوق 2این است که بدون تصریح بر تعهدات متناظر برای دولتها ،حق
آموزش وجود نخواهد داشت .چهارچوب اساسی تعهدات دولتها نسبت به حق بر آموزش در
معاهدات بینالمللی حقوق بشر ،قوانین اساسی ملی و قوانین داخلی ،در قالب ضمانتهای
اجرایی مشخصی بیان شده است .همینطور که در جدول  2نشان داده شده است ،این تعهدات
را میتوان تحت چهارچوب چهارگانة حق آموزش صورتبندی کرد :دولتها باید آموزش را
موجود ،در دسترس ،پذیرفتنی و قابلانطباق کنند.
 موجود بودنِ آموزش دو الزام دولتی متفاوت از هم را دربر میگیرد :حق بر آموزش
بهعنوان یک حق مدنی و سیاسی که مستلزم این است که دولت به نقشآفرینان
غیردولتی اجازه دهد مؤسسات آموزشی تأسیس کنند ،ضمن آنکه درخصوص حق بر
آموزش بهعنوان یک حق اجتماعی و اقتصادی الزم است خودِ دولت مؤسسات آموزشی
را تأسیس یا بودجة آنها را تأمین کند ،و یا ترکیبی از این اقدامات و سایر ابزارها را
بهکار گیرد تا موجود بودن آموزش را تضمین کند.
 در دسترس بودن در سطوح مختلف آموزش تعاریف مختلفی دارد .دولت موظف است
{ .1مترجمان} همانطور که در جدول شمارة  1و  2نشان داده شده است ،از چهار جنبه مـیتـوان بـه جنبـههـای مختلـف
حقوق و تعهدات مربوط به حق بر آموزش پرداخت availability :که در اینجا به موجود بـودن آمـوزش ترجمـه شـده اسـت،
 accessibilityبهمعنای در دسترس بودن آموزش acceptability ،بهمعنای قابلقبول یا پذیرفتنی بـودن آن ،و adaptability
بهمعنای قابلیت انطباق و سازگاری آن با نیازهای گروههای مختلف کودکان.
2. Symmetry of law

 | 18کتابچة شمارة  :3حق بر آموزش

برای تمام کودکان در محدودة سنی آموزش اجباریْ دسترسی به آموزش را فراهم کند،
اما درمورد آموزش متوسطه و آموزش عالی چنین وظیفهای ندارد 1.عالوه بر این ،آموزش
اجباری باید رایگان باشد ،ولی آموزش در مقاطع باالتر ممکن است مستلزم پرداخت
شهریه و هزینههای دیگری 2باشد و بنابراین ذیل «استطاعت مالی» 3قرار گیرد .روند
افزایشی هزینهها برای مقاطع باالتر آموزشی که برخالف روح نظام بینالمللی حقوق بشر
است در کتابچة  7بررسی میشود که به تحصیالت دانشگاهی اختصاص داده شده است.
4

 افزودن مؤلفة «کیفیت» برای آموزش ،در اسناد سیاستی از دهة  ،1990یکی از
جنبههای مهم مقولة پذیرفتنی بودن آموزش را برجسته کرده است ،که متعاقباً از
دولتها میخواهد تا از باکیفیت بودن آموزش موجود و در دسترس اطمینان حاصل
کنند .بنابراین ،استانداردهای حداقلی در زمینة بهداشت و امنیت ،یا الزامات حرفهای
معلمان باید توسط دولت تنظیم و اعمال شوند .دامنة پذیرفتنی بودن آموزش در خالل
توسعة نظام بینالمللی حقوق بشر گسترش یافته است .سانسور کتابهای درسی
مدارس تفاوتی با سایر سانسورها ندارد ،اما سانسور این کتابها بهندرت بهعنوان نقض
حقوق بشر شناخته میشود .تمرکز بر حقوق افراد بومی و اقلیتها زبان آموزش را در
اولویت قرار داده است .این امر موجب میشود تا آموزشی که زبان آن برای کودکان (و
همچنین اغلب برای معلمان) بیگانه است پذیرفتنی نباشد .ممنوعیت تنبیه بدنی ،شیوة
تربیتی مدارس را در بسیاری از کشورها تغییر داده و دامنة عنصر پذیرفتنی بودن
{آموزش} را گسترش داده است .به رسمیت شناختن کودکان بهعنوان اشخاصی که
خودشان حقوقشان بر آموزش و در آموزش را مطالبه میکنند این امید را میدهد که

{ .1مترجمان} البته در برخی کشورها ازجمله ایران ،قانون اساسی دولت را موظف میکند تا آمـوزش رایگـان و اجبـاری تـا
پایان متوسطه را به همة آحاد ملت ارائه کند.
 .2نص صریح پیماننامههای بینالمللی حقوق بشر در این خصوص تفاوت دارد؛ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتمـاعی
و فرهنگی مصوب  1966از دولتها میخواهد که آموزش رایگان را تا سطوح عالی ارائه کننـد ،و پیمـاننامـة حقـوق کـودک
مصوب  1989تأکید میکند که آموزش ابتدایی باید رایگان باشد ،اما بهصورت ضمنی در نظر گـرفتن شـهریه بـرای آمـوزش
متوسطه و عالی را تأیید میکند.
3. affordability
4. quality
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دیدگاه آنها نسبت به چگونگی تفسیر و اعمال حقوقشان بر مفهوم پذیرفتنی بودن
بیفزاید.
 قابلانطباق بودن در خالل پروندههای قضایی متعددی که به بررسی حق بر آموزش
کودکانِ دارای معلولیت میپردازند بهتر مفهومپردازی شده است .تمامی دادگاههای داخلی
یکصدا بیان داشتهاند که پیرو هدف اصل منافع عالیة هر کودک در پیماننامة حقوق
کودک ،مدارس باید خود را با کودکان انطباق دهند .این مفهومپردازیِ نوین ،بهطور
ضمنی ،اجبار کودکان به پذیرفتن و انطباق دادن خود با هرآنچه را که مدارس برای آنها
فراهم میکنند رد کرده است؛ {پیشتر} مدارس حق داشتند هر کودکی را که خودش را
انطباق نمیدهد و یا توان سازگاری ندارد {در مدرسه} نپذیرند .عالوه بر این ،یک تفکیک
مفهومی میان «مدرسه» و «آموزش» شکل گرفته است تا آموزش را برای کودکانِ زندانی
یا کودکانی که کار میکنند هم فراهم کند .این کودکان بهندرت میتوانند در مدرسه
حاضر شوند ،بنابراین آموزش باید به هر جایی که آنها هستند برده شود.
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جدول 2

موجود بودن

در دسترس بودن

پذیرفتنی بودن

قابلانطباق بودن ـ
وفقپذیری

چهارچوب چهارگانة حق آموزش
تأسیس /تعطیلی مدارس
آزادی تأسیس مدارس
مدارس
تأمین بودجه برای مدارس دولتی
تأمین بودجة عمومی برای مدارس خصوصی
معیارهایی برای استخدام
صالحیت تدریس
حقوق کار
معلمان
آزادیهای اتحادیة صنفی
مسئولیتهای شغلی
آزادی آکادمیک
همگانی بودن
رایگان بودن
اجباری
اطمینان از حضور دانشآموز
آزادی والدین در انتخاب
عدم دسترسی تبعیضآمیز
1
دسترسی ترجیحی
مقاطع متوسطه و باالتر
معیارهای پذیرش برای ثبتنام
به رسمیت شناختن مدارک خارجی
2
استانداردهای ضروری
احترام به تنوع
زبان آموزش
تنظیم و نظارت
جهتگیری و محتوا
نظم مدرسه
حقوق فراگیران
کودکان معلول /دارای تواناییهای متفاوت
کودکانی که کار میکنند
نیازهای خاص
کودکان پناهنده
آموزش خارج از مدرسه
کودکان محروم از آزادی
1. Preferential access

{ .2مترجمان} استانداردهای ضروری ترجمه  Minimum Standardsاست ،و بهمعنای ضوابط و اقداماتی است که ،صرفنظـر
از شرایط و امکانات ،باید رعایت شوند.
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توازن ماهوی میان حقوق و وظایف ،و آزادیها و مسئولیتها بهطور کلی به حقوق و
درنتیجه به حقوق بشر جهت میدهد .کودکان تنها زمانی حق بر آموزشِ رایگان خواهند داشت
که دولت بتواند درآمدش را افزایش دهد و این به آن معناست که شرکتها و اشخاص باید
مالیات بپردازند .آموزش اجباری فقط درصورتی {محقق} خواهد شد که والدین حق کودکان بر
آموزش را بپذیرند .اهمیت قانون زمانی مشخص میشود که به چگونگی تأمین آموزش توجه
شود :ممکن است مراکز مذهبی با هدف ضمنیِ (یا صریحِ) تبلیغ دینْ آموزش را ارائه کنند؛
ممکن است رهبران سیاسی کشور یا حامیان مالی آموزشْ آموزش را لطف و امتیاز بدانند {و نه
حق} .این موارد به پایدار بودن آموزش کمکی نمیکنند (اغلب در مقابل تبلیغ دین مقاومت
میشود ،و امتیاز را هر زمانی میتوان پس گرفت) .عالوه بر این ،با ذینفعان بهمثابه دارندگان
حقوق برخورد نمیشود ،بلکه به آنها به چشم افرادی نگاه میشود که موضوعِ کار خیریه ،یا
حمایتهای سیاسی و کمکرسانی هستند.
معموالً در این موارد ،شالودة حقوقیای برای آموزش وجود ندارد .هیچ حق قانونیای مبنی
بر {دریافت} کمک و هیچ تعهد قانونیای برای تأمین آن وجود ندارد .درحالیکه یکی از اهداف
قانون تضمین امنیت و قابل پیشبینی بودن است .قانون تعیین میکند که چه کسی چه
حقوقی دارد ،چه کسی موظف به انجام چه کاری است ،و اگر رفتار پیشبینیشده رخ ندهد چه
اتفاقی میافتد تا بتوان تخلفات هریک از نقشآفرینان (ازجمله دولت) را تصحیح کرد .معموالً
قوانین داخلی درخصوص آموزشْ آموزش را برای کودکان در سنین  6تا 15سالگی اجباری
میدانند ،و شالودهای برای تعهد متعاقب دولت مبنی بر ایجاد و رایگان کردن آموزش
میگذارند .در غیر اینصورت آموزش فقط در حرف اجباری است .کودکان موظف هستند که در
مدرسه حضور یابند ،چراکه آموزش جزء کاالهای عمومی محسوب میشود .آموزش بر کودکان
تحمیل میشود تا به آنها این امکان را بدهد که از نظر اقتصادی خودکفا باشند و با زبان ،و
گذشته و آیندة کشور خود آشنا شوند ،و برای اینکه به کودکان درکی از ایدئولوژی ،دین یا
نظریة سیاسی داخلی بدهد .آموزش باید به کودکان درمورد حقوق بشر هم بیاموزد ،اما این امر
بهندرت عملی میشود .برخی از اهداف آموزش که بهصورت عملی اجرا میشوند ممکن است در
راستای تأیید حقوق بشر باشند و برخی از آنها ممکن است این حقوق را انکار کنند .بنابراین،
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بررسی تمامی ابعاد آموزش با استفاده از معیارهای حقوق بشر ضروری است.
نظام بینالمللی حقوق بشر تعهدات دولتی مربوط به حقوق بشر را بهصورت کلی تعریف
میکند و مشخص میکند که کدام تعهدات ایجابی و کدام سلبی هستند ،و کدامیک از تعهدات
تعهد به وسیله و کدامیک تعهد به نتیجه هستند .یکی از وظایف اساسی دولت تنظیم استراتژی
آموزشی ،تعیین و اِعمال استانداردهای آموزشی ،نظارت بر پیادهسازی درست راهبردها و
برقراری اقدامات اصالحی {در این خصوص} است .این وظیفه شامل هر دو تعهد اصلی دولت
میشود ـ تضمین موجود بودن آموزش و احترام به آزادی در آموزش .اولین تعهد عموماً متناظر
حقوق اقتصادی /اجتماعی /فرهنگی و دومین تعهد پیامد حقوق مدنی /سیاسی در نظر گرفته
میشوند .جدول  3نشان میدهد که چنین تقسیمبندیای نباید وجود داشته باشد ،چراکه هر
1
دو نوع تعهدات دولتی دو روی یک سکه هستند.

{ .1مترجمان} آن تفکیک میان حقوق انسانی که در یک سوی آن حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگـی و در سـوی دیگـر
آن حقوق مدنی ـ سیاسی قرار گرفتـه انـد ،مـاهیتی تـاریخی و ایـدئولوژیک دارد و ناشـی از مناسـبات سیاسـی ،اقتصـادی و
ایدئولوژیک دولت های عضو سازمان ملل است .پس از آنکه برای عملیاتیتر شدن اعالمیة حقوق بشر (که متنی غیرالـزامآور از
نظر حقوقی و بهاصطالح هنجاری نرم است و بدون سازوکار پایش و ارزیابی) ،در سازمان ملل تصمیم بـه تـدوین یـک پیمـان
حقوقبشری الزامآور گرفته شد ،بهواسطة اینکه ایاالت متحده و برخی از کشورهای بلوک غرب که حامی ایدئولوژی بـازار آزاد
بودند حاضر به پذیرش حقوق اجتماعی نشدند ،برای رسیدن به اجماع درنهایت دو متن پیشنویس مجزا تهیه و تصویب شـد
که یکی به میثاق حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی موسوم شد و دیگری به میثاق حقوق مدنی و سیاسی.
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جدول 3

1

اعالمیة جهانی:

اعالمیة جهانی:

آموزش باید حداقل در مقطع ابتدایی و اساسی والدین دارای حق ابتدایی انتخاب نوع آموزش ارائهشده به
کودکانشان هستند.
رایگان باشد .آموزش ابتدایی باید اجباری باشد.

کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش:

کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش:

طرفین این کنوانسیون متعهد هستند که یک
سیاست ملی را طراحی ،ایجاد و اجرا کنند
که ...در جهت ارتقای برابری در فرصتها و در
رفتار است ...و مشخصاً :الف) آموزش ابتدایی
را رایگان و اجباری کند.

طرفین این کنوانسیون موافقت میکنند که:
ب) الزم است که به آزادی والدین احترام گذاشته شود ...اول
اینکه {بتوانند} برای کودکانشان مؤسساتی را انتخاب کنند که
توسط مقامات دولتی برپا نشدهاند اما استانداردهای آموزشی
حداقلی را رعایت میکنند ،و دوم ،تضمین اینکه آموزش
اخالقی و مذهبی کودکان مطابق با باورهای آنهاست.

میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی:
کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین یا
فرهنگی:
آموزش ابتدایی باید اجباری و برای همه سرپرست قانونی کودکان را برحسب مورد در انتخاب مدرسهای
بهجز مدارس دولتی برای کودکانش محترم بشمارند مشروط به
موجود باشد.
اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش ،که
ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد ،مطابقت کنند و
آموزش و پرورش مذهبی و اخالقی کودکان مطابق اعتقادات
شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین شود .هیچیک از مفاد
این ماده نباید بهنحوی تفسیر شود که با آزادی افراد و اشخاص
حقوقی در ایجاد و ادارة مؤسسات آموزشی اخالل ایجاد کند.

پیماننامة حقوق کودک:

پیماننامة حقوق کودک:

کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را
نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت
میشناسند و برای دستیابی تدریجی به این
حق و براساس ایجاد فرصتهای مساوی،
اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان کردن تحصیل ابتدایی
برای همگان

هیچ بخشی (از مواد  28و  )29نباید بهگونهای تفسیر شود که
با آزادی افراد و نهادها در برپایی و هدایت مؤسسات آموزشی
مغایر باشد.

{ .1مترجمان} در ترجمة اسنادی که پیشتر به فارسی ترجمه شدهاند ،از متن ترجمهشده استفاده شـده اسـت.و ایـن مـواد
توسط این گروه ترجمه نشدهاند.
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صرفنظر از این ویژگیِ نظام بینالمللی حقوق بشر ،روند از هم گسیختن تعهدات
{حقوقبشری} که ماهیتاً جداییناپذیرند همچنان ادامه دارد که میتوان آن را در توصیف
ویژگیهای هرکدام از دو روی سکه نشان داد:
 حقوق بشر ممکن است فقط بهعنوان محافظی در برابر سوءاستفادة دولت از قدرت خود
تعریف شود ،که در این صورت محدود به حق بر مصونیت از شکنجه ،اعدامهای
اختصاری و ناپدیدشدگی میشود .پیامد این رویکرد این فهم و باور غلط است که حقوق
بشر را بدون کمکهای مالی دولتی قابلتأمین میداند ،چراکه فقط الزم است دولت از
سوءاستفاده از قدرت خود خودداری کند .چنین فهمی درمورد هزینة الزم برای نیروهای
پلیسی که بهدقت آموزش داده شدهاند و حرفهای هستند و درآمد مناسبی دارند ساکت
است؛ آموزشی که برای ممانعت از سوءاستفاده از قدرت ضرورت دارد .نگاه به دولت
بهعنوان دشمن منجر به تقاضا برای دولتِ کوچک و مخالفت با پرداخت مالیات یا
مداخلة دولت در بازار آزاد میشود 1.درنتیجه ،با نقش مسلّم دولت در ریشهکن کردن
فقر ،حمایت از حقوق کودکان ،یا از بین بردن تبعیض جنسیتی در تضاد است.
 حق بر آموزش ممکن است حق دسترسی به تحصیل رایگان در تمامی مقاطع ـ از
مهدکودک تا تحصیالت تکمیلی ـ تعریف شود ،که هزینة آن از توان بسیاری از دولتها
بیشتر است .هدف اصلی {چنین تفسیری} این است که داشتنِ حق را به این معنی تعریف
کند که دولت {باید} هر خدمتی را که مربوط به این حق است ،از نظر مالی تأمین و ارائه
کند .این دیدگاه بهطور واضح یک سوءتعبیر است ،برای نمونه درمورد حق بر ازدواج،
هیچکس استدالل نمیکند که حق بر ازدواج به این معنا است که دولت باید برای هر
شخصی که میخواهد {ازدواج کند} همسری پیدا کند .بلکه حق بر ازدواج شامل تعهد
دولت بر این موارد است :تعیین سن ازدواج (با ممنوع کردن کودک همسری) ،تضمین حق
زنان بر ازدواج (با حصول اطمینان از اینکه زنان مورد خرید و فروش قرار نمیگیرند) ،برابری
حقوق همسران (که با غیرقانونی اعالم کردن چندهمسری آغاز میشود) یا {تضمین} اینکه
اشخاصی که ازدواج میکنند با افزایش میزان مالیات مورد تبعیض قرار نمیگیرند.
{ .1مترجمان} منظور رویکرد نئولیبرالیستی و مبتنی بر آزادسازی قیمت ها و حذف خدمات عمومی است.
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 .1موجود بودن
تضمین موجود بودن مدارس ابتدایی برای همة کودکان مستلزم سرمایهگذاری قابلتوجهی
است که با آموزش پس از مقاطع اجباری و دانشگاهها توسعه مییابد .درست است که {در این
زمینه} دولت تنها {نهاد} سرمایهگذار نیست ،اما قوانین بینالمللی حقوق بشر دولت را ملزم
میکنند که درصورتیکه گزینة دیگری وجود نداشت ،در این زمینه سرمایهگذاری کند تا
اطمینان حاصل شود که مدارس ابتدایی برای همة کودکانِ در سن مدرسه موجود است .در
آفریقا ،کودکانِ در سنینِ دبستان نزدیک به یکسوم جمعیت را تشکیل میدهند و اکثریت
آنها در مناطق روستایی زندگی میکنند .ایجاد آموزش ابتدایی برای جوامع پراکندة روستایی،
که ممکن است برخی از آنها عشایر باشند ،گستردگی این چالش را نشان میدهد .اولویت
جهانی کنونی درمورد آموزش ابتدایی توجه را از آموزش متوسطه و عالی و درنتیجه تعهدات
دولت در این زمینه دور کرده است .این مسئله در کتابچة شمارة  7مورد بحث قرار خواهد
گرفت.
اطمینان از موجود بودن آموزش ،بهندرت ـ حتی اگر نگوییم هرگز ـ فقط حول محور بودجه
میچرخد .از زمان ایجاد نظام بینالمللی حقوق بشر ،آزادی والدین و اجتماعات در تأسیس
مدارس بخشی از آن بوده است .این آزادی در حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و
بنابراین هم در سطح بین المللی و هم داخلی ،دارای ضمانت حقوقی است .کمیسیون اروپایی
حقوق بشر حق تأسیس مدارس خصوصی را تأیید کرده است ،مشروط بر اینکه تنظیم و نظارت
آنها بر عهدة دولت باشد تا اطمینان حاصل شود که آموزش ،بهویژه کیفیت آن ،با
استانداردهای تعیینشده مطابقت دارد 1.اینکه هرکسی مجاز باشد نهادی تأسیس کند ،نام آن
را «مدرسه» بگذارد ،برنامهای به نام «آموزش» پیش ببرد و تکه کاغذهایی به اسم «مدرک»
ـ که ممکن است بیارزش باشد ـ برای فراگیران صادر کند ،هدف نظام بینالمللی حقوق بشر
نیست .این بهمنزلة قصور در تعهدات دولتی {در زمینة} حقوق بشر است .به همین خاطر اکثر
کشورها نوعی سازوکار تأیید صالحیت و /یا صدور مجوز را اعمال میکنند تا اطمینان حاصل
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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شود که مدارس امکانات و کارکنان کافی را دارند و برنامههای آنها مطابق با تعریف آموزش
است .بین تعهد دولت مبنی بر اطمینان از اینکه آموزشْ شایستة نام خود است ،و ضمانتهای
الزم برای جلوگیری از سوءاستفادة دولت از قدرت خود برای اعطای مجوز یا ممانعت از آن باید
توازن ایجاد شود .این مسئله منجر به تشکیل پروندههای قضایی بسیار زیادی در سراسر جهان
شده است.
پروندههای قضایی اغلب توسط کسانی مطرح میشود که در مؤسسات آموزشی بدون مجوز
تحصیل کردهاند ،و بعداً بهدلیل به رسمیت شناخته نشدن مدرک تحصیلیشان از ادامة
تحصیالت یا از شرکت در امتحانات الزم برای استخدام یا ادامة تحصیالت منع شدهاند .در هند
در سال  ، 1992دادگاه بدوی بر مبنای دالیل بشردوستانه حکم داد که دانشآموزان یک
مؤسسة آموزشیِ بدونِ مجوزِ رسمی میتوانند در امتحان شرکت کنند .از بین  129دانشآموز،
فقط یکی از آنها توانست در امتحان قبول شود؛ این خود نشاندهندة کیفیت پایین آن
مؤسسة آموزشی بدون مجوز رسمی بود که {این دانشآموزان} به آن رفته بودند .این پرونده به
دیوان عالی رسید ،و این دیوان حکم دادگاه بدوی را رد کرد و خاطرنشان کرد که «سهلگیری
در استاندارد و قرار قضایی {الزم} برای کنترل شیوة آموزش و سیستمهای ارزیابی به مدیریت
کارآمد آموزش آسیب میزند» .متعاقباً ،ضرورت اطمینان از اینکه مدارسی که اسماً موجود
هستند با استانداردهای آموزشی تعیینشده مطابقت دارند ،بدینترتیب شرح داده شده است:
این دادگاه طی حکمی قضایی به رشد قارچگونة مؤسسات آموزشی بدون مجوز رسمی
در ایالتهای آندرا پرادش ،1بیهار ،2تامیل نادو 3و ماهاراشترا 4که امکانات و کارکنان
کافی ندارند ،اشاره و تصریح کرد که سایر ایالتها هم مستثنی نیستند .بدیهی است که
حوزة آموزش فعالیتی تجاری ،همیشگی و سودآور ،با حداقل هزینه و سرمایة اولیه است.
این پرونده یکی از این موارد {متعدد} در ایالت ماهاراشترا است.
بهنظر می رسد که افراد و جوامع ،بدون رعایت الزامات قانونی ،مؤسسات آموزشی یا
تعلیمی تأسیس میکنند تا دانشآموزان را ثبتنام کنند و آموزش دهند ،اما امکانات
1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Tamil Nadu
4. Maharashtra
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کافی را ندارند .این کار در برخی موارد علیرغم اخطارهای دولت انجام میشود ،و در
برخی موارد بدون اطالع دولت مربوطه و با اغماض و اجازة ضمنی {از مقامات} سطوح
پایینتر انجام میشود.
مؤسساتی که امکانات و مکان الزم را ندارند ،و کارکنانشان در سطح استانداردها
نیستند ،به هدف اصلی آموزش آسیب میزنند و برای القای روحیة تحقیق و تعالی در
دانشآموزان زیانبارند .بیتوجهی به تطبیق با الزامات قانونی بهمعنای رها کردن
1
کودکان معصوم و ناآگاه به حال خود است.

