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 چكيده

عنووا  پورو ه جنواني يونسكو، به 7303بررسي سند آموزش اين پژوهش با رويكرد تحليلي، توصيفي، انتقادي، و با هدف 
عنووا  پور وه عملوي نفوو  اي، بوهاي كه پس از برجوام هسوتههاي آموزشي تدوين يافته است؛ پرو هسازي نظاميكسا 

، 7303از آ  ياد شده است. اين پرو ه توسط كارگروه ملوي آمووزش « برجام فرهنگي»عنوا  فرهنگي غرب در ايرا  و به
توسط دولت براي اجورا ابو گ گرديود. ننيوب رهبور  30توسط دولت يازدهم با همكاري يونسكو تصويب و در ارديبنشت 

سر و صداي آ ، گفتما  جديودي در فرزانه انق ب مبني بر گ يه از شوراي عالي انق ب فرهنگي و تصويب و اجراي بي
، شوك  بيوتي دينوي و معوارف نواب اهو اههاللملي با آموزبينگونه اسناد ها و ناسازگاري ايناين عرصه و بيا  چالش

وا  عنواست. از جمله پذيرش سوند بوه پيامدهايهاي پژوهش حاكي از اين است كه پذيرش اين سند داراي يافته گرفت.
اي دينوي از متوو  آموزشوي، پوذيرش هو، پذيرش سلطه فرهنگي غرب، حذف بسوياري از ارزشدر كشور سند باالدستي

هاي حقوقي و امنيتي، تعارض بوا با مباني انديشه اس مي، چالشسند تعارض ، سلطه غرب در اركا  نظام اس مي رسمي
 .فلسفه تشكي  حكومت اس مي

 هاي حقوقي و امنيتي.اهداف سند، رويكرد جنسيتي، حق شرط، چالش رويكردهاي راهبردي، ،7303سند  ها:كليدواژه
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 مقدمه

 يهواآرموا  مجموعوه از چنوارم آرموا  تحقق ياي واحد جناني برافراملي و نسخه يانامهبر ،7303 آموزش برنامه

 ،يسطوح آموزش، اعوم از رسوم يتمام در يآموزش نظام تيشام  كل ياباشد؛ توسعهييونسكو م داريپا توسعه اهداف

 آمووزش نيتضم»، 7303 آموزش برنامة دار. آرما يپا و رندهيادگي جامعة به يابيدست يافته، براينا ساختار و يغيررسم

 تحقوق ياست. از سووي يونسوكو، بورا« همه يبرا العمرمادام يريادگي يهافرصت جيو ترو ريفراگ و برابر ت،يفيك با

 ر؛ توسوعةيوفراگ متوسوطة و ييابتودا ژه طراحي شده است. اين اهداف عبارتنود از  آمووزشيو آرما ، هفت هدف نيا

؛ ياحرفوه و يفنو آمووزش و يعوال آمووزش به برابر ير؛ دسترسيفراگ و يدبستانشيپ آموزش و يكودك وا ا مراقبت

 يهوافرصوت بوه موردا  و زنوا  برابور يدسترسو و يريوشرافتمندانه؛ فراگ و ستهيشا كار يبرا مختلف يهامنارت

الزم بوراي تحقوق دار. اموا اباارهواي يوپا توسوعة يبورا يشونروند آمووزش ر جوانوا ؛ ويفراگ يسوادآموز ؛يآموزش

 . توسوعة0ت معلوم؛ يوهوا و ترببوور  شي. افواا7؛ يريادگيو مناسوب يفضوا . توسعة1هاي فوق، عبارتند از  آرما 

 (.10 ص ،1031جفري، ) يالمللنيب يهايهمكار

تودوين و در كشوورهاي مختلوف از جملوه ايورا   ونسكوي يو  مليسيكم توسط ،7303سند و يا برنامه آموزشي 

 بخوش هفتبر  مطرح و مشتم « آموزش يسند مل»عنوا  به ايرا ، درشده  يسازيبوم سند. است شده يسازيبوم

 آ  بوا ارتبواط و را يوا يشوناختتيوجمع و ياجتمواع -ياقتصواد يهواشاخص بر ي. مرور7گفتار؛ شيپ. 1  باشديم

 در 730 آمووزش برنامة يمل ك   يراهبردها و . ساختار1(؛ يعال تا هيپا را  )ازيا يآموزش ساختار يمعرف. 0 آموزش؛

. نظوام 2؛ 7303 آمووزش اهوداف تحقوق در ثرؤمو . عوامو 1آموزش؛  گانةهفت . اهداف0را ؛ يا ياس م يجمنور

 7303.7 برنامه آموزش يابينظارت و ارز

 ديوبا مل سازما   عضو ي، همه كشورها7303تا  7310 سال از مل ، سازما  توسط شده اع م اهداف اسا  بر

و  يامنطقوه ،يملو سوط  سه گر، دريكديبا  تعام  و يهمكار با داريپا توسعه يهاشاخص و اهداف كنند تا به ت ش

 0ابند.ي دست يالمللنيب

 نيوا دربواره پردازد. اجمواال،، آنهوهها و پيامدهاي آ  ميو اهداف، چالش 7303اين مقاله، به بررسي سند 

 از يو  سوو، تعوارض ها و معارف ديني است.روح فرهنگ اس مي و آموزه با آ  يناهمخوان، است گفتيسند 

 جودي آ  بوا يسووي ديگور، ناسوازگار و از يرانيا فرهنگ و هنجارها و ياس م يهاآموزه با سند نيا آشكار

هواي جودي حوزه از جمله چوالش نيا يباالدست اسناد از سوي مقام معظم رهبري و ياب غ يكل يهااستيس

بوه نوام  يفوينوده بوا حريت نسو  آيترب يما برا»د دارند  يسند است. رهبر معظم انق ب در اين زمينه تأكاين 

 يرا  برناموه دارد. نوسوازيژه ملتِ ايها، به ونس  جوا ِ ملت يم كه برايمواجه هست« يالمللنينظام سلطه ب»

غلوط اسوت. آمووزش و پوروش در قوانو   يها كوارياز دست غرب يسيو رونو يديوه تقليبه ش ينظام آموزش
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رو، اين مقاله به (. ازاين1030ارديبنشت//17) «كند ينيآفرد نقشياست و دولت با« يتيحاكم» ، مسئلهياساس

بررسي انتقادي كم و كيف اين سند و مياا  سازگاري و همسويي آ  با اسوناد باالدسوتي نظوام آموزشوي موا، 

 پردازد.ثار و پيامدهاي آ  ميها و معارف اس مي و آبخصوص آموزه

 0212گيري سند آموزش پيشينه شكل

ش(، در شونر جوامتين تايلنود، كنفرانسوي جنواني بوا عنووا  1013) 1333بوار در سوال ، اولين7303برنامه آموزش 

المللوي و با هدف فراگير ساختن آموزش در كشورهاي جنا ، بوا همكواري پونج سوازما  بوين« آموزش براي همه»

)يونسكو، يونيسف، صندوق جمعيت سازما  مل ، بان  جناني برنامه عمرا  سازما  مل  متحد( برگاار شد. ده سوال 

(، در شنر داكار سنگال، كنفرانسي ديگور برگواار شود كوه 1023)ارديبنشت  7333پس از اين كنفرانس و در آوري  

ارائوه شود. « آموزش براي همه»ساله براي  10 ايطراحي، و برنامه« چارچوب عم  داكار»طي آ ، سندي با عنوا  

(، 7333)سوال  از سوي ديگر، سرا  كشورهاي جنا  در اج   مجمع عمومي سازما  مل  در آغواز هوااره جديود

توافق كردند تا براي دستيابي به توسعه پايدار در كشورهاي جنا  و پايا  داد  به فقر و كاهش شوكاف طبقواتي، توا 

 هشت هدف مشترك ت ش كنند.براي تحقق  7310سال 

، «آمووزش بوراي هموه»و برناموه « اهوداف توسوعه هوااره»سال از اين دو واقعه، توافق بور  10پس از گذشت 

هاي خوبي حاص  شوده، اموا دسوتيابي اندركارا  معتقد بودند كه هر چند از زما  اجراي اين دو برنامه، پيشرفتدست

رو، براي اتمام كارهواي ناتموام تحقق نيافته است. ازاين 7310 ، يعني تا سال ها تا منلت مقرر آبه اهداف اين برنامه

آننا، اقداماتي تكميلي الزم است. به همين دلي ، وزراي آموزش و پرورش برخي كشورهاي جنا  )از جمله ايورا ( و 

 10آمدند و بر ي  برناموه (، در اينهئو  كره جنوبي گرد 7310)ماه مه  1031نمايندگا  عالي رتبه آننا در ارديبنشت 

بنود بوود كوه  ومن آ ،  73در « بيانيه اينهئوو »اي به نام ساله جناني ديگر توافق كردند. نتيجه اين توافق، بيانيه

 كنندگا  خود را متعند به اجراي اهداف آموزشي مورد توافق دانستند.شركت

بوه « بوراي توسوعه پايودار 7303دسوتور كوار »(، سندي به نوام 7310 )سپتامبر 1031از سوي ديگر، در منرماه 

سواله ديگور را بوراي تحقوق توسوعه پايودار در  10تصويب مجمع عمومي سازما  مل  متحد رسيد كه يو  برناموه 