جنبة دیگر تعهد به تضمین موجود بودن مدارس ،حفاظت در مقابل سوءاستفادة دولت از
قدرت است .دولت ممکن است یک دانشگاه را تعطیل کند ،چراکه اساتید و دانشجویان با
استفاده از آزادی بیان خود روایت رسمی را به چالش کشیدهاند .یا ممکن است حق آموزش را
نادیده بگیرد و تعهد خود مبنی بر تضمین موجود بودن آموزش را نقض کند .در سال ،1996
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملتها دریافت که تعطیلی دوسالة دانشگاهها و مدارس
متوسطه در زئیر (که نام جمهوری دموکراتیک کنگو {فعلی} در آن زمان بود) بهمنزلة نقض
2
مادة  17منشور {آفریقایی حقوق بشر} است ،که حق تحصیل را تضمین میکند.
چالشهای حقوقی موجود نبودن آموزش از قاعدة نسبت معکوس پیروی میکند :وقتی
آموزش موجود نیست ،عدم وجود آن به فقر نسبت داده میشود که هیچ چالش حقوقیای در
پی ندارد .مهم ترین دلیل {این مسئله} این است که اگر فراهم کردن و ایجاد آموزش فراتر از
توانایی دولت باشد ،هیچ تعهد قانونیای نمیتواند آن را مجبور کند؛ هیچکس نمیتواند از نظر
قانونی ملزم به انجام کاری شود که غیرممکن است .دادگاههای انگلیس مقرر کردهاند که این
تعهدْ مقامات محلی را ملزم میکند که هر کاری را که در حد معقول در توانشان است انجام
دهند تا از موجود بودن آموزش اطمینان حاصل کنند .در یک پروندة خاص ،وظیفة مسئوالن
1. Supreme Court of India – State of Maharashtra v. Vikas Sahebrao Roundale and Others, judgment of 11 August
1992, paras. 2–3 and 12 4 )1992( ,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 ( 93/100 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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محلی در حوزة آموزش ،مبنی بر تأمین مکان کافی مدرسه برای همة کودکان در سن تحصیل
اجباری ،بهطور کامل پیاده نشد و  300کودک بهدلیل کمبود معلم از تحصیالت ابتدایی محروم
شدند .دادگاه اعالم کرد که مسئوالن هر کاری که در توان و اختیاراتشان بود برای اصالح اوضاع
1
انجام دادهاند و بنابراین تعهد قانونی خود را نقض نکردهاند.
 1-1بودجة مدارس دولتی و خصوصی
تضمین موجود بودن آموزش نمودهای مختلفی دارد :دولت میتواند مدارس متنوعی را از نظر
مالی تأمین کند ،اما هیچکدام را اداره نکند؛ یا شبکهای از مدارس دولتی و /یا عمومی را اداره
کند ،بدون اینکه منابع مالی مدارس غیردولتی را تأمین کند .افراط در انحصار دولت بر آموزش،
یا جدایی کامل آن از {مقولة} آموزش ـ که هیچیک از آنها با نظام بینالمللی حقوق بشر
سازگار نیستند ـ نادر است .بعضی از کشورها فقط مدارس دولتی دارند ،بعضی دیگر فقط
مدارس خصوصی ،اما اکثر کشورها تلفیقی از هر دو را دارند .معنی «خصوصی» {در کشورهای
مختلف} تفاوت بسیاری دارد .خصوصی در موسعترین معنایش ،کلیة مدارس غیردولتی را دربر
میگیرد که درواقع ممکن است برخی از آنها بهصورت جزئی یا حتی کامل از جانب دولت
تأمین مالی شوند .در عمل ،تعهد دولت مبنی بر ایجاد آموزش غالباً ـ البته به اشتباه ـ با ارائة
آموزش خلط میشود .در تعداد معدودی از کشورها ،دولتها به طیف متنوعی از مدارس یارانه
میدهند ،بدون اینکه هیچکدام را اداره کنند.
درمورد اصطالح «خصوصی» فرض این است که همة این مدارس انتفاعی هستند،
درحالیکه بسیاری از آنها اینگونه نیستند .این اصطالح به آموزش رسمی و غیررسمی،
مدارس دینی و سکوالر ،مدارس اقلیت و بومی و همچنین مدارس برای کودکانِ با نیازهای ویژه
اطالق می شود .برخی از مدارس خصوصی مکمل مدارس دولتی هستند و در مواقعی تأسیس
می شوند که {آموزش دولتی} برای یک اقلیت زبانی یا مذهبی خاص ارائه نمیشود و یا پذیرای
کودکان دارای معلولیت جسمی یا معلولیت در یادگیری نیست .برخی دیگر{از مدارس
خصوصی} بهعنوان جایگزینی برای آموزش دولتی ارائه میشوند .رویة دولتها درمورد یارانة
مدارس غیرعمومی متفاوت است .درواقع ،در طبقهبندی مدارس بهعنوان مدارس عمومی و /یا
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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دولتی و مدارس خصوصی تفاوت زیادی وجود دارد .طبقهبندی ارائهشده توسط یونسکو ،که در
سطح جهانی در آمار مربوط به آموزش استفاده میشود ،مدارس را براساس معیار {نحوة}
مدیریت آنها توسط دولت یا {شخص} خصوصی تقسیم میکند و «مدارسی را هم که
کمکهای دولتی دریافت میکنند ،اگر بهصورت خصوصی مدیریت شوند ،خصوصی محسوب
میکند» 1.برخالف این ،دادگاه های انگلیس با مالک منبع تأمین بودجه ،مدارس را به دولتی
(یعنی عمومی) و خصوصی طبقهبندی کردهاند .اگر بودجة یک مدرسه از محل درآمد عمومی
2
حاصل شود ،آن مدرسه فارغ از نحوة مدیریتش ،دولتی دانسته میشود.
بهطورکلی ،تخصیص منابع یک تصمیم سیاسی تلقی میشود و دادگاهها که نهادی
غیرمنتخب هستند نه میتوانند و ـ نه بایست ـ در اختیارات نمایندگان مجلس که منتخب
{مردم} هستند مداخله کنند .اصالحات حقوقبشری در مرز میان فرایندهای سیاسی و حقوقی
قرار دارند .آموزش معموالً از محل مالیات عمومی تأمین مالی میشود ،که در برخی کشورها
{این مسئله} فراهم کردن بودجة آموزش را فراتر از اختیارات دادگاههای داخلی قرار میدهد.
یک نمونة دم دست ایاالت متحده است ،که در آن حقوق اقتصادی و اجتماعی به رسمیت
شناخته نشدهاند .مضاف بر آن ،دیوان عالی این کشور نیز مداخله در موضوع مالیات و
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی را فراتر از صالحیت خود میداند .دیوان عالی تصریح کرده
است که تصمیمگیری دربارة افزایش و پرداخت مالیات وظیفهای تقنینی است و فراتر از
صالحیت دادگاهها است .این پرونده مربوط به موضوع تأمین مالی آموزش در سطح منطقه از
محل مالیات بر امالک بود که {در طول زمان} موجب تفاوتی چشمگیر میان مناطق فقیرنشین
و ثروتمند شده بود .هرچند که بودجه به «ثروت نسبی تقسیمات کشوری سیاسی که
شهروندان در آن زندگی میکنند» بستگی داشت ،دیوان از بهچالش کشیدن این سیستم
خودداری کرد .دیوان درعوض از «آزادی اختصاص پول بیشتر به آموزش فرزندان» دفاع کرد.
امری که خودمختاری و استقالل محلی را بر افزایش اختیارات دولت مرکزی ترجیح میداد:
«سایر سیستمهای تأمین مالی ،که مسئولیت مالی بیشتری را در اختیار دولت قرار میدهند،
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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منجر به کاهش قابلتوجه خودمختاری و استقالل محلیِ مدنظر میشوند».
با وجود این ،چالشهای تخصیص بودجة عمومی به مدارس خصوصی در کشورهای دیگر
پای اصالحات حقوق بشری را به تخصیص منابع باز کرده است .چنین مواردی اغلب واکنش به
روندهای اخیر خصوصیسازی یا کاالییسازی آموزش ،بهویژه کوپن مدارس ،بودهاند .شیوة رایج
قبالً این بود که ایالتها شبکة مدارس دولتی را تأمین مالی کنند تا همة کودکان به آموزش
دسترسی داشته باشند ،و محل تحصیل کودکان هم بر اساس معیارهایی عینی نظیر فاصلة
{محل تحصیل از محل سکونت} تعیین شود .اما کوپن مدرسه این شیوه را تغییر داد .کوپن
مدرسه خوانش دیگری از تعهدات دولت ارائه کرده است ـ بهجای تضمین اینکه مدارس دولتی
برای همة کودکان موجود است و همة مدارس با الزامات کیفیت و امنیت مطابقت دارند ،ارائة
کوپن مدرسه این امکان را برای والدین فراهم کرده است که با داشتن کوپنِ در دست برای
پرداخت ،بین مدرسههای مختلف بگردند و انتخاب کنند .دولت با چنین طرحهایی به والدین
این امکان را داده است که مدرسة فرزندشان را انتخاب کنند ،و دولت با کوپنها که معموالً
هزینة ثبتنام و /یا شهریه را شامل میشود به آموزش کودکان کمک میکند .استدالل {چنین
طرحهایی} این است که مدارسی که فراگیرندگان را جذب میکنند باید مورد تشویق قرار
گیرند ،و مدارسی که قادر به این کار نیستند باید از بودجه محروم شوند .در سطحی انتزاعیتر،
استدالل {این طرحها} پیشبرد رقابتپذیری و /یا گسترش آزادی انتخاب والدین است .یک
دلیل دیگر ،که البته ضمنی است ،قرار دادن مدارس دولتی در معرض رقابت است ،چون این
مدارس انحصار آموزش را در دست دارند .این رویکرد باعث به وجود آمدن جنجال زیادی شده
است ،چراکه این فرضیة پذیرفتهشده در بسیاری از کشورها را به چالش کشیده است که دولت
موظف است یا آموزش عمومی همهجانبه (حداقل در سن مدرسة اجباری) ارائه دهد ،یا به انواع
غیرعمومی مدارس یارانه بدهد ،و در هر دو مورد ملزم باشد تا اطمینان حاصل کند که کلیة
مدارس با استانداردهای اساسیِ کیفیت مطابقت دارند.
دولتها با طرحهای کوپن به فراگیران این امکان را میدهند که آن را به مدرسة موردنظر
خود پرداخت کنند .اگر ارائة این کوپنها پا بگیرد ،تمایز بین مدارس عمومی و خصوصی ،دولتی
1. US Supreme Court – San Antonio School District v. Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973), 21 March 1973
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و غیردولتی ،شهریهای و رایگان ـ و تنوعی که در هرکدام از آنهاست احتماالً از بین میرود.
فقط مدارسی که قادر به جذب فراگیرندگان و /یا بودجه هستند باقی خواهند ماند .منطق پشت
کوپنها دولتها را ارائهکنندة مقداری از بودجه برای فراگیرندگان میداند ،اما به قیمت نادیده
گرفتن طیف گستردهای از تعهدات حقوقبشری دولت ،ازجمله اطمینان از موجود بودن ،در
دسترس بودن ،قابلقبول بودن و قابلانطباق بودن آموزش.
بحثهای جاری دربارة کوپنهای مدارس از حوزة اقتصاد آغاز شد که بر انتخاب
مصرفکننده و رقابتپذیری تمرکز داشت و مفهوم آموزش بهعنوان کاالی عمومی را رد
میکرد 1.پروندههای قضایی پای موضوع را به حوزة حاکمیت قانون باز کرده است .طرح کوپنی
که در سال  1993در پورتوریکو ارائه شد به این دلیل خالف قانون اساسی شناخته شد که به
دانشآموزان منتخب  1500دالر کمک مالی میکرد تا از مدارس دولتی به خصوصی منتقل
شوند 2.در این خصوص به منع قانون اساسی درمورد روانه کردن بودجة عمومی به مدارس
خصوصی استناد شد که برخاسته از جدایی بین کلیسا و دولت است .هرچند که طرح کوپن
ارتباطی به مدارس سکوالر یا مذهبی نداشت ،چون در مدارس خصوصی ،هم مدارس مذهبی
وجود داشتند {و هم غیرمذهبی} ،اما این منع قانون اساسی مانع از گسترش طرحهای کوپن
شد .یکی دیگر از اهداف این طرحها این بود که با هدف گسترش انتخاب {مصرفکنندگان}،
انگیزهای مالی برای جایگزین کردن مدارس دولتی با مدارس خصوصی ایجاد کنند (و درنتیجه
درآمد مالیاتی را هم به مدارس خصوصی انتقال دهند) .اما این بر خالف الزامات قانون اساسی
بود که استفاده از بودجة عمومی را فقط برای مدارس عمومی مجاز میدانست.
اختالفات مربوط به کوپن معموالً حول استدالالت اقتصادی میچرخد ،با این حال از معنی و
هدف حق بر آموزش نشئت میگیرد .مطابق رویة قضایی موجود ،دیوان عالی کلمبیا بهخوبی
 .1آموزش یک کاالی عمومی است ،چراکه ارزش آن با به اشتراک گذاشتن آن بیشتر میشود ،نمیتوان جلـوی گسـترش آن
را گرفت ـ افراد ،هم کودکان و هم بزرگساالن ،چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال فراگیری هسـتند .امـا بـرخالف آمـوزش،
تحصیل در مدرسه را نمیتوان بهراحتی کاالی عمومی دانست؛ چون می توان جلـوی دسترسـی افـراد بـه مدرسـه را گرفـت.
محرومیت از تحصیل در مدرسه را نمیتوان مساوی با عدم وجود آموزش دانست ـ افراد در خانه ،خیابـان ،اجتمـاع ،زنـدان و
کمپ پناهجوها در حال یادگیری هستند.

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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نشان داده است که چرا آموزش نباید با استدالالت اقتصادی رهنمون شود:
درست است که قانون اساسی از فعالیتهای اقتصادی ،ابتکارات خصوصی و رقابت
حمایت میکند و حق نهادهای خصوصی در برپایی مدارس را به رسمیت میشناسد ،اما
این آزادیها ماهیت آموزش بهعنوان یکی از خدمات عمومی و جنبة اجتماعی آن را
نمیتوانند انکار کنند یا از بین ببرند .آموزش پیش از هر چیز یک حق اساسی است.
آموزش ـ حتی اگر خصوصی باشد ـ باید بهگونهای ارائه شود که برابری فرصتها در
دسترسی به آموزش را تضمین کند .تمامی اشکال تبعیض و «نخبهگرایی» با ماهیت
خدمات عمومی بودن آموزش و محتویات عمیقاً اجتماعی آن در تناقض است .این
رویهها بهدلیل ملزومات اقتصادی بیش از حد ،خودبهخود اشخاصی را که از نظر فکری
1
توانا هستند ،فقط بهدلیل سطح درآمدشان از دسترسی به آموزش محروم میکند.

تمامی جنبههای بودجة عمومی برای مدارس خصوصی چه در سطح داخلی و چه بینالمللی
بهوفور مورد بررسی قضایی قرار گرفته است تا حقوق فردی و تعهدات دولتی متناظر آنها را
تعیین کند .تقاضاها از دولتها مبنی بر تأمین مالی جایگزینهای مدارس دولتی متحدالشکل
موجب ایجاد رویة قضایی در سطح بینالمللی شده است .این رویة قضایی بر بودجة عمومی
تمرکز دارد که جهت تسهیل پیادهسازی حق بر تأسیس و ادارة مدارس است و مورد تأیید نظام
بینالمللی حقوق بشر قرار گرفته است .این رویة قضایی مرز میان حقوق مدنی و سیاسی
بهعنوان حقوق بیهزینه ،و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بهعنوان حقوق هزینهبر را از میان
برداشته است .بنا بر اظهار کمیتة حقوق بشر «درصورتیکه مؤسسات خصوصی تحت نظارت
دولت قرار نداشته باشند ،اگر دولت بهمیزان مساوی برای مؤسسات خصوصی و دولتی
کمکهزینه در نظر نگیرد ،نمیتوان عمل دولت را تبعیضآمیز تلقی کرد» .در پروندة مشابهی
 .1متن رأی بهزبان اصلی:
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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که در آن {دولت} برای کودکان در حال تحصیل در مدارس دولتی ،کتابهای درسی و
وعدههای غذایی رایگان فراهم کرده بود اما درمورد مؤسسات خصوصی این کار را انجام نداده
بود ،کمیته رأی پیشین خود را تأیید کرد و این نکته را اضافه کرد که «رفتار ترجیحی نسبت به
بخش دولتیْ منطقی و مبتنی بر معیارهای عینی است» 1.این تصدیق اولویت دادن به مدارس
دولتی نسبت به مدارس خصوصی فراتر از بحث تأمین مالی است :نقش آموزش در اجتماعی
شدن کودکان ،بین دربرگیرندگی 2و تفکیک ،اولویت را به دربرگیرندگی میدهد .براساس گفتة
3
معروف دادگاه عالی ایاالتمتحدة آمریکا« ،امکانات آموزشیِ جداگانه ذاتاً نابرابر هستند».
کمیسیون اروپایی حقوق بشر در زمان خود تأیید کرده بود که دولت هیچ تعهدی مبنی بر
اعطای کمکهزینه به مدارس خصوصی ندارد ،اما بهدلیل مسئولیتش مبنی بر تضمین انطباق
کلیة آموزشهای {ارائهشده} با استانداردهای تعیینشده ،این حق را داراست که این مدارس را
تحت مقررات و نظارت قرار دهد 4.دادگاههای داخلی در کشورهای مختلفی این موضوع را مورد
بررسی قرار دادهاند و آنها هم همین رویة نظام بینالمللی حقوق بشر را پیش گرفتهاند .دیوان
عالی کانادا در بررسی شکایتی درمورد عدم تخصیص بودجة عمومی به مدارس مذهبی
خصوصی ،تأیید کرده است که هدف مدارس دولتی تأمین آموزش برای همة اعضای اجتماع
است .اینکه والدین از آزادیشان برای آموزش فرزندانشان مطابق با اعتقادات مذهبی خود در
مدارس جداگانه (یا در خانه) استفاده کنند ،مانع بهرهمندی فرزندانشان از مدارس دولتی
میشود و برای والدینشان هزینهبر خواهد بود؛ بااینحال استفادة والدین از این آزادیشان حقی
5
برای آنها نسبت به بودجة دولتی در پی نخواهد داشت.