هواي مختلوف فرهنگوي، آموزشوي، اجتمواعي، هدف در عرصه 12شام  كشورهاي جنا  ارائه نمود. اين برنامه، كه 

اختصاص داده است. اين هدف عبوارت اسوت از  « آموزش»محيطي است، هدف چنارم خود را به يستاقتصادي و ز

رو، در راسوتاي ازايون«. العمر براي همههاي يادگيري مادامتضمين آموزش با كيفيت، برابر و فراگير و ترويج فرصت»

بوا اسوتفاده از تجوارب كشوورها در اجوراي بوراي توسوعه پايودار و  7303، با توجه به نتايج دستور كار اينهئو بيانيه 

تنيوه شود و در كنفورانس « 7303چارچوب عمو  برناموه آمووزش »، «آموزش براي همه»هاي پيشين درباره برنامه

(. ايون 10 ، ص1030، 7303آمووزش ) بوه تصوويب رسويد 1031عمومي يونسكو در پاريس در آبا  )نووامبر( سوال 
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  7303آمووزش »، مشتركا، توسط يونسكو در قالوب سوندي بوا عنووا  «هئو بيانيه اين»، به همراه «چارچوب عم »

 منتشر شد.« بيانيه اينهئو  و چارچوب عم  براي اجراي هدف چنارم توسعه پايدار

هاي جناني در ايورا  اسوت، پوس از تصوويب كميسيو  ملي يونسكو در ايرا ، كه متولي اجراي چارچوب عم 

را در دستور كوار خوود  7303، تنيه چارچوب عملي آموزش 1031ونسكو در سال در ي« 7303برنامه آموزش »ننايي 

 شرح انجام داد قرار داد و در اين راه، اقداماتي را بدين

اي بوا صفحه 013در قالب ي  سند آ  نتيجه كه  تنيه چارچوب عم  مليهدف  كارگروه ملي با 03كي  تش .1

 شد. از آ  رونمايي 30آ ر  73آماده و در « مي ايرا جمنوري اس  7303چارچوب عم  ملي آموزش »نام 

كارگروه ملي آمووزش »هاي فوق، و طرح تشكي  . پيگيري اخذ مصوبه از هيئت دولت  به موازات تشكي  كارگروه7

 اب گ كرد. 1030شنريور  70در را تصويب و « 7303كارگروه ملي آموزش »، در ننايت، هيئت دولت تشكي  «7303

 اهداف سند

سوازي رو ه عميق و بلندمدت جنوانيي  نگاه، اين سند پ داراي اهداف آشكار و پننا  فراواني است. در ،7303سند 

 1فرهنگ غربي است. برخي اهدافي كه به صراحت در اين سند مطرح شده است، عبارتند از 

بوا صوراحت اعو م  ينهئوو اه دار بود، اما بيانيي، دستور كار سند توسعه پا7303 . هرچند هدف چنارم يعني آموزش1

گر از جمله امور بنداشوتي، اقتصوادي يشود، بلكه در تحقق اهداف ديمحدود نم يكرد كه صرفا، به اهداف آموزش

ن باور است كوه آمووزش قوادر يكند. اين بيانيه بر ايفا ميا يم، نقش اساسير اقلييد و مصرف و تغيو الگوهاي تول

كميسويو  ) ع كنودي)هودف پونجم( را تسور يتيجنس يدار، از جمله برابريا  از اهداف توسعه پياست تحقق هر 

 .(02 تا، صايرا ، بي -ملي يونسكو

مونعكس شوده  ياسيباشد. اج   يونسكو، ارادۀ سمي 7303داد منم آموزش يعنوا  متولي و راهبر روونسكو بهي. 7

ر حقووق يونود آ  بوا سوايآموزش و ارتباط و پ نة حقوق بشر را كه حقيدر زم يالمللنيمتعدد ب يهانامهما يدر پ

 كند.د مييكند، تأئي  ميبشر را تصر

 7303ار كوارگروه يودر اخت ين اهوداف آموزشويتدو ي. كشورهاي مختلف بايد گاارش جامع و اط عات الزم را برا0

هموه  يراسازي فرهنگوي و آموزشوي بوآموزش و همسا  يهامنطق ييافااقرار دهند. اين گاارش با هدف هم

 باشد.كشورها مي

الزم  يهوا و راهبردهواتيوهاي آموزشوي و داد  اولوهاي پيش روي نظام. از ديگر اهداف اين سند، بررسي چالش1

 باشد.ها ميرفع اين چالش يبرا

 يكورديت محور، اتخوا  رويجنس يريادگي يجاد فضاهايبراي ا يايرها و برنامهجانبه از ت شت همهي. حما0

ض يخشوونت و تبعو يكنوشوهيو در آمووزش معلموا  و ر يدر متو  درسو يتيواحد در حوزۀ مسائ  جنس
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 0محور در مدار .تيجنس

سازي فرهنگي. از اين مو وو،، دار و همسا يتوسعه پا يدر حوزۀ آموزش برا يبرنامة اقدام جنان ي. حمايت از اجرا1

 1شد. ييرونما 7311ا در سال يناگو يهيدار آيتوسعة پا يآموزش برا يدر كنفرانس جنان

ت يوت و حاكمي، شوفافيگوويج پاسو يهاسوت. تورون الگوو بور عنوده دولوتيوا ايوآمتيوموفق يت اجوراي. مسئول2

 .يگذاراستيو س يحقوق يهاجاد چارچوبيمحور در همه سطوح و امشاركت

هوا در جنوت يايورها، برنامهاستيسن يتدو يبرا ياسيتداوم تعند س يونسكو از كشورها برايت همه جانبه ي. حما3

 (.17 تا، صايرا ، بي -كميسيو  ملي يونسكو) است 7303 يموزشآژه سند يتحقق اهداف و

سوند »عنووا  اهر بوهظورو، با توجه به آنهه گذشت، اهداف اين سند بسيار بويش از آ  چيواي اسوت كوه بوه ازاين

هاي هودف، محتووا، هودف و اصوول كلوي سوند سند، گروهمطرح شده است. در عين حال، در كليات اين « آموزشي

 چنين بيا  شده است 

ا يو ياسويده سيوت، زبوا ، موذهب، عقيت، سن، نژاد، رنگ، قومينظر از جنسهدف  همه افراد صرف يهاو گروه

نوا كوه ژه آنيوبه و، ، كودكا  و نوجوانا يا مح  تولد، افراد مناجر و بومي يي، دارايا اجتماعي يره، خاستگاه مليغ

 ر قرار دارند.يپذبيط آسيدر شرا

و  ياالرسوج مردميتورواسوت كوه بايود محتوواي آ   ياتيجامع و ح يعنوا  اباارآموزش  آموزش به يو محتوا

 كند.يدار كم  ميو توسعة پا يو مشاركت مدن ي، بردباريجنان يحقوق شنروند يبه ارتقاباشد و حقوق بشر 

 يزنوا  و دختورا  بورا يا  زنوا  و موردا ، توانمندسوازيوم يبه برابور يابياباار دست ،و هدف آموزش  آموزش

(. هودف 02)هموا ، ص  اسوت يآنوا  از منظور اقتصواد يا توانمندسازيو ن يو اجتماع ياسيمشاركت كام  س

 (.03 )هما ، ص و صل  باشد ي، دوستيج متقاب  بردباريد ترويآموزش با

 يهواق روشيواز طر يررسومير و غيپذگسترده، انعطاف يريادگي يهاد فرصتيالعمر و اينكه بامادام يريادگيو 

...  آزاد يريادگيوه يوق افوراد يق تشوويومناسوب و از طر يجاد سازوكارهايو ا يمختلف و با اختصاص منابع كاف

 (.11)ر.ك  هما ، ص  صورت گيرد

 7يراهبرد يکردهايرو

 توا  به موارد زير اشاره كرد ماال، مي، رويكردهاي راهبردي بسياري وجود دارد كه اج7303در سند 

 و اقدام دولت ييپاسخگو .3

كوه  يو قوانون ياسويمسوتحكم س يگوذاراسوتيس يهوان استقرار چوارچوبيتعندات و تضم يو اجرا يابيارز يبرا

 خود، فعاالنوه و بوه طوور يها در نظام آموشتيفعال ينينه بازبيد در زميها بااست، دولت 7303تحقق آموزش  يربنايز
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 ين سند و طراحويآموزش، در چارچوب ا ياهداف جنان يسازيها متعند به بوماقدام كنند. همهنين، دولت يمشاركت

ايورا ،  -كميسويو  ملوي يونسوكو) باشندر، شفاف و كام ، پاسخگو مييفراگ ينديدر چارچوب فرا يابيارز يهاروش

در ايرا  توسط هيئت وزيرا  دولت يوازدهم تصوويب و  7303به همين دلي ، كارگروه ملي آموزش  .(13 ص ،1030

 اب گ گرديد. 1030شنريور  70در 

 . جذب افراد در حاشيه مانده0

(. 120 )هموا ، ص ه مانودهيا در معرض خطر و در حاشيجذب افراد طرد شده  يبرا يآموزش يهاحذف ت ش نظام

، شوام  يحقوق بشور ير ننادهاي، در تفاس«ه ماندهيدر حاش»و « ريپذبيافراد آس»؛ «دير عقايسا يافراد دارا»عبارت 

 شود.يانه ميگراشات همجنسيگرا يدارا يهاو گروه يت و فرق انحرافيبنائ

 جنسيتي کردي. رو1

ت و يبور جنسو يحذف تعصوب مبتنو يد برايبا يآموزش يها  نظاميتيجنس ين برابريتضم يو ت ش دولت برا

ايورا ،  -كميسيو  ملي يونسكو) ت ش كنند يت اقتصاديو و ع يو اجتماع يفرهنگ يهايرياز سوگ يض ناشيتبع

 (.01 تا، صبي

كوه  ييهوااسوتين سينه تدويد در زميها بادولت  براي رعايت حقوق زنا  و مردا  ييهااستين سيو تدو

ن يومورتبط بوا ا يايرو برنامه يآموزش ينيا فضاهات شده باشد و يرعا يحقوق زنا  و مردا  در آ  به درست

 ها اقدام كنند.استيس

 يمبتنو يهاضيتبع ...ت در حوزۀ آموزش يبايد در مسائ  مربوط به جنس  هاي جنسيتيو حذف تبعيض و كليشه

ا ، بور دختور يريادگير برابر آموزش و يتأث يبرا يرا حذف كرد تا  مانت يت و خشونت در مؤسسات آموزشيبر جنس

ا  زنوا  و موردا  يوم يشبرد برابريج و پيت و كم  به ترويبر جنس يمبتن يهاشهيپسرا ، زنا  و مردا  و حذف كل

 (.02 )هما ، ص باشد

ژه توسوط زنوا  و دختورا  و يوق اسوتفاده زودهنگوام از آمووزش، بوه وياز طر ... يايرو برنامه يگذاراستيس -

 يهوات جوانوا  و بارگسواال  در هموة ردهيآموزش و ترب يبرا ييهافرصتج يترو ،نيبارگساال  و همهن يريادگي

و  يتيو حوذف موانوع جنسو يتيجنس يژه به مسئلة تساويت ويآنا  با عنا ي، با هدف توانمندسازيو از هر قشر يسن

 (.73-71 ، ص1030ايرا ،  -؛ كميسيو  ملي يونسكو1-0)هدف  ريپذبيا با توجه به اقشار آسين

اقشوار  يبرا يبرابر به همة مقاطع آموزش ين دسترسيو تضم يتيجنس يهاينابرابر يكنشهيموزش، رو هدف از آ

 (.1-0)هدف  7303ر تا سال يپذبيآس

شورفت، الزم اسوت توا تو ش يپ يريوگاندازه يبرا يعنوا  اباارتوجه ويژه به هنجارهاي جنسيتي، به –

كوه ممكون اسوت در برابور خشوونت  يبه آ  انجام شود. دخترا  نوجوا  و زنا  جووان يابيدست يبرا يشتريب
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رنود، و يمنوال قورار گ ين كارهوايزودر  و بوارِ سونگ ي، بواردارين كوودكيت، ازدواج در سنيبر جنس يمبتن

از يژه نيساكن هستند، به توجه و يين و دورافتادۀ روستايرنشيفق يكه در نواح ين دخترا  نوجوا  و زنانيهمهن

 (.111 )هما ، ص دارند

 يهواهوا و نظوامدر برناموه يتيجنسو ين تساويتضم يهاي جنسيتي  براهاي مقابله با خشونتاتخا  سياست -

 يآموزشو يهواهوا و نظوامبرناموه يريوگيو پ يابيوش، ارزيدر اجرا، پا يگذارهيو سرما يسازتيازمند ظرفي، نيآموزش

ر رفت و برگشت آننا از مدرسوه و مؤسسوات يزنا  و دخترا  در مس يت شخصين امنين منظور، تضميم. به هميهست

مقابلوه بوا هموة اشوكال  يبرا ييهااستيمحور در مدار ، الزم است ستيحذف خشونت جنس ...به منال و يآموزش

 (.713و  73-01-03)هما ، ص  م شوديتنظ يخشونت و سوءاستفادۀ جنس

 واي كتب درسي و تربيت معلماصالح و بازبيني نظام آموزشي، محت .7

هوا، آنا  توسوط دولوت يهاتين آموزش معلما  و نظارت بر فعاليهمهن، ... يهاي درسكتاب ينين بازبيتضم -

ض، ي، عودم تبعويتيجنسو يج تساويباشند و در ترو يتيشة جنسياز هرگونه كل ياد شده بايد عاريكه موارد  يبه نحو

 .(03و  73، 73، 71 ، ص1030ايرا ،  -كميسيو  ملي يونسكو) مؤثر واقع شوند ين فرهنگيحقوق بشر و آموزش ب

 ينود، الزم اسوت بورايآيت بوه شومار مويفين آموزش با كيتحقّق و تضم ياساس يهاهيازآنجاكه معلما  از پا -

ت از آنوا  يوماا حيآ ننا و ن يهامنارت ي، ارتقاين حقوق مناسب و مكفي، تأميكاف يروهاي، استخدام نيتوانمندساز

 ج(.1؛ هدف  013)هما ،  مؤثر، كارآمد و مجنا ت ش شود يآموزش يهادر قالب نظام

ن يو تضوم يمند به حرفوة معلمون افراد ع قهيتراهيجذب و جلب با انگ يمحور براتيجنس ين راهبردهايتدو -

 ينيو و وع قووان يگوذاراسوتيكوار، سن يوجود دارد. الزمة ا يشترياز بيكه به وجودشا  ن يانتقال معلما  به مناطق

و  ي، واكواوينيق بوازبيون كوار، از طريكند. اينده جذاب ميموجود و آ يانسان يروهاين يرا برا ياست كه حرفة معلم

 )هما (. سر استيت آموزش معلما  ميفيك يسازنهيبن

هوا ها، فرهنوگها، ارزشتيها، ظرفت و ارتباط آ  با محتوا، منارتيفين كي، با هدف تضميمواد درس يو بازنگر

 (.03 و 73 )هما ، ص تيو جنس

 )هما (. انجام شوند يآموزش يهادگرگو  ساختن نظام يد در راستايها بايگذاراستيو س

فوراهم  ايدر حال توسوعه، بور يدر كشورها يپژوهش يهاو نظام يآموزش عال يسازيالمللنيو ارائة بور  در ب

ات الزم اسوت كوه توجوه يا ويو ر ي، منندسويعلم، فنواور يهاو دخترا  در حوزه   زنا يآمد  امكا  ادامة تحص

 ب(.1؛ هدف  01 )هما ، ص ديدر اين زمينه به عم  آ ياژهيو

ت معلوم در يترب يبرا يالمللنيب يهايت همكاريق تقويط، از جمله از طريش قاب  توجه معلما  واجد شرايو افاا

 ج(. -1)هدف  7303در حال توسعه تا سال  يكشورها
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 ط آموزشي امنيايجاد مح .7

 يبورا ييهواج هنجارهوا و نظواميمحوور... و توروتيو منسجم جنس يجامع، چندوجن يهااستيس ين و اجرايتدو -

 الف(. -1)هدف  ت مدار  و به دور ماند  آننا از خشونتين امنيتضم

ن كننود.  ومن يآرام و به دور از خشونت تضوم  مح  يعنوا  را به يها محافظت از مؤسسات آموزشبايد دولت -

 ه دختورا  و پسورا يوعل يتياز هرگونه خشونت جنسو يآزاد و عار ي  فضايعنوا  نكه حفاظت از مدار  بهيا

 .الف( 1؛ هدف  731 )هما ، ص است يالاام

 پيامدهاي پذيرش سند

اسوت و پيامودهاي « ام فرهنگويبرجو»بر اين باورند كوه امضواي ايون سوند، بوه م ابوه  7303برخي منتقدا  سند 

رسد، پذيرش اين سوند و مي واق باري براي نظام جمنوري اس مي ايرا  دارد. با نگاهي منصافانه، به نظر ميخسارت

هاي ديني به شودت در تضواد و تعوارض المللي، پيامدهايي به دنبال دارد كه با مباني فكري نظام اس مي و آموزهبين

 امدها عبارتند از ياز اين پ يباشد. برخمي

 عنوان سند باالدستي، به0212المللي پذيرش ميثاق بين .3

اسوناد كشوور  يعنيشده است؛  يكشورها تلق يعنوا  اسناد باالدستونسكو، اين سند مقدم و بهي 7303با پذيرش سند 

  يوعنووا  را بوه SDG4 ديكه داده شده است  ما با ياسا  تعند ونسكو اجرا شود. بريبا سند توسعه  د همسويما با

م ير دهوييوآ  تغبا هاي خود را همسو و مطابق ك   و برنامه يهااستيم و سياص  قرار ده يالمللنيسند و مي اق ب

آمووزش »م. بر اسا  عبارات متعدد در متن سند جناني ياده كنيآننا پ يهاها را هم بر اسا  شاخصبرنامه يو اجرا

« متعنود»، كشورهاي پذيرنده اين اسوناد، «(نامه مسقطتوافق»اد پيشين مرتبط )همانند ها و اسنو ساير بيانيه« 7303