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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 1-2معلمها
مسائل بیشماری در زمینة حقوق بشر وجود دارند که بهصورت ویژه بر معلمان تأثیر میگذارند.
بااین حال در ادبیات مربوط به حق آموزش که بر کودکان تمرکز دارد ،به این مسائل توجه کمی
می شود .اگر حقوق معلمان رعایت نشود و مورد حمایت قرار نگیرد ،تصور تحقق حقوق کودکان
غیرممکن است.
پیش از هرچیز ،معلمان برای تدریس باید آموزش و تعلیم ببینند ،و دادگاهها نیز بدون
هیچگونه تردیدی این موضوع را تأیید کردهاند که معلمها باید برای تدریس واجد صالحیت
باشند ،از جمله اینکه مسلط به زبانی باشند که قرار است به آن تدریس کنند 1.این پروندة
حقوقی پیش رو نشاندهندة شکاف عمیقی است که بین مناطق وسیعی از جهان وجود دارد،
مناطقی که اکثر معلمهایشان آموزش ندیدهاند و مناطق اندکی که صالحیت معلمهایشان
بهدقت کنترل میشود .دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی مکرراً بر راهحل توسل به «معلمان
قراردادی» برای کمبود معلم اشاره کرده است .این دادگاه عدم رضایت خود نسبت به این
راهحل را اعالم کرده ،و از لزوم شهروند بودن معلمان نیز ایراد گرفته است .دادگاه اظهار کرد که
«غیرشهروندان در تمامی کشورها در اقلیت بودهاند و وزنة سیاسی چندانی ندارند» و توجیه
دولت برای دریغ کردن مشاغل معلمی از غیرشهروندان بهمنظور اشتغالآفرینی برای
2
شهروندانش را رد کرده و مهمترین اولویت را تدریس باکیفیت دانسته است.
جایگاه معلمان بهعنوان کارمندان دولتی ،که بهویژه درمورد معلمان مدارس ابتدایی شایع
است ،اغلب منجر به نفی آزادیهای صنفی آنها و همچنین {قدرت} چانهزنی جمعیشان
میشود .درعینحال ،شناسایی معلمی بهعنوان یکی از خدمات اساسی ،حق اعتصاب معلمان را
از آنها سلب میکند .آزادی های صنفی و حقوق کار برای معلمان ،درست مانند سایر مشاغل،
بخشی از استانداردهای اساسی و بینالمللی کار است که در بسیاری از کشورها و همچنین در
سطح بینالمللی بهصورت حقوقی قابلاجراست .انکار حق تشکیل اتحادیههای صنفی ،اخراج
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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معلمان اعتصابکننده (یا مجازات آنها با تبعید داخلی ،انتقال یا کاهش حقوق) ،تبعیض علیه
اتحادیه ،آزار و اذیت ،دستگیری یا قتل رهبران اتحادیههای صنفی ،معلمان بسیاری را در
کشورهای مختلف تحتتأثیر قرار داده است .کمیتة آزادی انجمن سازمان بینالمللی کار 1بهطور
مداوم این ادعا را که معلمی از خدمات اساسی است رد کرده ،و تأیید کرده است که معلمان
حق اعتصاب دارند{ .کمیته} اظهار کرده است که «حق بر اعتصاب فقط در حوزة خدمات
دولتی (افرادی کارمند دولتی محسوب میشوند که بهعنوان کارگزاران حوزة صالحیت دولتی
کار میکنند) یا در حوزة خدمات اساسی در معنای مضیق کلمه (خدماتی که اختالل در آنها
زندگی ،امنیت شخصی یا سالمت تمام جمعیت یا بخشی از آن را به خطر میاندازد) میتواند
محدود و حتی ممنوع شود» 2.کمیته مجدداً {با این اظهارات} حق اعتصاب معلمان را تأیید
کرده است« :حق بر اعتصاب یکی از بنیادیترین حقوق کارگران و سازمانهای آنها است؛
{حق بر اعتصاب} یکی از ابزار اساسی است که از طریق آن میتوانند منافع حرفهای خود را
ترویج و از آنها محافظت کنند 3».عالوه بر این ،سازمان بینالمللی کار تأکید کرده است که
اتحادیههای صنفی ،عالوه بر حفاظت از منافع شغلیشان« ،باید بتوانند بهخصوص با هدف انتقاد
4
از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت ،به اعتصابهای اعتراضی متوسل شوند».
کمیتة حقوق بشر به شکایت دو معلم دانشگاه رسیدگی کرد که به جرم اهانت به ذات
اقدس ملوکانه( 5اهانت به رئیس دولت در حین انجام وظیفه )6دستگیر شده و پس از آزادی از
زندان ،با این توجیه که مشاغل خود را ترک کردهاند ،از بازگشت به شغل خود منع شده بودند.
کمیته بیان داشت که «آزادی شرکت در فعالیت سیاسی بهصورت انفرادی یا از طریق احزاب
سیاسی ،آزادی مباحثه درمورد امور عمومی ،انتقاد از دولت و انتشار محتویات سیاسی» درمورد
7
استادان دانشگاه هم صادق است ،خواه آن استاد از کارمندان دولتی باشد ،یا خیر.
حرفة معلمی تحتتأثیر انواع مختلف نابرابریِ نسبت جنسیتی قرار دارد .همانطور که در
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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جدول شمارة  4نشان داده شده است ،زنان در برخی از کشورها نسبت کمی از معلمان دبستان،
و در دیگر کشورها اکثریت قریب به اتفاق آنها را تشکیل میدهند .هر دو {نوع} عدم تعادل و
این افراط و تفریط ،ضرورت انطباقپذیری را برجسته میکنند :سیاستگذاریهای بینالمللی و
داخلی بسیاری برای افزایش تعداد معلمان زن انجام شدهاند ،اما سیاستگذاریهای اندکی به
روی دیگر این عدم تعادل پرداختهاند .تعداد کمی از کشورهای جهان ،دست به تدوین سیاست
تعادل جنسیتی زدهاند .سیاست تعادل جنسیتی به این معنی است که اگر تعداد افراد یک گروه
جنسیتی بیشتر از  %40باشد ،باید اقدامات اصالحی را {جهت متناسب کردن این درصد} آغاز
کرد .جدول شماره  4نشان می دهد که زنان در برخی کشورها بیش از دو سوم ،یا حتی بیش از
چهار پنجم معلمان مدارس ابتدایی را تشکیل میدهند .چهل سال پیش ،در اولین گزارش
سازمان ملل راجع به تبعیض در آموزش ،خطر تداوم به حاشیه رانده شدن زنان بهجای ترویج
برابری مورد اشاره قرار گرفت .این گزارش خالصهای از دالیلی را مطرح کرد که براساس آنها
زنان اکثریت معلمان مدارس ابتدایی را تشکیل میدهند« :این تفکر که زنان صالحیت ویژهای
برای آموزش کودکان کمسن دارند ،این واقعیت که معلمی دری را برای زنان باز میکند که در
بس یاری از مشاغل دیگر به رویشان بسته است ،و این واقعیت که مردان به حرفههایی با حقوق
1
بیشتر جذب میشوند».

1. United Nations – Study of Discrimination in Education by Charles Ammoun, Special Rapporteur of the SubCommission 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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جدول ۴
عدم تعادل نسبت جنسیتی میان معلمان
ارمنستان ،باهاماس ،گرجستان ،قزاقستان ،مغولستان ،جمهوری
چک ،ایتالیا ،لتونی ،لیتوانی ،مولداوی ،روسیه ،اسلواکی ،اسلوونی،
باالی  90درصد
اوکراین
استرالیا ،اتریش ،آذربایجان ،بوتسوانا ،بلغارستان ،کلمبیا ،کرواسی،
کوبا ،دومنیکا ،استونی ،فرانسه ،آلمان ،گویان ،مجارستان ،ایرلند،
اسرائیل ،جامائیکا ،قرقیزستان ،لسوتو ،مالت ،نیوزیلند ،نیکاراگوئه،
بین  75درصد تا  90درصد
قطر ،رومانی ،سانمارینو ،سیشل ،سریالنکا ،سورینام ،سنت
کیتس و نویس ،سنت لوسیا ،سوازیلند ،انگلستان ،ازبکستان،
ونزوئال ،ایاالت متحدة آمریکا ،یوگسالوی
آلبانی ،بحرین ،بلژیک ،بلیز ،برونئی دارالسالم ،کانادا ،کیپورد
(دماغة سبز) ،شیلی ،قبرس ،دانمارک ،جمهوری دومنیکا ،اکوادور،
مصر ،فیجی ،مقدونیة شمالی ،یونان ،گرنادا ،هندوراس ،اندونزی،
ایران ،عراق ،ژاپن ،اردن ،کریباتی ،کره ،کویت ،ماداگاسکار ،مالزی،
بین  50تا  75درصد
میانمار ،نامیبیا ،هلند ،پاراگوئه ،پرو ،ساموآ ،عربستان سعودی،
آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،سنت وینسنت و گرنادین ،سودان ،سوئد،
سوئیس ،سوریه ،تاجیکستان ،تونگا ،ترینیداد و توباگو ،امارات
متحدة عربی
افغانستان ،الجزایر ،بروندی ،کامبوج ،کامرون ،چین ،کنگو،
جیبوتی ،اریتره ،اتیوپی ،گابن ،هند ،کنیا ،الئوس ،ماالوی،
بین  25تا  50درصد
موریس ،مراکش ،نیجر ،نیجریه ،عمان ،پاپوآ گینهنو ،تانزانیا،
تونس ،ترکیه ،اوگاندا ،وانواتو ،زامبیا ،زیمبابوه
بنین ،بورکینافاسو ،چاد ،ساحل عاج ،جمهوری دموکراتیک
کنگو ،گینة استوایی ،گامبیا ،گینه ،مال ،موریتانی ،موزامبیک،
نپال ،پاکستان ،سنگال ،توگو
زیر  25درصد