گوذاري و هوا و اقودامات ملوي چرخوه سياسوتها، طورحتا اهداف جناني را در اهداف، سياست»اند شده« موظف»و 

ظ سواختارهاي موجوود و  من حفو« سازي منابع خود ادغام كندهاي آموزشي و آمادهدهي نظامرياي، سازما برنامه

، 11، 13، 3، 3بوار در صوفحات  70حداق  ، 7303انطباق دهند. در متن آموزش  7303خود، آننا را با برنامه آموزش 

از تعند كشورها به انجام اقدامات مختلف ياد شده اسوت. شواهد ايون نكتوه بنود  20و  27، 12، 10، 02 71، 10، 17

كارهواي به منظوور همواهنگي و ارائوه راه»  كنداست كه تصري  مي 70/1/30نخست مصوبه هيئت دولت در تاري  

، همسو با اهداف و تعندات برنامه اهداف توسعه پايودار، كوارگروه ملوي 7303تحقق اهداف و تعندات برنامه آموزش 

وجوود  7303رت بوا سوند يدر مغوا يارو، براي نمونه، اگر در متن قرآ  مسئلهازاين«. گرددتشكي  مي 7303آموزش 

رد و يون است كوه آ  اصو  قورار گيا يالمللني  معاهده بيوستن به يكه قانو  پ د كنار گذاشته شود؛ چرايداشت، با

 ر كنند.ييگر در تطابق با آ  تغين ديقوان
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در درو   7303ة آمووزشيوهسوتند؛ زيورا بون ما 7303سازي سند مجري و متولي بومي، هااين، دولت افاو  بر

ا  و مجريوا ، يوعنووا  متولنكوه بوهيدر تحقق حق آموزش دارنود.  ومن ا يها، نقش منم. دولتكشورها قرار دارد

داشوته باشوند و در  يند آموزش، نظارت راهبرديد بر فرايها بان نو، آموزش نيا هستند. دولتيا يمال يهاكنندهنيتأم

، بور 7303ژۀ آموزشيو و ياهداف اصل ياو اجر يسازيند بوميد در فرايها بان نظارت بكوشند. دولتيت ايحفظ و تقو

هاسوت، ش، بر عنودۀ دولوتين پايا يت اصليكه مسئولرو، ازآنجا  باشند. ازاينيدخ يمل يهاتيتجارب و اولو يمبنا

د در يون سوازوكارها بايواقودام كننود. ا ييگووش و پاسو يپا يمؤثر برا يجاد سازوكازهاينة ايد در زمياين كشورها با

 .(01 ، ص1030ايرا ،  -كميسيو  ملي يونسكو) جاد شونديا يمدن مشاوره با جامعة

 انودازچشوم سند در يفناور و يعلم ،يفرهنگ امور به مربوط اين در حالي است كه در نظام ج.ا.ا. افاو  بر بخش

تعوارض بوا دارد كوه در  وجود حوزه نيا در اين يمرتبط كام ، يباالدست ، اسناد1131 افق در را يا ياس م يجمنور

  از عبارتند اسناد نيا از يبرخ. قرار دارد 7303سند 

 ؛(يفناور و قاتيتحق ،يعال آموزش نظام) يفناور و علم يكل يهااستيس .1

 مقام معظم رهبري؛ ياب غ كشور پرورش و آموزش نظام در تحول جاديا يكل يهااستيس .7

 ؛يقاتيتحق مراكا و يعال آموزش بخش در كشور يقاتيتحق و يعلم توسعة و رشدي برا نظام يكل يهااستيس. 0

 .انق ب فرزانه رهبراز سوي  3/1/1030 يكشور؛ اب غ يعلم جامع . نقشة1

 (.يانق ب فرهنگ يعال يدر شورا، 11/13/1033)مصوب  پرورش و آموزش نياديبن تحول . سند0

 . پذيرش سلطه فرهنگي غرب0

 ياسو م يهوااز ارزش ياريمعارف قرآني و بس هاي اس مي،شد  از آموزهونسكو، مستلام دور ي 7303يرش سند ذپ

طبوق ايون  .غرب است يسلطه فرهنگپذيرش فرهنگ غرب و  يساز، جناني7303 است؛ چرا كه روح حاكم بر سند

جنواني دار يوآموزش، در تحقق توسعه پا يبرنامه جنان يص ح براي تدوين و اجراعنوا  مركاي  يسند، يونسكو به

رند، بوه دنبوال يكه آ  را بپذ ييكشورها يرا برا ي، تعندات و الااماتياي كه اين سند جنانپذيرفته شده است. به گونه

، يجنوان يافاو  بور ايون، آمووزش شونروند .امدهاي ناگواري به دنبال دارديبه آننا، پ يبنديخواهد داشت و عدم پا

ت يورش حاكميدر سوط  خوانواده، مدرسوه و جامعوه و پوذ ياخ قو و ياس م يهااز ارزش ياريمستلام گذر از بس

فرهنوگ غربوي، و  يسازي، كه به صراحت در متن آ  آمده است، جنان7303غرب است. هدف سند  يبراليفرهنگ ل

 جامعه بشري بر اسا  فرهنگ اومانيستي غربي است. يسازدگرگو 

فرهنوگ ج يتورو»، «يتيجنسو يتساو»، «داريپا يزندگ يهاوهيج شيترو»مانند  ينيبا استفاده از عناو 7303 سند

ت يوترب يبورا يالمللونيبو يهايهمكار»و « ياحترام به تنو، فرهنگ»، «يجنان يشنروند»، «صل  و نبود خشونت

رنوگ و كوم يغربو يزنودگ رواج فرهنگ و سب  ي(، در پ11-0-1)ر.ك  اهدا   در حال توسعه يدر كشورها« معلم
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ر نظور يومودار  و آمووزش معلموا  ز يكتب آموزشو ير محتواييتغ ۀوين هدف با شياست. ان در مدار  ينمود  د

 شود.ياجرا مونسكو ي يسازما  غرب

افاو  بر اينكه، آيوات قرآنوي مسولمانا  را از    مردود است.اناسلطه بيگانگا  بر مسلم ،در حالي در منطق قرآ 

 عبارتند از  ،ابر اين بدآيات دوستي با كفار نني كرده است. برخي 

(؛ او كسوى 00)توبه   «هُوَ الَّذِي أَرْسَ َ رَسُولَهُ بِالْنُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْنِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُو َ»و 

مشوركا   است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آ  را بر هر چه دين است پيوروز گردانود، هور چنود

 خوش نداشته باشند.

(؛ و خداوند هرگا بر ]زيا [ مؤمنوا  بوراى كوافرا  111)نساء   «لَنْ يَجْعَ َ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِينَ سَبِي ،»و 

 راه ]تسلطى[ قرار نداده است.

 عبارتند از  ،كندهمهنين، برخي آيات قرآني كه به استق ل و عدم اعتماد و اتكاء بر كفار تأكيد مي

إاِلَّ أَ ْ تَتَّقُووا  فوي شوي اليَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُو َ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُو ِ الْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ يَفْعَ ْ  لِ َ فَلَيْسَ مِونَ اللَّوهِ»و 

(؛ افراد باايما  نبايود بوه جواى مؤمنوا ، كوافرا  را 73 عمرا  )آل «مِنْنُمْ تُقاۀ، وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ

كلوى از خودا ه اى با خدا نودارد )و پيونود او بودوست و سرپرست خود انتخاب كنند و هر كس چنين كند، هيچ رابطه

انى( ترى تقيّه كنيد(. خداوند شوما را از )نافرموهاى منم)و به خاطر هدف مگر اينكه از آننا بپرهيايد، شود(گسسته مى

 .دارد و بازگشت )شما( به سوى خداستخود، بر حذر مى

(؛ 103 )نسواء « لِلَّوهِ جَميعوا، الَّذينَ يَتَّخِذُو َ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُو ِ الْمُؤْمِنينَ أَ يَبْتَغُو َ عِنْدَهُمُ الْعِاَّۀَ فَإِ َّ الْعِواَّۀَ»و 

جوينود  بوا اينكوه كنند. آيا عات و آبرو ناد آنوا  موىد انتخاب مىها كه كافرا  را به جاى مؤمنا ، دوست خوهما 

 ها از آ  خداست !همه عات

« هِ عَلَويْكُمْ سُولْطانا، مُبينوا،يا أَيُّنَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُو ِ الْمُؤْمِنينَ أَ تُريدُو َ أَ ْ تَجْعَلُوا لِلَّ»و 

خواهيود، گاه خود قرار ندهيد! آيا موىايد! غير از مؤمنا ، كافرا  را ولّى و تكيه(؛ اى كسانى كه ايما  آورده111 )نساء 

 دلي  آشكارى بر  د خود در پيشگاه خدا قرار دهيد !

ءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَووَلَّنُمْ مِونْكُمْ فَإِنَّوهُ مِونْنُمْ إِ َّ أَوْلِياءَ بَعْضُنُمْ أَوْلِيا يا أَيُّنَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْيَنُودَ وَ النَّصارى» و

گواه ايد! ينود و نصارى را ولّى )و دوست و تكيوه(؛ اى كسانى كه ايما  آورده01 )مائده  «اللَّهَ اليَنْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ

دوستى كنند، از آننا هسوتند خداونود، جمعيّوت  خود،( انتخاب نكنيد! آننا اولياى يكديگرند و كسانى كه از شما با آنا 

 كند.ستمكار را هدايت نمى

نْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِيواءَ وَ يا أَيُّنَا الَّذينَ آمَنُوا التَتَّخِذُوا الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَكُمْ هُاُوا، وَ لَعِبا، مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِ»و 

ايد! افرادى كه آيين شما را به باد اسوتنااء و بوازى (؛ اى كسانى كه ايما  آورده02 )مائده  « ْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَاتَّقُوا اللَّهَ إِ

 ولىّ خود انتخاب نكنيد و از خدا بپرهيايد اگر ايما  داريد. -از اه  كتاب و مشركا  -گيرندمى
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(؛ و 31 )مائوده  «ما أُنْاِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَ لكِنَّ كَ يورا، مِونْنُمْ فاسِوقُو َ وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُو َ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ»و 

كردنود [ را به دوستى اختيوار نموىآوردند، )هرگا( آنا  ]كافرا و آنهه بر او نازل شده، ايما  مى اگر به خدا و پيامبر

 ولى بسيارى از آننا فاسقند.

 هاي ديني، فرهنگي و ملي از متون آموزشياز ارزش . حذف بسياري1

از  ياريجنسي، مستلام حذف بسو« آموزش»و « تفكي »، «برابري»مله پذيرش جبسياري از بندهاي اين سند، از تأكيد 

غورب و  ياسوت. فرهنوگ جنسويت يغربو يجنسو يهااز متو  درسي نظام آموزشي و گنجاند  آموزش ين اس ميقوان

و  در اسوناد، مي واق« كوودك»است. بوراي نمونوه، موراد از  ياس م يهار با ارزشي، مغايغرب يآموزش جنس يهاوهيش

باشد. اين اخوت ف سال مي 13هاي ديني، بلكه افراد زير ساله در منابع و آموزه 1، 0المللي، نه كودك هاي بينكنوانسيو 

در هموه سوطوح آموزشوي بپوديريم. افواو  بور ايون، پوذيرش كند كه اخت ط دختر و پسور را برداشت، ما را موظف مي

 ا، و حتي آموزش جنسي را در نظام آموزش رسمي پذيرا باشيم.هگرايي، برابري جنسيتي در همه عرصههمجنس

 عبارتند از  هاي دينياز حذف ارزش يمصاديق يالمللنيب يه ننادهايبا نگاهي اجمالي، در رو

ن اصوط ح يوعضو از كواربرد ا يو منع كشورها« يتيعدالت جنس»ه زنا ، با وا ه يض عليته منع تبعي. مخالفت كم1

 (.1 ، ص7 وستي)پ

 (.12 ، ص1 وستي)پ   زنا و...يم جنسياز جرا ييزدا. جرم7

 (.3و ص 2، ص 7 وستي)پ ا يگراض به همجنسي. توسعه قلمرو اص  تبع0

 (.17 ، ص0 وستي)پ يگريدر فحشا و روسپگرا و شاغ  ه زنا  همجنسيض عليو منع تبع ييزداجرم .1

 (.70 ، ص7 وستي)پ يو فرزندآور ي. منع مداخله شوهر در امر بارور0

 (.70 ، ص7وست ين )پي. منع مداخله شوهر در سقط جن1

 (.77و  73 ، ص1 وستي)پ نيكننده سقط جنن محدودينمود  قوان ي. نس  و ملغ2

 (.3 ، ص7 وستي)پ افت گذرنامهيدر ي. منع لاوم ا   شوهر برا3

 (.71 ، ص1 وستي)پ . اعتراض به لاوم ا   شوهر در خروج از منال3

 (.70 ، ص1 وستي)پ سال در ازدواج 13ش سن دخترا  به يد بر افاايكأ. ت13

 (.71و  70، ص 1 وستي)پ ر هجده ساليازدواج دخترا  ز يو مجازات برا يانگار. جرم11

 (.71 ، ص1 وستي)پ ز  و شوهر در ط ق، حضانت فرزند، ارث ياعتراض به عدم برابر .17

 (.13و  13، ص 1 وستي)پ نيدر روابط زوج ييزناشو ينه كرد  تجاوز جنسينناد .10

المللوي مطورح هاي بينها و كنوانسيو و يا در مي اق 7303هاي فوق، كه در سند با اندك تأم  در بندها و گااره

 آيد.آننا با مباني ديني به دست ميباشد، تضاد و تعارض جدي مي
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اي در المللوي، كليودوا هدر اسوناد بوين« تنو، فرهنگي»، و توصيه به پذيرش «خشونت ينف»وا ه افاو  بر اين، 

 هاي دين است. از اين جمله، كنار گذاشتن حوق دفوا، مشورو، مظلووم،غرب براي زدود  همه آثار و نمادها و ارزش

، يآمووزج دانوشياز منكر، آمادگي براي دفا، از كيا  دين و نظوام اسو مي، حوذف بسو جناد، امر به معروف و نني

رو، حذف روز ملي مبارزه با آمريكا، روز قد ، هفته دفا، مقود ، و كاهش عنصر مقاومت و... است. ازاين ييدانشجو

  يتسون»رش ير اين، پوذدر  شنيد فنميده، و... از فرهنگ جامعه ديني و متو  آموزشي امري عادي است. افاو  ب

روا  فورق  واله و يوو پ يرقوانونيغ يهوام در برابور گوروهيتسول ي، به معنا«در آموزش يده حذف اجتماعيش پديپا

ت و يوماننود بنائ يد انحرافويود عقايوبا يحتو 7303آنناسوت. بوا سوند يهوام شد  در برابر خواستهيو تسل يانحراف

تنوو، »د كرده مانند قوم لوط، تحوت عنووا  يم با آ  برخورد شديآنا  را، كه قرآ  كر يبازا  و رفتار انحرافهمجنس

 !ت شناختي، به رسم«يفرهنگ

 . پذيرش رسمي نفوذ غرب در اركان نظام اسالمي7

ج تساه  و تسام  فرهنگ غربوي اسوت. در واقوع، ي، به دنبال ترو7303در سند « ين فرهنگيآموزش ب»وا ه 

غربي در اركا  نظام اس مي است؛ چورا كوه از يو  « نفو »سازي پرو ه تحقق و روا  يبرا ياين سند اباار

، «ينظوارت جنوان»سو، در اين سند نظارت جناني بر توسعه پايدار نظام آموزشي پذيرفته شده است. پوذيرش 

سوازما  ملو  متحود  يهوان پرو هياز بارگتر يكي. اين، يو  فرهنگيتوالسيو كاپ يدخالت در امور داخل يعني

و نفو  نرم صوورت  يسازيجنان ييهار در سط  جنا  است كه در امتداد پرو هييو تغ يفرهنگ يمنندس يبرا

، شناسوايي منافوذ ورود دشومن از «و اقدام دولت ييراهبرد پاسخگو»ها به گيرد. از سوي ديگر، الاام دولتمي

 هاي جناني است.سوي سازما 

 يهواوهياز سوازوكارها و شو يكويعنووا  ها، بهدولت يادوره يده  بشر معاصر، گاارشالملنيدر نظام حقوق ب

د قورار دارد. يوكأموورد ت يها و معاهدات حقوق بشورو يمفاد كنوانس يها در اهتمام به اجراعملكرد دولت« ينظارت»

 Concluding) بوا عنووا  يرد و گاارشويوگيقرار م يابيو ارز يربط مورد بررسي  يگاارش دولت، توسط نناد نظارت

Observations )در  ينقطه نظورات ننواد حقووق بشور يگردد كه حاويآ  منتشر م ياز سو« يم حظات ننائ»ا ي

منالوه دارد و بوه يجنبه الگوده يحدود ت است؛ چرا كه تايا اهمئباشد. اين مو و، حايمورد عملكرد هما  دولت م

 يم ننادهوايار منوم، اسوتناد و ارجوا، مسوتقيرد. نكتوه بسويگيتوجه قرار منناد مربوط، مورد  ينقشه راه مطلوب برا

آور آننا اسوت. برخوي از ايون مراكوا رالااميت غي  به ماهيرغم تصريخود، عل يريات تفسي، به نظرينظارت يالمللنيب

 ، عبارتند از 7303المللي منم، افاو  بر سند و معاهده بين

 كودك؛ حقوق و يكنوانس ياجرا بر ينظارت نناد(  CRC) كودك حقوق تهيكم .1

 ؛ياسيس و يمدن حقوق  اقيم ياجرا بر ينظارت نناد  (HRC) بشر حقوق تهيكم .7
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 ،ياقتصواد حقووق  واقيم ياجورا بور ينظوارت نناد(  ICESCR) يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد حقوق تهيكم .0

 ؛يفرهنگ و ياجتماع

 ضيتبع اشكال هيكل محو و يكنوانس ياجرا بر ينظارت نناد(  CEDAW) زنا  هيعل ضيتبع منع تهيكم .1

 زنا ؛ هيعل

 فرمايند در همين زمينه رهبر فرزانه انق ب مي
انـد و دا كـردهيـنفوذ در كشـور   يد حدود ده راه مهم را برايدم شايكردم با خودم، ديمن محاسبه م

ق ارتبـا  بـا يـاسـ.. ا  رر يراه علمـ ،يکـيكننـد. ين حاال دارند عمـل مـيكنند. هميدارند عمل م

 ي، ولـيبه ظاهر علم يهاها، ارتبا  با دانشمندان، ارتبا  با استاد، ارتبا  با دانشجو، كنفرانسدانشگاه

 يهـاهـا، راها  راه يکـيهاسـ.. ا  راه يکين يفرستند. انجا مييرا ا يتينفوذ. افراد امن يدر بارن برا

فـر   يهنر برا ک فرد صاحبيعنوان را به يتيامن يهام دستگاهياس.. مأمور مستق يو هنر يفرهنگ

 يک جشـنواره هنـريـعنوان حضـور در به يعني. كنند كه بفرستند... ين ميمع يقيد، جشنواره موسيكن

نجـا يا يعنـوان فـرد هنـراس.. بـه يتيو امن ياسين آدم، صددرصد سيكنند كه ايرا انتخاب م يكس

 (.2۹۳۱/ 02/20ديدار با خبرگان رهبري، فرستند؟ )يچه م يفرستند. خب، برايم

 تصري  شده است. برخي از ايننا عبارتند از  7303موارد بسياري از دخالت صري  در كشورها در جاي جاي سند 

 ؛«در كشورها يالمللنيب يننادها يياجرا يهاو برنامه ي، اجتماعيحفاظت يهاجاد نظاميا» و

در حال توسعه و به دسوت  يخته( در كشورهايترارج محصوالت ي)ترو يوانيو ح ياهي نوم گ يهاجاد بان يا»و 

 ؛«يتجارت جنانكشورها توسط سازما   ين صادرات كشاورزيگرفتن قوان

 يكشوورهات در ياست كاهش جمعيبا س ي(. مانند بنداشت بارور1و  7)هدف   «يبنداشت يهابرنامه ياجرا»و 

 . ...سال و 13ر يا  كودكا  و نوجوانا  و جُرم دانستن ازدواج زيم يجنسآموزش ج يدر حال توسعه، ترو

 كشورها. يو اجتماع ين برد  استق ل اقتصادي(، از ب3)هدف   «ستهيدار و كار شايج رشد اقتصادي پايترو» و

نظوارت (، كوه الزموه آ ، 3 )هودف  «بازبيني و پيگيوري»و « ريفراگ يآور و صنعتهاي تابرساختيز يارتقا» و

، و يغربو يتحوت نفوو  كشوورها يالمللونيبو يهوان امر موجب نفو  كام  سازما ياست. ا يالمللنيب يهاسازما 

 باشد.كشورها مي يها، به اط عات صنعتدسترسي آسا  غربي

 يهوااسوتيهوا و اتخوا  سطورح ي(، اجرا11)هدف   «همه شمول، امن و مقاوم يها  شنرها به مكا يتبد» و

تحت نفو  غرب بر ساخت و ساز شونرها و  يالمللنيب يها، موجب تسلط سازما يالمللنيكپارچه، برگرفته از اسناد بي

 شود.يآننا م يياياط عات جغرافكام  بر  يجوامع و آگاه

و  ينويزم يهواارتقاي بوم سازگا »از مناطق با عنوا   ياريبه بس ياندازبه اط عات كشورها و دست يابيدست و

و  يالمللونيبو يهوا(، بيوانگر نفوو  سوازما 11و  17)هودف  «يستيب تنو، زيري از تخريها و جلوگت جنگ يريمد

 است.استعمارگرا  در كشورها 
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بوا ، يوانفعال كشورها در برابر سلطه اسوتعمارگرا  غربو يريپذه تسليم در مقاب  بيگانگا ، و اطاعتيرواج روح و

 يبورا ياقوت بنانوهي، در حق«يالمللنيت قانو  بيج حاكميترو»، (11)هدف   «ريو و فراگججاد جوامع صل يا»عنوا  

 استعمارگر است. يتسلط كشورها

ت ابواار اجورا و يوتقو»با عنوا  ، وابسته به استعمارگرا  بر كشورها يالمللنيب يهان تسلط كام  سازما يتضم و

هوم  ييراهكارها(، بيانگر تسلط كام  بر كشورها است كه 12)هدف  «داريبراي توسعه پا يجنان يهاياي همكارياح

و  يالمللونيبو يهواكام  اط عات هموه كشوورها بوه سوازما ار گذاشتن يدر اخت، براي آ  ارائه شده است. از جمله

 يهواسوازما  يريوگيو پ ينيهوا؛ و تعنود بوه بوازبدولوت يدهبه بنانه كم كرد  بار گاارش ،كرد  آننا يكيالكترون

 .7303سند  ياز روند اجرا يالمللنيب

. هر جند در ايون است سند اين پذيرش پيامد جمله از ك  ، هايگيريتصميم در وابستگي و ملي حاكميت نفي

تعند به حقووق »مانند  ييهاكند، اما ب فاصله چند خط بعد، با عنوا  وا هياستفاده م« ت مستق يحاكم»سند، از وا ه 

 كند.يو نقض م يرا نف« ت مستق يحاكم»، به طور كام  وا ه «دستور كار»و « المل نيب

 0212 نقد و بررسي سند

 يشه اسالمياند يبا مبان چالش .3

نظوام  ياست؛ زيرا بر اسوا  ايون سوند، تحوول و نوسواز 7303اس مي از جمله لوازم پذيرش سند  يچالش با مبان

غورب شوك  گيورد. افواو  بور  يتيبر فلسفه ترب ي، بلكه بايد مبتنيت اس ميكشور، نه بر اسا  فلسفه ترب يآموزش

نظوام آمووزش كشوور، بايود بور اسوا   يتحول و نوساز يابيش و ارزيپا يهاشاخص ياينكه مطابق اين سند، ابتنا

معنوا بوي يو بوم يمل يها و استاندارهاباشد. اين به معناي اين است كه شاخص يالمللنيب يها و استانداردهاشاخص

 و نامعتبرند.

نكه نبايود موجوب نقوض حقووق ي، ع وه بر ا«يتيجنس ي رورت توجه به برابر»و « يتيجنس يبرابر»و مفنوم 

(، از نظر انطبواق 0-1)هدف   دارد نه آموزش دخترا  و زنا ...يدر زم يو اقتصاد ياجتماع يايو ماا يديبشر شود، فوا

 است. يم  جدأ، مح  بحث و تين داخليو قوان ين شرعيبا مواز

، «جواه زنوا  و دختورا  در هموه يوض عليا  داد  بوه هموه اشوكال تبعويوپا»مانند  ينيو در اين سند به عناو

بوه  يبرابور بوا موردا  و دسترسو يهواار قرار داد  فرصتيدر اخت»، «ه زنا  و دخترا يانوا، خشونت عل يكنشهير»

كنود، ينظارت مو يالمللنياسناد ب يض، كه بر روند اجرايته رفع تبعياست. كم، اشاره شده «يو جنس يبنداشت بارور

 يو عودم آزاد يانگوار، جُورميروابوط جنسو يانگواردانود  حجواب، جُورمير مويوض را مووارد زيتبعو يهوامصداق

توه رفوع كمي) گريد يارين و بسيكننده سقط جنن محدودي، قوانيشوهر در زندگ ي، مخالفت با سرپرستييگراهمجنس

 اس م است. ياحكام قطع(. اين امور جملگي مخالف صري  1، پاراگراف 7310تبعيض، 
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د يوكأو ت« اسوت يتيط آموزش مصداق خشونت جنسويدر مح يتي  جنسيتفك»كه ، 7303اين گااره در سند  و

، بوا توجوه ياسو مت يم و تربيكه در نظام تعل، ناظر بر اخت ط است. درحالييآموزش يمحور بود  فضاهاتيبر حنس

الزم و  يهوانوده در خوانواده آمووزشينوه در آيبن يريپذنقش يد به دخترا  و پسرا  براي، بايتيجنس يهابه تفاوت

ق اعموال ياز مصواد يكي يتي  جنسي، تفكيالمللنيب يكه از منظر اسناد و ننادهايحالمستق  جداگانه داده شوند. در

تحقوق  يرسد، هدف از آموزش زنا  و دختورا  بوراشود. به نظر مييمحسوب م يو خشونت جنس يتيض جنسيتبع

ت يوم و تربيكوه در نظوام تعلوالتذا  مردا  است. درحوالي ي، نگاه ابااري به ز  و اباار شد  زنا  برايتيجنس يبرابر

شوود و  متناسوب ارائوه يدختورا  و پسورا ، امكانوات آموزشو يعيطب يهايژگيها و ود به تناسب تفاوتي، باياس م

ا يودختورا  از حقووق و ن ين برخوورداريثر در جنوت تضومؤاز اقدامات مو يكيآموزش دخترا  و پسرا ،  يجداساز

ة يوباشد. براي نمونوه، در رويه دخترا  توسط گروه همساال  پسر مياز ارتكاب اشكال مختلف خشونت عل يريشگيپ

متفواوت زنوا  و موردا  در خوانواده  يريپذهرگونه نقش، ناظر بر «يتيجنس يهاشهيكل»، مفنوم يالمللنيب يننادها