منبع UNESCO – World Education Report 1998, pp. 144–147 :ارقام مربوط به سال  1995است.
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 .2قابلدسترس بودن :تمرکز بر دختران
دسترسی به مدارس دولتی باید با اصل منع تبعیض هدایت شود .منع تبعیض از مهمترین
اصول حقوق بشر است که بر حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و همچنین
حقوق کودک اعمال می شود .عدم تبعیض منوط به تحقق تدریجی نیست ،بلکه باید بالفاصله و
بهطور کامل رعایت شود .احترام به آزادی والدین در انتخاب آموزش فرزندانشان نیز منوط به
تحقق تدریجی نیست و باید بهصورت کامل و سریعاً تضمین شود .با وجود این ،در عمل ،گاهی
{احترام به آزادی والدین} با رفع تبعیض در حقوق کودک ،برای مثال محرومیت دختران از
آموزش ،در تعارض است.
کتابچة شمارة  6به موضوع تبعیض ،ازجمله تبعیض در دسترسی به آموزش اختصاص داده
شده است ،به همین خاطر در اینجا فقط به شرح مختصری از دسترسی دختران به آموزش
بسنده میشود .درواقع تاکنون ،اطالعات کمی و کیفی موجود درمورد عدم دسترسی به آموزش،
فقط درمورد زنان و دختران بهصورت نظاممند گردآوری شده است .حق بر آموزش نقش
اصالحکنندهای بر بازار آزاد داشته است .البته که دولتها {در این زمینه} تعهدات حقوقبشری
دارند ،چرا که آموزش ابتدایی نباید کاالسازی شود .ضرورت مداخلة دولت در دسترسی دختران
به آموزش ابتدایی روزبهروز مقبولیت بیشتری پیدا کرده است .بسیاری از اقتصاددانان دلیل
چنین مداخلهای را شکست بازار میدانند .بهزبان ساده میتوان عدم تمایل والدین مبنی بر
فرستادن دخترانشان به مدرسه را بهدلیل نبود توجیه اقتصادی در سرمایهگذاری روی تحصیل
دخترانشان دانست .بنابراین ،تقاضای تحصیل دختران باید با ایجاد مشوقهایی برای والدین
ایجاد شود .این اقدامات نشان داد که اگر انتظاراتی که از دختران وجود دارد باهم در تضاد
باشند ،ممکن است آنها را از دسترسی به آموزش محروم کند .اگر از آنها انتظار میرود که
کارهای خانه را انجام دهند ،برنامة مدرسه باید با جریان تولید مواد غذایی معیشتی یا برنامة
روزانه و فصلی زندگی خانوادگی هماهنگ شود .از آنجا که خانوادههای فقیر برای بقای خود به
کار تک تک اعضای خانواده نیاز دارند ،برای دسترسی واقعی دختران به مدرسه ،ترکیب مدرسه
و کار اغلب ضروری دانسته میشود.
اغلب اوقات ،ترکیبی از در دسترس نبودن مدارس و {آزادی} انتخاب والدین مانع دسترسی
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دختران به آموزش می شود .مطالعات بسیاری راجع به آزادی انتخاب والدین انجام شده است،
اما اطالعات کمی درمورد در دسترس بودن مدارس برای دختران موجود است .مدارس موجود
ممکن است طبق قانون یا در عمل فقط به روی پسران باز باشند ،اما آمارهای آموزشیِ موجود
این تفاوت را نشان نمی دهند .تعیین اینکه آیا مدارس موجود ظرفیت جذب کافی برای ثبتنام
و حفظ کلیة دخترانِ در سنین دبستان را دارند یا خیر ،غیرممکن است .جدول شمارة  5نشان
میدهد که عدم تعادلِ نسبت جنسیتی اغلب بهمعنی در اقلیت بودن دختران است ،اما در
برخی کشورها تعداد دختران بیشتر از پسران است .مدارس ابتدایی در کارائیب یا اروپای شرقی
در جذب و حفظ پسران مشکل دارند ،که یکی از دالیل آن زن بودن اکثریت قریب به اتفاق
معلمان است.
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جدول ۵
نابرابری نسبت جنسیتی در میان دانشآموزان
لسوتو( ،)%11ترینیداد و توباگو()%11
بیشتر از  +10درصد
مغولستان ( ،)%3نیکاراگوئه ( ،)%3باهاماس (،)%4
بین  +3درصد تا  +9درصد
جمهوری دومنیکن ( ،)%4بوتسوانا ( ،)%5نامیبیا ()%7
آلبانی ،بحرین ،کاستاریکا ،دانمارک ،اکوادور ،السالوادور ،استونی،
بین  +1درصد تا  +2درصد فیجی ،گرجستان ،هائیتی ،هندوراس ،مجارستان ،کره ،لوکزامبورگ،
مالزی ،پاناما ،آفریقای جنوبی ،ایاالت متحده آمریکا ،یوگسالوی
بلیز ،بلغارستان ،کانادا ،شیلی ،چین ،کرواسی ،مقدونیه شمالی ،گویان،
بین  -1درصد تا  -2درصد لیبی ،ماداگاسکار ،مالت ،عمان ،پرو ،فیلیپین ،لهستان ،قطر ،ساموآ،
عربستان سعودی ،اسلوونی ،تانزانیا ،امارات متحده عربی ،زامبیا
بالروس ،اریتره ،اندونزی ،کنیا ،قرقیزستان ،لتونی ،تونس ،ترکیه،
بین  -3درصد تا  -5درصد
وانواتو ،ونزوئال ،سومالی
کنگو /برازاویل ( ،)%6اوگاندا( ،)%7الجزایر( ،)%8بنگالدش (،)%8
بین  -6درصد تا  -9درصد بولیوی ( ،)%8بوروندی ( ،)%8سوریه ( ،)%8اتیوپی (،)%9
جیبوتی ( ،)%9عراق ( ،)%9موریتانی ()%9
کامرون ( ،)%10کومور ( ،)%10موزامبیک ( ،)%10مالی ( ،)%11پاپوآ
بین  -10درصد تا  -20گینهنو ( ،)%12سنگال ( ،)%12بورکینافاسو ( ،)%13مصر(،)%13
ایران ( ،)%13الئوس ( ،)%14نیجر ( ،)%14گامبیا (،)%18
درصد
گینه ( ،)%18مراکش ()%19
کنگو /کینشاسا ( ،)%21جمهوری آفریقای مرکزی ( ،)%23گینه
بیسائو ( ،)%26توگو ( ،)%26افغانستان ( ،)%27چاد (،)%29
بیش از  -20درصد
بنین ( ،)%31نپال ( )%39
در این کشورها ،تفاوتی بین آمار رسمی ثبتنام مدارس ابتدایی برای دختران و پسران وجود ندارد:
آرژانتین ،استرالیا ،اتریش ،باربادوس ،بلژیک ،برونئی دارالسالم ،کیپ ورد (دماغه سبز) ،کوبا ،قبرس،
جمهوری چک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایرلند ،جامائیکا ،ژاپن ،اردن ،کویت ،ماالوی ،موریس،
هلند ،نیوزیلند ،نروژ ،پاراگوئه ،پرتغال ،رومانی ،روسیه ،رواندا ،سنگاپور ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس،
انگلستان و اروگوئه.
منبعUNICEF – The State of the World’s Children 1999, pp. 106–109 :
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 .3قابلقبول بودن
دیدگاههای افراطی دربارة نقش دولت در آموزش ،یا فقط دولت را سرمایهگذار و موجد آموزش
میدانند ،و یا اینکه به دولت فقط به چشم تنظیمکنندة {آموزش} نگاه میکنند .تقریباً مثل
سایر حوزهها ،دیدگاههای افراطی در رویة عملی دولتها چندان مشاهده نمیشوند .این
دیدگاههای افراطی اجماع جهانی پیرامونِ نقش تنظیمگری دولت را میپوشانند ،نقشی که
مستلزم تنظیم و اجرای استانداردهای آموزشی و فراهم کردن بودجه از جانب دولت است .حق
بر آموزش «بهدلیل ماهیتش ،تنظیمگری از جانب دولت را ایجاب میکند؛ این تنظیمگری
1
ممکن است بر حسب زمان و مکان ،و بسته به نیازها و منابع اجتماع و افراد ،مختلف باشد».
دولت موظف است اطمینان حاصل کند که تمامی مدارس با حداقل معیارهایی که تعیین کرده
است مطابقت دارند ،و با این کار گوشهای از ارائة آموزش قابلقبول را تضمین کند.
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
دعوی بوده است .دیوان عالی کانادا دعوی یک والد را رد کرد که ادعا میکرد به این دلیل که
«نسبت به فرزندانش اختیار دارد و در برابر آموزش آنها وظیفه دارد» که از جانب خداوند بر
دوش او گذاشته شده است« ،کودکانش را آنطور که دوست دارد ،آموزش میدهد» .قوانین
کانادا آموزش اجباری را الزامی نمیکنند و به والدین اجازه میدهند که درصورتیکه «کودکان
تحت تعلیم کافی در خانه یا جای دیگری هستند» آنها را از حضور در مدرسه معاف کنند .با
وجود این ،خواهان این پرونده از تقاضای تأییدیة آموزش خانگی امتناع کرده بود ،چراکه باور
داشت آزادی مذهبی او با این کار نقض میشود .بنا بر رأی دادگاه« ،پذیرش باورهای مذهبی
خوانده بهمعنای معافیت کامل از مقررات دولتی است» و درنتیجه «بهشدت مانع رسیدن به
2
اهداف مهم دولت میشود».
احترام به اعتقادات مذهبی در زمینة آموزش بارها در ارتباط با شاهدان یهوه مطرح شده
است .دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایتی را بررسی کرد که درمورد دختری بود که بهدلیل
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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امتناع از شرکت در یک رژه ،از مدرسه اخراج شده بود .او این رژه را نوعی گرامیداشت جنگ
می پنداشت و اعتقادات مذهبی او وی را از شرکت در رویدادی که جنگ را پاس میدارد باز
میداشت .دادگاه اعتقادات صلحآمیز والدین را مدنظر قرار داد (به اعتقادات دختر اشارة چندانی
نکرد) اما هیچ موردی از نقض حقوق بشر نیافت 1.دادگاه عالی فیلیپین رویکردی خالف
{رویکرد دیوان عالی کانادا} اتخاذ کرد و تأیید کرد که کودکانی که از شاهدان یهوه هستند
حق دارند از مراسم پرچم معاف شوند (از جمله خواندن سرود ملی ،ادای احترام به پرچم و
خواندن سوگندهای وطنگرایانه) چراکه آزادی باورهای مذهبی آنها فقط درصورتی میتواند
2
محدود شود که تهدیدی برای امنیت عمومی باشد.
زبان آموزشْ موضوعی است که بهدفعات بحثبرانگیز شده است ،زیرا میتواند کودکان را از
حضور در مدرسه بازدارد ،یا درصورتیکه در مدرسه حاضر هستند ،آنها را از یادگیری منع
کند .این موضوع همیشه در آموزش باعث جنجال زیادی شده است و{این جنجال} احتماالً
کاهش نمییابد ،بلکه برعکس ،رو به افزایش است .بحث و جدلها شامل تصمیمگیری دربارة
زبان (یا زبانهای) رسمی آموزش برای مدارس عمومی ،آموزش زبانهای اقلیت و زبانهای
بومی و آموزش به این زبانها (و همچنین به رسمیت شناختن این زبانها) و آموزش زبانهای
خارجی (و همچنین آموزش به زبانهای خارجی) میشود.
دادگاه اروپایی حقوق بشر حق دولت بر تعیین زبان رسمی کشور را ،که همان زبان آموزش
در مدارس عمومی است ،به رسمیت شناخته است .اما این را که چیزی تحت عنوان حق بر
3
آموزش به زبانِ انتخابی فرد وجود دارد رد کرده است.
از زمان جامعة ملل ،دولتها تعهد داشتهاند که به حقِ اقلیتها مبنی بر برپایی مدارس به
زبان اقلیت احترام بگذارند .در سال  ،1919این رویه توسط لهستان ایجاد شد .لهستان در کنار
آموزش به زبانهای اقلیت در مدارس عمومی ،حق شهروندان عضو گروههای اقلیت را ،مبنی بر