ها، آموزش كودكوا  و نوجووا  ها و م كاز شاخصه يكي، اساسا، يت اس ميم و تربيكه در نظام تعليباشد. درحاليم

ه نده در عرصه خوانوادينه آنا  در آيبن يريپذنقش يسازنهياست كه بتواند زم يو خلقت يعيطب يهايژگيمتناسب با و

، قابو  يالمللونيبو يه ننادهوايو، در رو«يتيجنس يهاشهيكل» يسازاساسا، در مفنوم، ن نو، نگرشيو اجتما، شود. ا

 يهوايژگي، بر لاوم آموزش دخترا  و پسرا  با توجه به و«ن آموزش و پرورشياديتحول بن»ست. در سند يرش نيپذ

د بور يوبا، يدر نظوام آموزشو يايورو برنامه يگذاراستيسرو، هرگونه )هما (. ازاين د شده استيكأت يو خلقت يعيطب

 م و تربيت اس مي و مفاد سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش صورت گيرد.يتعل ةفلسف يمبنا

 يو قوانون ي، شورعين اخ قويد هرگونه آموزش در چارچوب مووازيهم قطعا، با« يآموزش جنس»و در خصوص 

ده گرفت و اين نقش بر عنده والدين است. اما آمووزش يگاه خانواده را نادينقش و جاد يا ، نباين ميرد. در ايصورت گ

ن در ايون عرصوه اسوت. در سوند ي، در عم  منجر به گرفتن ابتكار عمو  از والوديدر چارچوب آموزش رسم يجنس

نوه يبن يفوايا يسوازنوهيف آ  و زميخوانواده و وظوا ين، بر لاوم آموزش دخترا  و پسرا  با كاركردهواياديتحول بن

م خوانواده در يو تنظو يكه مفنووم آمووزش جنسويحالد شده است. دريكأنده، توسط آنا  تيدر آ يخانوادگ يهانقش

ن يونوجوانا  اسوت. ا ينامشرو، برا يجنس يهايت شناختن حقوق و آزادي، ناظر بر به رسميالمللنيب يه ننادهايرو

 ن آموزش و پرورش است.ياديدر تعارض با مفاد سند تحول بن امر، قطعا،

(؛ بوا فورض صوحت، 0-1)ر.ك  هدف  «شودي  دخترا  ميمانع تحص يفرهنگ يهاهنجارها و ارزش» ۀو گاار

حاكم چگونه معنادار اسوت  جوا اينكوه مقصوود  يهاها و ارزشها و تك ر فرهنگاحترام به فرهنگ يدر مقاب  ادعا

ها زماني قاب  احترام هستند كه زير چتور فرهنوگ جنواني هنگفر اين است كه قائ  به فرهنگ واحد جناني باشيم،

توسوعه  يو در راسوتا يجنوان يهوامتناسب بوا ارزش، هافرهنگ يبرخ يهاد ارزشيغربي باشند. به عبارت ديگر، با

 دار معنادار باشد.يپا
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 -ملوي يونسوكور.ك  كميسيو  ) «ممانعت از ازدواج زودر ، به دلي  دورماند  از تحصي  و آموزش»عبارت  و

زنوا  و خاكسوتري كورد   ي(، تداوم سناريوي افاايش سون ازدواج، كواهش نورا بوارور20و  73، ص 1030ايرا ، 

 نظام در خصوص رويكرد جمعيتي است. يكل يهااستيم با سيجمعيت است كه در تعارض مستق

 يتيو امن يحقوق يهاچالش .0

 يگانوه و افشواي، خطر ايجواد نفوو  عناصور بيالمللنيب يهاوتك بر اسا  پر يو انسان يتبادالت و تعام ت اط عات

گانگوا  يگانگا  را به دنبال دارد. تسلط بيب يكشور برا يو علم و فناور يآموزش يهامند اط عات حسا  نظامنظام

جملوه (، از 1)هودف   «دار آب و بنداشوتيوت پايريبه آب و مد ين دسترسيتضم»كشورها، با عنوا   يآب يبر مرزها

باشود كوه )هموا (، عنوواني در سوند موي «ين مرزيا بيدار منابع آب مشترك يت پايريمد»هاي امنيتي است. چالش

بوه ، يك   ملو يهااستيو س يكشورها است. پرداختن و ارجاعات به اسناد باالدست يآب يمرزهاجه آ  تسلط بر ينت

هوا، از جملوه در برناموه يالمللونياسوناد و توافقوات بوعم  قورار گورفتن  ي، در مقاب  مبنايشين و نمايصورت نماد

 است. 7303در سند آموزش  يهاي حقوقچالش

 يكلو يهوااسوتين و سي، با قووانيالمللنيب يه ننادهايو انطباق اين بحث بر مبناي رو« يت مربيترب»و عبارت 

اصو ح و تحوول در نظوام  ياصول يهواا يواز بن يكيا  كارآمد، قطعا، يت معلما  و مربيد وجود دارد. تربيترد يداخل

د در يو، بايو ماهو ي، به لحاظ شكليين است كه هرگونه آموزش و توا  افاايآموزش و پرورش است، اما نكته منم ا

  تعنود قابو  پوذيرش نيسوت. ايون منوم يرد. هرگونه تحميصورت گ ياس م ين و مقررات جمنوريچارچوب قوان

امنيتي است؛ چرا كه تمركا بسيار دقيق بر پاشنه آشوي  نظوام تعلويم و تربيوت  هايداراي پيامدهاي ناگواري و حفره

اين امور اسوت و « سپاريبرو »)هما (، به مناله « رقابتي كرد  تربيت معلم»ج( و -1)هدف   «تربيت معلم»يعني 

 م شد.ما نيازمند جذب معلم از خارج از كشور خواهي براي غلبه بر چالش فقدا  زيرساخت مديريت دانش،

آمووزش در نظوام  يقرار دارد. محتوا يمح  تأم  جد، ن سنديافت ايمطابق با ره« يمحتوا و كتب درس ينيبازب»و 

 يت مطلووب، بوا محتوواين و عيبشر باشد. البته ا يكننده تحقق و ع مطلوب زندگنيد تضميآموزش و پرورش ج.ا.ا. با

 باشد.المللي در تعارض ميهاي بينمباني سكوالري ننادهايار فاصله داشته، و با يبس يالمللنيب يمدنظر ننادها

كپارچوه در يهوا در سند هرگا قاب  پذيرش نيست؛ اينكه همة دولت« و اقدام دولت ييراهبرد پاسخگو» و عبارت

 ييوها ملتام و متعند به پاسوخگها و پروتك نامهها و توافق اقيها، مو ياز جمله كنوانس يقبال معاهدات حقوق بشر

باشود  در سوند يق مشوخص نمويودولت ج.ا.ا. به طور شفاف و دق ييتعند و پاسخگو ياند. افاو  بر اينكه، مبناشده

، يآموزشو يهواهوا و نظوامه برناموهيو، در كليتيجنس يتحقق برابر يها درخواست شده است كه برا، از دولت7303

سازي پرو ه نفو  اسوت كوه از نظور ند. اين امر، ننادينهيالزم را اتخا  نما يگذارهيو سرما يسازتين داده، ظرفيتضم

 امنيتي قاب  پذيرش نيست.



  91 آثار و پيامدهاي آن ونسکو؛ي0212دار يبررسي انتقادي سند توسعه پا

، اساسوا، يها است. هر چند سند به لحاظ حقوقدولت يريپذو التاام ي، مستلام همكار7303سند  يو تحقق اجرا

خو ف واقوع، درصودد  يسوازا يو  جريجاد يا با يالمللنيب يباشد و صرفا، ننادهايآور بود  نمصة الااميواجد خص

هوا از همسوو بوود  الزم اسوت توا دولوت»ر كوه يون تعبيوهوا هسوتند، اموا ابور دولوت يالمللوني  تعندات بيتحم

نوا  ين حوق اطميوت حق آموزش، حفوظ و تحقوق ايرعا يخود برا يانجام شده با تعندات قانون يهايگذاراستيس

در خصووص ، نيوو 1313در عندناموه  دارد. افواو  بور ايون، 7303دولت بوه سوند ، حكايت از الاام «نديحاص  نما

  توافوق يومعاهوده عبوارت اسوت از  »كند  ي  ميتصر 7ماده  1معاهدات كه حاكم بر همه معاهدات است، در بند 

  عمو  يد  صرف يگوين نيا ميو  ويكنوانس 2ماده «. منعقد شده باشد ين كشورها به صورت كتبيكه ب يالمللنيب

به هموراه  يحقوق يهاتياست و مسئول يالمللني  معاهده بيت در ي  قرارداد، دال بر ر ايرش مفاد يو رفتار در پذ

ن سوند يون نيوا ايمعاهده و 70اسا  ماده  است. بر« ت مكتوب مسمو،ير ا يعم  به جا»خواهد داشت. در واقع 

هوا در تعوارض حقوقي قاب  پذيرش نيست و با اسوتق ل دولوتاز نظر  است. اين مو و،، يآورصه الااميخص يدارا

 باشد.مي

باشود و از نظور بعود ، دقيقا، تكمي  پازل پرو ه نفو  موي«ارسال گاارشات دقيق از مجاري متفاوت به يونسكو»و 