تأسیس ،اداره و نظارت بر مدارس با هزینة خودشان به رسمیت شناخت« ،با حق بر اینکه که از
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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زبان خودشان استفاده کنند ،و مذهب خود را در این مدارس آزادانه بهجا آورند 1».این حق
متعاقباً توسط دیوان دائمی دادگستری بینالمللی مورد تأیید قرار گرفت 2.با گذشت بیش از نیم
قرن ،پیچیدگیهای مربوط به زبان آموزش بهجای اینکه کاهش پیدا کنند افزایش داشتهاند.
تقاضای «رایگان» بودن مدارس اقلیت (که بهمعنای تأمین مالی آنها از جانب دولت است)
اغلب مطرح شده ،اما به ندرت با آن موافقت شده است .حق بر آموزش به زبان مادری از دهة
 1950در دستور کار نظام بینالمللی حقوق بشر بوده است .جنجالها در این زمینه در دهة
 1990شدت گرفت؛ در این زمان ،باور به آموزش یکزبانه ،حتی به زبان مادری فرد ،به چالش
کشیده شد ،و یک مورد تازه به این بحث بیپایان اضافه کرد .پیامدهای مالی چندزبانه بودن
مدارس ابتدایی مورد افزایش بیشتر این بحثها شده است.
از منظر حقوق کودک ،تعهد {دولت} مبنی بر قابلقبول کردن مدارس ابتدایی ،بسیار فراتر
از آزادی انتخاب والدین یا زبان آموزش است و تمام کشورها را با چالشهای زیادی روبهرو
میکند .یک مثال خوب در این زمینه محدودیتها درمورد انضباط مدارس است ،این
محدودیتها در دهة گذشته بهطرز قابلمالحظهای افزایش داشتهاند تا از کرامت کودک در برابر
تحقیر و کوچک شمرده شدن محافظت کنند .این محدودیتها موضوع طرح دعوی بودهاند ،و
بهاحتمال زیاد هم {موضوع دعوی} باقی خواهند ماند.
والدینی که اصول مذهبی آنها تنبیه بدنی کودکان را مشروع و ضروری میدانست سیاست
 1979دولت سوئد مبنی بر مخالفت با تنبیه بدنی کودکان را به چالش کشیدند .این اقدام آنها
کمیسیون اروپایی حقوق بشر را واداشت که این مسئله را که موضوع طرح دعاوی زیادی بود
مورد بازبینی قرار دهد .این والدین از دستاندازی به حقوقشان شکایت کردند ،اما نتوانستند
کمیسیون را قانع کنند که علیه دولت سوئد حکم دهد 3.دو دهه بعد ،دعوی مشابهی با نتیجة
مشابه در آفریقای جنوبی مطرح شد .این مورد در جدول شمارة  ،6در بخشی که مربوط به
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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 .۴قابلانطباق بودن
موضوعاتی که کودکان باید در مدرسه بیاموزند و چگونگی سازماندهی فرایند یادگیری منشأ
چالشها و تغییرات بی پایانی بوده است .رویکرد معمول این است که محتوا و فرایند آموزش
بهگونهای بازبینی شود که به کودک بهعنوان فردی نگاه کند که در آینده بزرگسال خواهد بود؛
حال آنکه پیماننامة حقوق کودک اولویت دادن به منافع عالیة کودک را الزم میداند .اینکه
پیماننامه به منافع عالیة کودک ارجاع داده است بر ضرورت انطباقپذیر بودن و انطباقپذیر
ماندن نظام آموزشی تأکید میکند .این چالش بزرگی است .در برابر میراث تاریخی که همة
کودکانی را که ناتوان از سازگاری با نظام آموزشی آن دوره تلقی میشدند از آموزش محروم
میکرد{ ،اکنون} نظام آموزشی باید خود را با هر کودکی وفق دهد.
شیوة درک کودکان از اجتماع خود و جهان پیرامونشان ،تحتتأثیر حضور یا عدم حضور
افراد و پدیدههای خاص در نظام آموزشی است .کودکان دارای معلولیت غالباً تفکیک میشوند و
به مدارس مجزایی فرستاده میشوند و یا به صورت کلی از آموزش محروم میشوند و در
کتابهای درسی هم حضور ندارند .برعکس ،شخص اول مملکت و /یا دولت معموالً در مدارس
حضور زیادی دارند ـ ممکن است تصویر او در هر کالسی باشد و کتابهای درسی توجه زیادی
معطوف به زندگی شخصی یا حرفهای او کنند .کشورهای همسایه ممکن است بهشیوهای مثبت
یا منفی بهتصویر کشیده شوند .میان خود کودکان ،شاید بسیاری از {حضور در} مدارس رسمی
محروم باشند .خدمتکاران خانه که در آفریقا و بیشتر مناطق آسیایی تعدادشان زیاد است،
معموالً مستحق مدرسه رفتن دانسته نمیشوند و کودکانی که به مدرسه میروند آنها را نه
بهعنوان کودکانِ مدرسهای ،بلکه بهعنوان خدمتکار می شناسند .عالوه بر این ،اصطالح عجیبی
شکل گرفته است تا با طبقهبندی برخی از کودکان با عنوان «تعلیمپذیر» بین آنها فرق
بگذارد ،و دیگران را محروم کند .این معیار سیال است ـ کودکانی که تحت عنوان
«تعلیمناپذیر» طبقهبندی میشوند ممکن است فقط زبانی را که با آن سروکار دارند بلد نباشند.
کودکان با مشکالت یادگیری نیز ممکن است بهعنوان «تعلیمناپذیر» شناخته شوند و بهجای
اینکه به آنها در یادگیری کمک شود ،از یادگیری منع شوند.
میراث تاریخی آموزشْ معیارها و روشهای متعددی برای محرومیت دربر داشته است.
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همانطور که در بخش دسترسی به آموزش اشاره شد ،برخی از این محرومیتها درنتیجة
ویژگیهای کلیشهای هستند که به زنان ،غیرسفیدپوستان ،اتباع خارجی یا افراد بومی نسبت
داده می شود .مسیر دیگری که اساساً تفاوت چندانی با قبلی ندارد ،با تفکیک انسانها به دو
گروه توانمند و دارای معلولیت ،افرادی را که بهعنوان معلول شناخته میشوند از آموزش محروم
میکند.
 ۴-1کودکان دارای معلولیت
بهلحاظ مفهومی ،گستردهترین تفاسیر قضایی از معنای حق بر آموزش ،مربوط به کودکان دارای
معلولیت بوده است .دادگاهها در کشورهای مختلف تأیید کردهاند که بهجای اینکه کودکان
مجبور به وفق دادن خود با مدارس باشند ،آموزش باید با {نیازهای} هر کودک منطبق شود.
این مسئله قطعاً بهترین تصویر از قدرت و توان مفهوم حقوق کودک است.
الزام مدارس به انطباق و وفق دادن خود با فراگیرندگان دارای نیازهای ویژه موضوع دعاوی
قضایی زیادی بوده است .هدف دربرگیرندگی ،که بهمعنی مشمول شدن دانشآموزانِ با
معلولیت در مدارس اصلی است ،ضرورت انطباق با دانشآموزان دارای تواناییها و نیازهای
متفاوت را بر دوش مدارس و آموزگاران گذاشته است .دیوان عالی کانادا عدم تبعیض را
درمورد اشخاص دارای معلولیت اینطور تعریف کرده است:
«بیرون ماندن از جریانِ اصلی یک جامعه نتیجة ساختار جامعهای است که فقط برمبنای
صفات و جنبه های معمول بنا شده است ،چیزی که افراد دارای معلولیت هرگز به آن دسترسی
نخواهند داشت .چه درمورد غیرممکن بودن موفقیت یک فرد نابینا در آزمون کتبی ،و چه نیاز
به سطح شیبدار برای رفتن به کتابخانه{ ،در هیچکدام این موارد} ریشة تبعیض در نسبت
دادن ویژگیهای نادرست به افراد دارای معلولیت نیست ـ {درست است که} شخص نابینا
نمیتواند ببیند و شخص با ویلچر نیاز به سطح شیبدار دارد ـ بلکه مشکل در عدمِ پذیرش
متناسب و عدم سازگاری جامعه است .سازگاری ای که باید با این هدف باشد که ساختارها و
مفروضات جامعه منجر به نفی و نادیده گرفتن مشارکت افراد دارای معلولیت نشوند؛ چیزی که
منجر به تبعیض علیه آنها میشود .در این موارد ،نباید در رسیدگی به تبعیض از «نسبت دادن
ویژگیهای کلیشهای» بهعنوان استدالل استفاده کرد .ممکن است حتی مثالی از کلیشة
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معکوس در نظر گرفته شود ،که با هموار نکردن شرایط برای افراد دارای معلولیت ،معلولیت او را
نادیده میگیرد و فرد را مجبور میکند که یا در جریان اصلی محیط غرق شود یا شنا کند.
هدف اصلی (عدم تبعیض) به رسمیت شناختن این ویژگیهای واقعی ،و پذیرش متناسب این
1
ویژگیهاست».
اصل عدم تبعیض به این شکل تفسیر شده است که مقایسه میان دانشآموزان دارای
معلولیت و بدون معلولیت را ضروری میداند تا رفتارهایی که امتیاز کمتری به دانشآموزان
دارای معلولیت میدهند مورد شناسایی و ممنوعیت قرار گیرند .دادگاه فدرال استرالیا تمایز
میان برآورده کردن نیازهای خاص و تعهد ایجابی به داشتن رفتار مطلوبتر با افراد دارای
معلولیت را مورد تحلیل قرار داده است .بنا بر رأی دادگاه ،پذیرش و سازگاری با نیازهای ویژه
گاهی نیازمند اقدامی ایجابی است ،اما {دادگاه فدرال استرالیا} استدالل کمیسیون حقوق بشر
و فرصت های برابر را نپذیرفت و رأی آن را رد کرد .بنا بر نظر کمیسیون ،معیار مقایسه باید
اقداماتی باشد که مدرسه برای برآوردن نیازهای یک دانشآموز ویژه صورت داده یا نداده است.
طبق تعریف کمیسیون ،معیار مقایسه چیزی است که «مدرسه در حالت ایدئال باید انجام
میداده است» .دادگاه فدرال استرالیا معیار سهلتری اتخاذ کرد ،و توضیح داد که عدم تبعیض
باید در مقایسه با رفتار با دانشآموزان بدون معلولیت در شرایط مشابه باشد 2.بهعبارتی دادگاه
فدرال استرالیا بهجای یک معیار مطلق ،معیاری نسبی ارائه کرد.
مطابق رأی کمیسیون اروپایی حقوق بشر ،زمانی که آموزش میتواند در مدارس ویژه ارائه
شود ،حق بر آموزش «بهمعنی پذیرش کودک دارای معلولیت شدید در مدرسة معمولی بهقیمت
تحمیل هزینه برای کارکنان آموزشی بیشتر و آسیب به دانشآموزان دیگر نیست» 3.دادگاه
قانون اساسی فدرال آلمان این حکم را تأیید کرد و بیان کرد که دربرگیرندگی و رویکرد کلی،
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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نمیکند .این دادگاه همچنین اضافه کرد که الزامات راهحلهای ویژه ،ازجمله الزامات مالی آن
برای مسئوالن آموزش باید در نظر گرفته شود:
وضعیت کنونی تحقیقات تربیتی نشانگر این نیست که محرومیت کلی کودکانِ دارای
معلولیت از مدارس عمومی همگانی از منظر قانون اساسی قابلتوجیه باشد .آموزش باید
متحد باشد و درصورت نیاز برای افراد دارای معلولیت ،تا جایی که شرایط سازمانی،
شخصی و عملی اجازه میدهد ،حمایت ویژه فراهم کند .این شرط برای بازتاب این
ضرورت گنجانده شده است که دولت باید در انجام وظایفش تمامی نیازهای جامعه،
ازجمله عوامل سازمانی و مالی را در نظر بگیرد.

1

دیوان عالی آمریکا برخالف رویة معمول نسبت به ترجیح دادنِ آموزش دربرگیرنده ،رأی داد
که برای کودکانِ دارای معلولیت باید آموزشی فراهم شود که آنها را قادر سازد از لحاظ
آموزشی منتفع شوند و از سوی دیگر مطابق استانداردهای کلی آموزش باشد .این رأی مشخص
نمیکند که چگونه باید به این اهداف دست یافته شود .با وجود این ،دادگاه گفته است که
آموزش برای کودکان دارای معلولیت در سنین آموزش اجباری باید رایگان باشد 2.مشابه این
حکم ،دادگاههای هلندی حکم دادند که کاهش بودجة آموزش کودکانِ با نیازهای ویژه ،در
قالب توقف افزایش تعداد آموزگاران ،بدون توجه به افزایش تعداد دانشآموزان ،مشمول نقض
حقوق بشر میشود 3.این تأیید تکالیف دولت مبنی بر تضمین موجود بودن بودجه مثال
ارزندهای از ضرورت به اجرا درآوردن راهکارهای حقوقبشری برای تخصیص منابع ارائه میکند.
 ۴-2کودکانی که کار میکنند
تطبیقپذیری آموزش در این مسئله بهروشنی نشان داده شده است که بردن کودکان به مدرسه
جای خود را به بردن آموزش به جایی که کودکان هستند داد .برای کودکانی که از آزادی
محروم هستند ،آموزش باید هرکجا که باشند برایشان فراهم شود ،و این امر بدون اینکه
کودکان حق بر آموزش داشته باشند بعید است اتفاق بیفتد .مشابه این مسئله ،بسیاری از
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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کودکانی که کار میکنند نمی توانند در مدارس حضور یابند ،و الزم است آموزش هرجا که
هستند ،برای آنها فراهم شود.
در سال  ،1921سازمان بینالمللی کار در مقاوله نامة شمارة  10این سازمان ،کاری که
حضور کودکان در مدرسه را تحتتأثیر قرار دهد ممنوع ،و حداقلِ سن برای کار را  14سال
تعیین کرد .بدینترتیب ،سازمان بینالمللی کارْ میان سن تکمیل آموزش اجباری و حداقل سنِ
استخدام ارتباط برقرار کرد .این ارتباط تقریباً به فراموشی سپرده شده بود و جنبش جهانی
اخیر در راستای حذف کار کودک توجهات را بهسوی کودکانی که کار میکنند جلب کرد.
برنامة سازمان بینالمللی کار مبنی بر حذف کار کودک 1ایجاد شد تا «فرایند
سازماندهیشدهای را برای اصالح و تغییر در نگرشهای اجتماعی ،و سیاستهای عمومی و
2
سیاستهای شرکتها با هدف حذف و ممانعت پایدار از کار کودک در کشور» تسهیل کند.
هم حذف و هم پیشگیری از کار کودک چالشهای تازهای برای آموزش ایجاد کرده است.
پیش گیری از کار کودک نیازمند یک تغییر مفهومی در مسیر آموزش بهسمت به رسمیت
شناختن یک واقعیت ساده است« :واقعیت اجتنابناپذیر کار امری است که کامالً مربوط به
مسائل محلی است 3».هر مدل خارجی یا جهانی باید با این واقعیت محلی سازگار شود .جریان
غالب در مفهومسازی حقوق بشر در کشورهای صنعتی غربی ،که تأثیر فراوانی بر نظام
بین المللی حقوق بشر داشته است ،کار را دسترسی به استخدام در بخش رسمی تعریف میکند.
خوداستخدامی در بخش غیررسمی (چه بهمنظور تأمین معاش چه با هدف کارآفرینی) بعدها
ظهور یافت و هنوز هم هیچ استاندارد مشخص و دقیقی در نظام بینالمللی حقوق بشر ندارد .در
مقابل ،این سنت طرح آموزش ابتدایی بهشکلی که افراد را برای آموزشهای متوسطه و آموزش
عالی آماده کند هم وضعیت را بهتر نمیکند .برنامههای مدرسه غالباً هماهنگ کردن آموزش با
خوداشتغالی در بخش غیررسمی را برهم میزنند؛ این برنامهها «اساساً توسط گروههای
«متخصصی» تدوین شدهاند که دانشآموزان را برای سطح بعدی آموزش آماده کنند؛ حال آنکه
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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بسیاری از کودکان قادر به پیش رفتن تا آن مرحله نیستند 1».درنتیجه ،جذابیت این آموزش
برای دانشآموزان و والدینشان از بین میرود.
2
ایجاد فرصتهایی برای کودکانی که کار میکنند ،بهمنظور «یادگیری و درآمد داشتن»  ،به
این دلیل است که افراد فقیر ـ ازجمله کودکان ـ به کار کردن برای بقا نیاز دارند .درنتیجه {برای
این کودکان} آموزش تماموقتْ بیشتر امری اضافی و تجملی در نظر گرفته میشود تا یک حق
اساسی ،و تغییر این واقعیت تلخ به تعهد سیاسی و مالی هنگفتی نیاز دارد .دادگاه عالی هند این
رویکرد «یادگیری و امرار معاش» را درمورد مشاغل بدون خطر برای کودکان زیر  14سال
پذیرفته است ،و به کاهش ساعت کار روزانه به  6ساعت ،همراه با حداقل  2ساعت آموزش با
هزینة کارفرما حکم داده است .درمورد مشاغل پرخطر ،دادگاه خاطرنشان کرده که کار کودک
بدون مبارزه با فقری که زمینة آن است از بین نمیرود .به همین منظور پیشنهاد کرده است که
بهجای کودک ،برای یکی از افراد بزرگسال خانواده کار فراهم شود ،و اگر این امکان در محدودة
اختیارات اقتصادی دولت نیست ،حداقل درآمدی به خانواده تعلق بگیرد تا بتوانند کودک را به
3
مدرسه بفرستند .این مبلغ باید تا زمانی که کودک به مدرسه میرود ،قابلپرداخت باشد.
 ۴-3خشونت علیه کودکان ،خشونت از جانب کودکان
به جنگ بهعنوان یک موضوع جنسیتی نگاه نمیشود ،هرچند که پسرها بهدلیل جامعهپذیریای
که آنها را بهسمت نقش جنگنده سوق میدهد بیشتر مورد آسیب آن قرار میگیرند .در طول
تاریخ ،مدرسه به نظامی کردن پسرها کمک کرده است .شرکت در جنگ برای میلیونها
پسربچه بخشی از مراسم سنتی آغازین بوده است که طی آن پسرها مرد میشوند .تکریم جنگ
در کتابهای مدارس ،که با جنگها و قهرمانهای جنگی پر شدهاند ،و با رواج ورزشهای خشن
و با تبلیغات بازیهای جنگی کامپیوتری ،که تقریباً هیچ محدودیتی ندارند ،ادامه پیدا میکند.
متأسفانه آموزش برای جنگ نسبت به آموزش برای صلح سنت دیرینهتری دارد و بهلحاظ
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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تبلیغاتی جذابتر است.
با وجود این ،آموزش معموالً از نظر کمّی مورد بحث قرار گرفته است .در کشورهایی که
بهتازگی متحمل جنگ شده اند ،تقاضای آموزش تحت عنوان بازگشت به زندگی عادی معموالً
بهمعنای بازگ شت به آموزش پیش از جنگ است .اینکه آموزش تا چه میزان درواقع در {وقوع}
جنگ نقش داشته است فقط در نمونههای شدیدی مورد بررسی قرار میگیرد که مشخص شود
{آموزش} از نسلکشی حمایت کرده است .در غیر این صورت مدرسه مسئلهساز دانسته
نمیشود .گاهی اوقات حتی آموزشی وجود نداشته است ،و اگر وجود داشته ،احتماالً به نظامی
کردن پسرها دامن میزده است.
یک مانع مهم در مشمول شدن آموزش در تدارک کمکهای بشردوستانه این دیدگاه است که
آموزش نه برای بقای انسان ضروری است و نه برای زیست انسان الزم است .عدم وجود آموزش
برای قربانیان درگیریهای مسلحانه و فجایع ،آنها را محکوم میکند به اینکه دریافتکنندة کمک
بمانند و از اینکه به خود تکیه کنند جلوگیری میکند .آب ،بهداشت ،خدمات پزشکی ،سرپناه،
پوشاک و غذا یک «بستة بقا» را تشکیل میدهند که در قالب کمکهای بشردوستانه داده
میشوند .مشمول کردن آموزش در این بسته پیشرفتی بود که در دهة  1990حاصل شد ،اما پشت
سر گذاشتن «ایدئولوژی بقا» ،که پیش از آن وجود داشت ،هنوز باید نهادینه شود.
در جاهایی که مدرسه موجود است میتواند بهجای ارتقای منافع عالی کودکان ،آن را انکار
کند .برنامه های آموزشی ممکن است {فقط} با در نظر گرفتن کودکانی تنظیم شوند که به
مقاطع باالتر آموزشی میروند ،و درنتیجه آنهایی که نمیتوانند به مقاطع باالتر بروند از این
برنامه بازمیمانند .محتوای آموزشی ممکن است وارداتی از کشورهای دور باشند و در شرایط
محلی ،غیرقابلفهم باشند .ممکن است روشهای آموزش بر زور و خشونت تکیه داشته باشند.
بهقول پیتر نول« :1انضباطی که در خانه یا در مدرسه عامدانه کودکان را تحقیر میکند و به
آنها آسیب میزند ،پیش از هرچیز ،پذیرش خشونت را به کودکان میآموزد ،خصوصاً اگر از
2
جانب بزرگساالنی باشد که کودک دوستشان دارد و برایشان احترام قائل است».
دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی ارتباط میان تقاضاهای متفاوت و گاه متعارض نسبت
1. Peter Newell
2. Newell, P. – No nostalgia for corporal punishment, The Independent, 5 January 1994.
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به آموزش را مورد ارزیابی قرار داده است ،ازجمله :وفق دادن حقوق فردی و جمعی ،حقوق
والدین و حقوق کودکان ،تعهد دولت نسبت به حق والدین مبنی بر آموزش کودکانشان مطابق
با باورهای مذهبیشان ،تا تبدیل حق رهایی از خشونت از یک ضمانتاجرای مبتنی بر قانون
اساسی به یک قاعدة رفتاری برای مدارس .نکات مهم این حکم در جدول  6آمده است.
جدول ۶
بهسوی رهایی کودکان از خشونت در مدرسه
پرسش اصلی در این باره این است :آیا پارلمان با تصویب قانونی که تنبیه بدنی در مدارس را
ممنوع میکند ،حق والدینی را نقض نکرده است که کودکانشان در مدارس مستقل
{خصوصی} تحصیل میکنند و همسو با عقاید دینیشان ،با تنبیه بدنی موافقاند؟
طرف فرجام خواه برای اثبات ادعای خود مبنی بر مسئولیت الهی والدین برای آموزش و
تربیت کودکانشان مدعی میشود که تنبیه بدنی در دین مسیحیت امری واجب ،و عملی کردن
آن در پرتو انجیل و تعالیمش است که مسئولیت تربیت کودکان را بر دوش والدین مینهد .در
ادامه ادعا میشود که براساس باورهای مسیحی ،دادن اختیار تنبیه کودکان به معلمان در
راستای مسئولیتی است که انجیل بر دوش والدین نهاده است.
در اظهارنامهای که از طرف دیگر دعوی ارائه شد ،مدیر کل 1وزارت آموزش و پرورش
{آفریقای جنوبی} استدالل میکند که تنبیه بدنی در مدارس با منشور حقوق بشر {آفریقای
جنوبی} 2در تعارض است .براساس این اظهارنامه ،تنبیه بدنی ذاتاً خشونتبار است و ضربهای
تحقیرآمیز به تمامیت جسمی ،عاطفی و روانشناختی فردی که تنبیه میشود وارد میکند.
مردم آفریقای جنوبی از این خشونت افراطی رنج بردهاند و همچنان از آن عذاب میکشند.
از آنچه در باال آمد ،معلوم است که مجموعهای از ارزشها و مصالح قانون اساسی درهمتنیده
{ .1مترجمان}  Director-General of the Department of Educationدر کشـور آفریقـای جنـوبی وزیـر آمـوزش و پـرورش
عالیترین مقام سیاسی این وزارت است و امور اداری و اجرایی بر عهدة مدیر کل هستند .این وزارتخانـه در سـال  2009بـه
دو وزارتخانة آموزش عالی و آموزش پایه (ابتدایی و متوسطه) تقسیم شد.
{ .2مترجمان}  Bill of Rightsفصل دوم قانون اساسی آفریقای جنـوبی اسـت کـه بـه حقـوق بشـر شـهروندان ایـن کشـور
اختصاص دارد.
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در این مسئله دخیل هستند؛ که برخی همپوشانی دارند و برخی در مقابل هم قرارگرفتهاند.
والدین این حق کلی را دارند که در محیطِ اجتماعیای زندگی کنند که مطابق با باورهای
مذهبیشان است ،و بهصورت مشخصتر حق دارند که سمتوسوی آموزش کودکانشان را تعیین
کنند .کودک که در مرکز این مسئله است احتماالً به این باورها ایمان دارد و عضوی از خانواده
و اجتماع مذهبی است که میخواهد از این آزادی بهرهمند شود .درعینحال ،همان کودک
شخصی است که ممکن است در طرف دیگر داستان باشد ،و از همین جهت حق دارد مورد
{حمایت قانون اساسی} قرار گیرد.
از این رو ،اجتماع عامتر نیز ا ز کاهش خشونت ،هرآنجا که ممکن باشد ،و حفاظت از کودک
در برابر آسیب ،منتفع میشود .همپوشانی و تنش میان مجموعه حقهای مختلفْ خود را در
ارزیابیهای متعارض دربارة ماهیت کرامت انسانی بهمثابة ارزش محوری قانون اساسی بازتاب
میدهد .از یک سو ،اگر دولت تعیین کند که والدین چگونه باید کودک خود را تربیت و بزرگ
کنند و درمورد نحوة ابراز عقاید مذهبیشان تعیین و تکلیف کند ،کرامت انسانی والدین ممکن
است آسیب ببیند .کودکی که با باورهای خاصی رشد میکند ممکن است به تنبیه ـ هرچند
دردناک باشد ـ به چشم راهی برای تقویت شخصیتش نگاه کند .از سوی دیگر ،با کودک رفتاری
میشود که ناظر بیرونی ممکن است آن را نقض کرامت بهدلیل عذاب دردناک و تحقیرآمیز
کتک خوردن بداند که در شرایط نهادی {مذهبی} عامدانه به کودک تحمیل میشود .درواقع
{در چنین وضعی} غیرعادی خواهد بود که کودک احساسی دوگانه نداشته باشد.
مدعیعلیه استدالل میکند که ممنوعیت تنبیه بدنی بخشی از برنامة ملی تحول نظام
آموزشی برای همسو کردن آن با متن و روح قانون اساسی است .ایجاد هنجارها و استانداردهای
واحد برای همة مدارس ،چه مدارس دولتی و عمومی و چه مدارس مستقل و خصوصی ،برای
توسعة آموزشی ام ری حیاتی است .یک نظام انضباطی منسجم و اصولی جزء جداشدنی چنین
توسعهای است.
همچنین ،دولت براساس قانون اساسی موظف است تا بهصورتکلی برای کاهش خشونت در
عرصة عمومی و خصوصی در جامعه ،و حفاظت از همة مردم ،خصوصاً کودکان ،در برابر
بدرفتاری ،آزار و تحقیر اقدام کند .دولت {آفریقای جنوبی} بهطور خاص با تصویب پیماننامة
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حقوق کودک ،متعهد شده است تا همة اقدامات الزم را برای محافظت از کودکان در برابر
خشونت در پیش گیرد.
دادگاهها در سرتاسر جهان توجه ویژهای به محافظت از کودکان در برابر آنچه پیامدهای
{بالقوة} زیانبار اعتقادات مذهبی والدینشان میدانند نشان دادهاند .امروزه این مسئله عموماً
پذیرفته شده است که در هر موضوعی که مربوط به کودکان است ،منافع عالیة کودکان باید
اولویت اصلی باشد.
بخش  12قانون اساسی نیز به حقوقی که قانون اساسی موقت به رسمیت شناخته بود ،این
مقررات را افزوده است ... :هر کس حق دارد ...که از همة اشکال خشونت رها باشد ...باید در نظر
داشت که این حقِ رهایی از خشونتْ جایگزین حق عدم مجازات بهشیوههای خشونتآمیز،
غیرانسانی و تحقیرآمیز نیست ،بلکه مکمل این حق است .براساس بخش ( 7)2قانون اساسی،
دولت موظف به «رعایت ،حفاظت و تحقق» 1این حقوق است .بر همین اساس ،دولت باید در
حیات عمومی و خصوصی {آحاد جامعه} اقداماتی مناسب برای کاهش خشونت در پیش گیرد.
این تعهد در کنار وظیفة ویژة دولت نسبت به کودکان ،الزامی قوی برای اقدامْ پیش روی دولت
قرار میدهد.
وزارت {آموزش و پرورش آفریقای جنوبی} بهعنوان بخشی از رسالت آموزشی خود تالش
کرد اصولی نوین در زمینة یادگیری ارائه کند که مطابق آنها ،مسائل بهجای زور ،با منطق
حلوفصل شوند .قانونگذار برای اینکه کودک را در مرکز آموزش مدرسهای قرار دهد و از
دانشآموز در برابر آزار جسمی و عاطفی حفاظت کند ،ممنوعیتی کلی برای تنبیه بدنی مقرر
کرد ...این ممنوعیت بخشی از یک فرایند جامع برای محو استفاده از خشونت جسمی بهعنوان
تنبیه بود ،خشونتی که پیشتر از جانب دولت مجاز دانسته میشد .بر همین اساس ،ممنوعیت
تنبیه جسمی در مدارس چیزی فراتر از اقدامی عملگرایانه برای مواجهه با مسائل انضباطی
بهشیوهای نوین بود .این ممنوعیتْ کارکردی نمادین و اصولی نیز داشت که مشخصاً قرار بود
2
احترام 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.
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رویة دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در جهت خشونتزدایی از آموزش که در جدول 6
تشریح شد ،خأل منطق حقوق بشر علیه خشونت در آموزش را پر میکند .درمورد حفاظت {از
افراد و گروهها} در برابر سوءاستفادة دولت از قدرت ،کانون توجه مرسوم در حقوق بشر متکی بر
خود ـ تنظیمی انفرادی و جمعی دولتها توسط خودشان است .استانداردهای بینالمللی موجود
ملغمهای از استانداردهای مختلف را شامل میشوند ،حال آنکه در سطح داخلی و ملی رهیافتها
بسیار متنوعاند .برخی دولتها مسئولیت خود در تضمین امنیت و /یا ایمنی افراد را به رسمیت
میشناسند ،و برخی دیگر فقط پذیرفتهاند که بر توسل به خشونت از جانب مأموران دولتی
محدودیتهایی بار کنند .خشونت عوامل غیردولتی بهمثابة مجموعه پدیدههایی متفاوت و نامربوط
به آزار کودکان مورد بررسی قرار گرفته است ـ مانند خشونت نژادی( 1یا نژادپرستانه) ،2یا خشونت
علیه زنان ،خشونت قومی ـ فرقهای 3ـ که در این میان آزار کودکان هم هرازگاهی مورد توجه
میگیرد ،اما بعد دوباره از برنامه و دستورکار عمومی محو میشود .اغلب مواقع رویکرد رایجْ مبارزه
با خشونت بهوسیلة خشونت است ،که مثال بارزش مجازات اعدام برای قتل ،یا تنبیه بدنی کودکان
در مدرسه در صورت داشتن رفتار خشونتآمیز یا ادامة آن است.
خشونت در اشکال مختلف ،از مجازاتهای خودسرانه و اعدام گرفته تا آشوبگری هواداران
فوتبال و آزار کودکان ،در دستور کار حقوق بشر نمود پیدا کرده است .مطالبة شناسایی حق بر
زندگیِ عاری از خشونت نشانگر خواستههای مبنی بر بسط بیشتر حقوق بشر است .از همین
رو در پیشنویس اولیة اعالمیة منع خشونت علیه زنان «حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی
عاری از خشونت» گنجانده شده بود که البته در متن نهایی قرار نگرفت 4.اما چنین حقی در
پیماننامة آمریکاییِ منع خشونت علیه زنان 5گنجانده شده است که تصریح میکند «هر زنی
حق زندگی عاری از خشونت را داراست» 6.در سال  ،1993مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
در واکنش به اخبار قتل عام گستردة کودکان خیابانی ،اعالم کرد که همة کودکان حق دارند از
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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«خشونت و آزار در امان باشند» 1.در پی آن ،توجه سازمان ملل به خشونت ،و نه فقط خشونت
علیه کودکان ،معطوف شد.
رسانههای جمعی معموالً متهم میشوند که خشونت را ترویج میدهند ،و گاهی اوقات افراد
و خصوصاً کودکان را به تقلید از خشونتی سوق میدهند که در بازیهای کامپیوتری و
برنامههای تلویزیونی تصویر شده است .این فرضیه که رفتار خشونتآمیز ،خصوصاً درمورد
کودکان ،ناشی از قرار گرفتن در معرض خشونت است ،بهدفعات با بررسیهای تجربی علمی
مورد بررسی قرار گرفته است ،اما منجر به نتیجهگیریها و استنتاجهای متعارض شده است.
دیدگاهی که موضعی میانه دارد معتقد است «در معرض تصاویر خشن قرار گرفتنْ کودکی را به
خشونت متمایل میکند که از پیش مشکالت احساسی یا روانی داشته است .چنین تصاویری
دستِکم می توانند به کودک تصوری از این بدهند که چطور خشم خود را تخلیه کند» 2و
بنابراین دست به تقلید خشونت بزند.
در برخی از کشورها ،از کودکان در برابر بیش از حد در معرض خشونت قرار گرفتن
محافظت می شود .دادگاه قانون اساسی آلمان ضرورت جلوگیری از دسترسی کودکان به
محتوای زیانبار را با توجه به این توضیح میدهد که «همة محتواهای چاپی ،ویدئویی و
تصویری که خشونت یا جنایت را ترویج میکنند یا برانگیزانندة تنفر نژادی یا در تجلیل جنگ
هستند ،موجد آسیب {اخالقی} هستند و ممکن است منجر به صدمات جدی و جبرانناپذیر
شوند» 3.این موضوع موجب شده است که بررسی {محتوا} برای کودکان نسبت به بزرگساالن
معیارهای بیشتری داشته باشد .الزم به ذکر است قانون کیفری آلمان تولید و توزیع محتوایی را
ممنوع میکند که «رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی خشونتآمیز علیه انسانها را بهگونهای
توصیف کند که تحسینبرانگیز باشند یا عامدانه این رفتارهای خشونتآمیز را کوچک و
کماهمیت نشان دهند یا اعمال بیرحمانه و غیرانسانی را بهگونهای نشان دهند که کرامت
4
انسانی را خدشهدار کنند».
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.
کودکانی که دست به جنایت میزنند توجه بینالمللی زیادی را به خود جلب کردهاند ،چراکه
انگار در دهة  1990این پدیده نهادینه شده بود .خصوصاً در سیرالئون که داستان غیرنظامی در
جدول  7از آنجا نقل میشود .کودکی که در  9سالگی آموزش دیده بود که مطابق دستور
{آدم} بکشد ،سه سال بعد با چشماندازی پر از تردید ،سر کالس حاضر میشود .روزنامهنگاری
که با او مصاحبه کرد ،دنبال این بود که بفهمد این پسر چه احساسی داشته است ،اما موفق
نمیشود .شاید این پسر خشونت را همانند اتفاقات فیلمها و بازیها درک میکند ،شاید هم
سعی میکند که احساسی نداشته باشد ،اما زمانی که نیروهای نظامی از آنجا عبور میکنند،
دچار حملة روانی میشود.
جدول ۷
برای سربازکودک سابق ملقب به غیرنظامی 1چه کاری از دست آموزش برمیآید؟
در دومین کالس سمت راست ،در جایی که پنجرهها شیشه ندارند و حتی چراغی از سقف
آویزان نیست ،کودکان در حال خواندن به انگلیسی هستند« :یک هفته چند تا روز دارد؟ یک
هفته هفت روز دارد ».ریچارد از پسری  12ساله میخواهد که از کالس بیرون بیاید و مرا
مالقات کند.
نام او سلیمان کامارا 2است .اما اینجا همه او را غیرنظامی صدا میزنند .او در جنگ در کنار
شورشیان جنگید .او میگوید آدمهای زیادی را کشته است .پرسیدم چند نفر؟ سه نفر؟
چهارنفر؟ ده نفر؟ حتی  20نفر؟  25نفر؟
غیرنظامی لحظهای با خودش فکر میکند ،بهگمانم تعداد نفرات را نمیشمارد ،بلکه دارد
فکر می کند با صدای بلند گفتن این تعداد چه تأثیری بر من و خودش خواهد گذاشت .باالخره
بعد از فکرهایش به یک شماره رسید« .من  50نفر را کشتم .بیشتر از  50نفر».
روی نیمکت مینشینیم ،در اتاقی که روی سقفش دیوارنویسی مستهجنی بود که شورشیان
1. Civilian
2. Sulaiman Kamara
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کشیده بودند .داستانی که غیرنظامی تعریف میکند آنقدر وحشتناک است که نمیتوانم به
چیز دیگری توجه کنم .اول از او دربارة استخدامش میپرسم.
«شورشیان به شهر آمدند و چیزهایی را که داشتند نشان دادند ،نوشیدنی ،غذای زیاد و
ماشین .بعضی از دوستانم گفتند «بیایید برویم ببینیم چه خبر است ».رفتیم تا نگاهی به دور و
اطراف بیندازیم و همانجا ما را گرفتند».
او توضیح میدهد که چگونه در  9سالگی سرباز شد« .وقتی ما را گرفتند ،رهبر شورشیان
بهزور ما را به یک جای دورافتاده برد ،و دستور داد که ما را آموزش دهند .آنها با دادن تفنگ به
ما شروع کردند .به جایی از تفنگ که باید میکشیدم اشاره کردند .وقتی آن قسمت را کشیدم،
صدایی مثل این شنیدم »...ـ و صدای پرکردن خشاب درآورد ـ «و بعد از من خواستند تا ماشه را
بکشم ،وقتی ماشه را کشیدم {انگار} تفنگ منفجر شد .شلیک کرد .آموزش ما این بود که این
کار را دوباره و دوباره انجام دهیم .پشتسرهم شلیک .بعد تفنگ را سمت یک آدم گرفتیم».
قربانی یک مرد بود که متهم به تدارک مهمات برای نیروهای حکومتی شده بود .غیرنظامی
توضیح میدهد «آن ها او را گرفتند .به من گفتند که او چه کار کرده است و به من گفتند که
به پاهایش شلیک کنم .من هم تفنگ را گرفتم و به پایش شلیک کردم .او نمیتوانست فریاد
بکشد چون دهانش را بسته بودند».
همة اینها را خیلی معمولی تعریف میکند .غیرنظامی میگوید که خودش هیچ احساسی
نداشته ،چراکه به او ماریجوانا داده بودند و زمانی که گلوله را وارد بدن آن مرد میکرد
«خوابآلود» بود.
با خودم فکر کردم که االن چه حسی دارد .هیچ احساسی از خودش نشان نمیدهد.
غیرنظامی که روبهروی من نشسته است ادامه میدهد .داستان او هرچه پیشتر میرود
تاریکتر میشود« .وقتی به شورشیان پیوستم ،فرمانده پدر و مادر خودش را در حضور من
کشت .و گفت ما هم باید همین کار را بکنیم .نباید دلمان برای کسی بسوزد .بعد از آن،
شورشیان پدر و مادر من را هم کشتند».
بعد ،از او پرسیده بودند که آیا کسی از خانوادة او در آن منطقه هستند یا نه .او گفت که
پدربزرگ و مادربزرگش آنجا هستند .از او خواستند که آنها را بکشد .او گفت «به خانة آنها
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رفتم و اول پدربزرگم را دیدم .او داشت آماده میشد که برای عبادت برود .گفتم :پدربزرگ به ما
گفته اند که نباید بگذاریم کسی از دستمان در برود {باید همه را بکشیم} و این بار دلسوزیای
در کار نیست ،و بعد به پشت او شلیک کردم».
پدربزرگش به زمین افتاد و در حال مردن بود .غیرنظامی میگوید «او فریاد میزد آه پسرم!
چرا می خواهی مرا بکشی؟ و من به او گفتم :من پسر تو نیستم .به من نگو پسرم .و بعد دوباره
به او شلیک کردم و او مرد .بعد وارد خانه شدم .آنجا مادربزرگم را در حال عبادت دیدم و به او
شلیک کردم .او نابینا بود».
او نابینا بود .همانطور که داشتم به معنای حرفهایش فکر میکردم ،غیرنظامی با انگشت
شست و اشارهاش یک حلقه درست کرده و حبابهای نامرئی را با صدا درآوردن با لبهایش
درست میکرد و به اطراف اتاق فوت میکرد.
«االن که به آن موقع نگاه میکنی چه حسی داری؟»
مثل همهة کودکان شانهای باال میاندازد« .حاال فقط دعا میکنم که خداوندا! به من رحم
کن و مرا ببخش .دیگر این کار را انجام نخواهم داد .دعا میکنم و از خدا میخواهم که مرا
ببخشد ».در حرفهایش دنبال احساسات میگردم ،اما همچنان چیزی در حرفهایش
نمیشنوم.
دانستن اینکه به حرفهای این پسر چه واکنشی باید نشان دهم بسیار سخت است .اولین
واکنشم ناباوری است ـ حتماً دارد این داستانها را سر هم میکند تا جلبتوجه کند .اما او
ذرهای دنبال جلبتوجه نیست ،و ریچادر کول 1به من اطمینان میدهد که روایت این پسربچه
کامالً واقعی است ،چراکه بهگفتة او درواقع چیز عجیبی نیست.
چیز عجیبی نیست؟ کول میگوید «بله ،چون دخترها و پسرهای زیادی در این موقعیت
بودهاند ».او توضیح میدهد که چرا پسر ملقب به غیرنظامی است ـ اوایل که به مدرسه آمده
بود ،وقتی شخصی را در یونیفرم {نظامی} میدید دچار حملة عصبی میشد .ما همه باید
بهسوی او میشتافتیم و فریاد میزدیم غیرنظامی ،غیرنظامی ،تو غیرنظامی هستی ،تا او را آرام
2
کنیم.
1. Richard Cole
2. Vine, J. – Rebels without a cause, High Life, September 1999, p. 34–35.
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پروژههای تحقیقاتی متعددی به شناسایی علت خشونت اختصاص یافتهاند ،که بر مبنای این
فرض هستند که «خشونت یک بیماری قابل پیشگیری است 1».چنین تشخیصی معموالً به
جستوجوی درمان یا یک جبران ساده میرسد .این مسئله از این فرض ضمنی سرچشمه
میگیرد که خشونت می تواند توضیح داده شود ،علت و معلول (معلولیت) آن شرح داده شود،
انواع مختلف مرتکبان خشونت طبقهبندی شوند ،و متعاقباً خشونت از میان برداشته شود .در
این زمینه آموزش بهعنوان یک مفهوم کلیدی در نظر گرفته میشود ،مخصوصاً برای کودکان .با
وجود این ،در مواقعی که « خشونت ابزاری نه برای ابراز هویت ،بلکه برای ساختن آن است» 2که
درمورد سرنوشت غیرنظامی مسئله همین است ،یک جواب حاضر و آماده وجود ندارد.
معموالً پاسخ دولتها به کودکانی که در خشونت دست داشتهاند این است که با آنها مثل
بزرگساالن برخورد کنند .درنتیجه قوانین و سیاستهای ما عاجز از این هستند که با این
واقعیت کنار بیایند که کودکان میتوانند به زور متوسل شوند و همچنان کودک بمانند،
صرفنظر از اینکه چهکار کردهاند .رویگردانی از چنین رویکردی با پیماننامة حقوق کودک
 1989و یک دهه مذاکرات درمورد پروتکل مربوط به کودک ـ سربازها آغاز شد ،و دیتا
رایشنبرگ 3و سارا فریدمن 4آن را نیازی میدانند که باید در تالش برای کمک به کودکانی که
با جنگ آسیب دیدهاند ،ازجمله کودک ـ سربازها با «تمامی عللی که در آن نقش دارند» 5مورد
بحث قرار گیرد.
برای کودکانی مانند غیرنظامی ،چشماندازها تا حد زیادی به شانس بستگی دارند .این پسر
برای اینکه بهدلیل کشتن  50نفر که خودش آزادانه به آن اعتراف میکند دادگاهی بشود،
زیادی بچه است ،چون حداقل سن برای مسئولیت قانونی کودکان در شرایط کنونی  15سال
است .شانس او برای اینکه آموزشی دریافت کند بستگی به بودجهای دارد که مدرسهاش
میتواند مهیا کند .دولت وظیفه دارد که فقط برای سه سال اول تحصیالت ابتدایی کودکان
1. Will, G.F. – Violence is a ‘preventable disease,’ International Herald Tribune, 28–29 November 1992.
2. Woollacott, M. – Terrorism and the warfare of the weak, Guardian Weekly, 7 November 1993.
3. Dita Reichenberg
4. Sara Friedman
5. Reichenberg. D. and Friedman, S. – Traumatized children. Healing the invisible wounds of children in war: A
rights approach (The contribution of UNICEF), in: Danieli, Y et al. (eds.) – International Responses to Traumatic
Stress, Baywood Publishing Company, Amityville/New York, 1996, p. 315.
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آموزش رایگان ارائه کند ،1که احتماالً {این امر} کودکان زیادی را از تحصیل بازمیدارد .اگر
غیرنظامی خوششانس باشد و به مدرسه رفتن ادامه دهد ،آموزش او باید در راستای «پیشبرد
2
احترام به حقوق بشر» و همچنین آماده کردن اون برای «زندگی مسئوالنه در اجتماع آزاد»
باشد ،همانطور که پیماننامههای بینالمللی حقوق بشر مقرر میکنند .اگر این اتفاقات بیفتد،
او ممکن است با مصرع اول این شعر مواجه شود:
اگر به دست بچه ها بود ،هیچ نفرتی در جهان وجود نداشت ،و همه توافق میکردند که
3
جنگ فقط یک کلمه باقی بماند.
قدم بعدی :حقوق بشر در آموزش
تصور کودکانی که با شادمانی توافق دارند که جنگ فقط باید یک کلمه بماند ،در مدرسة عاری
از خشونت ،از خانوادههایی که دوستشان دارند و در اجتماعی بالنده ،آسان است .برای کودکانی
مانند غیرنظامی ،جنگ یک حقیقت بود ،و یک حقیقت باقی میماند ،و عاری از خشونت فقط
یک کلمه است .اینکه چه کمکی از دست آموزش برای او برمیآید یک سؤال بیجواب است ،به
همان اندازه این سؤال که آیا او توانسته و یا در آینده میتواند از آموزش بهرهای ببرد هم
بیجواب است.
آن کودکانی که به مدرسه میروند ممکن است آن آموزشی را که شامل ارتقای صلح و
احترام به حقوق بشر میشود نداشته باشند .ممکن است در کالسی بههمراه  100کودک دیگر
بنشینند ،معلمشان بیش از حد کار کند و حقوق کمی بگیرد ،و هربار که نمیتوانند جواب جمع
و تفریق را بگویند مورد ضرب وشتم قرار گیرند .این فرض که حضور کودکان در مدرسه برابر با
تحقق حق بر آموزش آنهاست معموالً با واقعیت تضاد دارد.
کتابچة شمارة  4حقوق بشر در آموزش را بررسی میکند ،و استدالل میکند که به مدرسه
رفتن لزوماً با آموزش یکی نیست .و با اذعان به اینکه در بسیاری از کشورها حقوق بشر هنوز
به رسمیت شناخته نشده است ،ادامه میدهد که چگونه باید این حقوق در آموزش مورد
1. Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, U.N. Doc. CRC/C/15/Add. 116, 2000.
)2. Charter on the Rights and Welfare of the African Child, Article 11 (2) (b) and (d.
3. This poem was written by Zljok Sabol, a Slovenian school child, and translated by Majda Celik. Reproduced
from: Reardon, B.A. – Tolerance – The Threshold of Peace. Primary-school Resource Unit, UNESCO Publishing,
Paris, 1997, p. 83.
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محافظت قرار گیرد .قصور ما در تضمین به مدرسه رفتن همة کودکان باعث میشود که
توجهمان بر کمبود بودجة موردنیاز باشد ،و درنتیجه تمرکز ما را بر وسیله نگاه میدارد .حتی
با فرض اینکه یک توافق جهانی بر سر هدف آموزش وجود داشته باشد ،تضمین وسیله
خودبهخود بهمعنای شکل دادن آموزش در جهت {این} اهداف مطلوب نیست .حوزة حقوق
بشر یک استثنای نادر است که هم اهداف و هم وسایل آموزش را تعیین کرده است ،بنابراین
یک چهارچوب حقوقی برای هدایت آموزش وجود دارد.
صحبت از حقوق بشر در آموزش ضروری است .بدون یک دید واضح درمورد ارتباط میان
حق بر آموزش ،و حق در آموزش ،ارتقای آموزش حقوق بشر یا حقوق بشر از طریق آموزش
غیرممکن است .چیزی که در مدرسهها در جریان است بهندرت با دید حقوقبشری مورد
ارزیابی قرار میگیرد ،که مهم ترین دلیل آن این است که مفهوم حق در آموزش جدید است.
شواهدی که سوءاستفاده از آموزش و در آموزش را نشان میدهند بهصورت نظاممند جمعآوری
نمیشوند و تا حد زیادی ناشناخته میمانند و تداوم سوءاستفادهها را تسهیل میکنند.
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