 ، موجب گس  و گسست در اركا  نظام ج.ا.ا. است.يتيامن

 تالش با فلسفه ارسال رسل و تشكيل حكومچ .1

با روح اس م، رسالت انبياء و فلسفه تشكي  حكومت در اس م در تعارض اسوت.  7303  بر اشكاالت فوق، سند افاو

در دنياي معاصر و اس م، به نووعي تلقوي « حكومت»و تشكي  « سياست»اي به هدف از با نگاهي اجمالي و مقايسه

توا  بوه پونج نوو، تلقوي از تشوكي  اجماال،، ميكنيم. متفاوت از حكومت در اس م و ساير مكاتب معاصر برخورد مي

است به منالوه ي(؛ س10 ص، 1011 رو ،ا) كسب قدرت ياست به مناله كوشش برايحكومت و سياست اشاره كرد  س

به منظور اداره اموور كشوور  رى است كه حكومتياست مجموعه تدابي(؛ س0 ص ،7 ج ،1001 ك يمر،) مطالعه دولت

بابوائي، علوي) اسوت« كار بور سور قودرتيپ»ا يو « كاربرد قدرت»است يس (؛737 ص ،1030بخشي، ) كنداتخا  مى

ا و آخورت، و آ  يوشا  به راه نجات در دنيله ارشاد ايبه وسبه ص ح بازآورد  مردم است است ي؛ س(701 ص ،1013

 (.1033حلبي،   ر.ك) اء براى خاصه و عامه در ظاهر و باطن است و...ياز سوى انب

هاي فوق براي تشكي  حكومت در دنياي معاصر، قطعا، در اس م جا معناي اخير پذيرفتني نيسوت. ميا  فلسفه از

وظيفه دولت اس مي هدايت و تربيت و به ص ح واداشتن مردم است. حكومت اسو مي بايود نگورا  دنيوا و آخورت 

  هدايت ديني جامعه از طريق اص ح خلوق در ، سياست هماينيمردم باشد. از نظر بنيانگذار نظام اس مي، امام خم

 بعد وسيع آ  است 
نهـا را يرد و ايـنظـر بگ . كند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را مدين اس. كه جامعه را هداياس. ايس
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ن يـشان اس.. صالح ملـ. اسـ.، صـالح افـراد اسـ. و اكه صالح يزي. كند به ررف آن چيهدا

اء اسـ. و يـاء و اولين مختص انبيتوانند اداره كنند. اياس. را نمين سيگران اياء اس. و ديمختص انب

 (.023، ص 2۹ ج، 2۹32 خميني،موسوي ) دار اسالميب يبه تبع آنها به علما

 كنند به زيبايي تمام همين معنا را بيا  مي منا ، عليؤرميام
رقابـ. در بـه  يگرف.، بـراانجام  يدس. آوردن  مامداره ب يكه ا  ما برا ياقدام يدانيخداوندا تو م

ن تـو يق دين بود كه به اصول و حقايا يا نبود، بلکه برايدار دنيدس. گرفتن سلطه و خواستن متاع نا ا

رنـد و ي. قـرار گيـات در امندهيم، تـا بنـدگان سـتمديتو اصالح انجام ده يم و در شهرهايوارد شو

 (.2۹2البالغه، خ نهج) مي، بر  ا سا يابندگان. مقدر فرموده يو معنو يات ماديح يرا كه برا يحدود

انسوا  را هودف  يمواد يهوايازمندين نيمأو ، كه صرفا، تيدگاه مادي  حكومت در اس م، برخ ف ديهدف از تشك

ن مصوال  يمأن باور بودند كه حكومت، ع وه بر توي، بر اامبر بارگ اس مي، بخصوص پياء النياند، انبخود قرار داده

، اهوم و ارجو  و مقودم ين مصال  معنويمأت يا باشد. حتين ين مصال  معنويمأد درصدد تي، بايماد يهايازمنديو ن

، تننوا راه يخلقت است، و مجنا شد  انسا  به اباار معنو ييرا قرب به خدا هدف نناياست؛ ز ين مصال  ماديمأبر ت

 (.13 ، ص7 ، ج1023 مصباح يادي،) ، مقدمه آ  خواهد بوديماد يهايازمندين نيمأن مقام است و تيكسب ا

ر خ صوه يوتوا  در امور ز، اهداف تشكي  حكومت در اس م را ميبيتبا مراجعه به قرآ  كريم و معارف اه 

و  يعلمو يهواه نفس و رشد جامعوه در جنبوهيتربيت، تاك يبرا يسازنهي(؛ زم70)حديد   قسط و عدالت يكرد  اجرا

 ي، عمورا  و آبوادي(؛ توسعه و رشود اقتصواد00 )توبه  به مردم ينيو د يمعارف الن(، اب گ 111عمرا   )آل ياخ ق

د  بوه يو رسو ياهلل و تكامو  انسوانير الويخدا و س ياشتر(؛ بسترسازي بندگالب غه، نامه به مال )ننج جامعه و ب د

 (.01؛ نح   11 )حج  ت انسا  استيكه هدف ترب يمقام قرب الن

اسا  و فلسفه ارسال رس  و بع ت انبيواء و نيوا تشوكي  حكوموت در اسو م،  م  بايد گفت أبا اندك ت، بنابراين

ها و هنجارهاي ديني، هدايت و راهبري مؤمنا  بوه سومت و ، تحقق ارزشياحكام و حدود الن ياجرا يبرا يالهيوس

ست. از ي  سوو، حكوموت و هاانسا  ينه رشد و تعاليو فراهم آورد  زم يعدالت اجتماع يسوي تربيت ديني، برقرار

 ييانوه و الگوويگراتيدر اسو م، نقوش هودا ياسوياست و وظيفه كارگاارا  نظام س يالن يتي، امانت و مسئوليرهبر

و  ي، بايود بوا مشواركت و همكواريت النويورش والياس م، ع وه بر پذ ياسيدارند. از سوي ديگر، مردم در نظام س

 .(1023مرزوقي، ) باشند ياس م يهااز منكر، پاسدار ارزش يايفاي نقش مؤثر در امر به معروف و نن

بدي  نظام سياسوي در اسي در جامعه، نقش بيينظام س يرو، با عنايت به اهداف، رسالت، فلسفه و كاركردهاازاين

سوويه نظوام سياسوي و نظوام تعلويم و تربيوت  افراد، و نقش برجسته و تعام  دو ياسيت سيديني و ترب يريپذجامعه

ن هودف و يوانسوا  اسوت. ا يت و رشود النوي، هودايو آرموان يي، هودف غواياس م ينيبگردد. در جنا شكار ميآ

مطلووب و  ياابد. ني  به چنين جامعوهيتبلور  يتيو ترب ي، اجتماعي، اقتصاديبايد در همه شئونات حكومت يريگجنت

هوا در گورو حكوموت يو مانودگار يداريواساسا، رموا پار است و يپذ  امكا يت صحياد تربيه بر بنيتننا با تك آرماني،
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 عنايوت،رد )يو اصول آ  انجام پوذ يد متناسب با مبانيآموزش و پرورش شنروندا  هر حكومت، با يعنيت است؛ يترب

ويوژه نظوام سياسوي، تربيوت  اسوت. كوار ياجتمواع يو محور گردا  زندگ ي. حكومت، كانو  اصل(072 ، ص1001

 ا  و تربيت ديني شنروندا  است.شنروندا  و هدايت آن

گذشت، تضاد آشكار اين سند با فلسفه تشوكي  حكوموت و ارسوال رسو   7303بر اسا  آنهه از محتواي سند 

هواي قرآنوي صوورت گيورد، نوه بور اي و ديني و آموزهگردد. تربيت شنروندا  بايد بر اسا  مباني انديشهآشكار مي

 اسا  مباني اومانيستي و سكوالري.

 هاي دين در سندتعهدات مغاير با آموزه. 7

تو  موواد معاهودات هواي دينوي، اسوا  و روح و تو با آموزهالمللي اسناد بيناجمالي، و بدو  نياز به تطبيق گاهي نبا 

، اندك سازگاري با معارف ديني ندارد. در خصوص تعندات موجود در اين سند، بايد گفوت  7303المللي، به ويژه سند بين

  هاي دين سازگاري ندارد. برخي ار اين تعندات ناسازگار عبارتند ازاز تعندات با روح و اسا  معارف و آموزه بسياري

 . موضوع حق شرط1

گونوه اسوناد مشوروط اسوت. المللي، بر اين باورند كه پوذيرش ايونهاي بيننامهبرخي موافقا  اين سند و ساير توافق

 «كنوانسيو  رفع كليه اشكال تبعيض عليوه زنوا »براى حمايت از الحاق ايرا  به ها براي نمونه، در يكى از استدالل

خواهود بوود و جمنوورى  (reservation) آمده است كه در صورت الحاق ايرا  به اين كنوانسيو ، الحاق با حق شرط

. در پاسو  بوه ايون سوازداس مى ايرا  تننا در مواردى كه مخالف شر، نباشد، خود را متعند به اين كنوانسويو  موى

كنوانسيو ، اساسا، هرگونه حق شرط نسبت به كنوانسيو  كوه بوا هودف و  73ماده  7 استدالل بايد گفت  مطابق بند

هوا و احكوام حال آنكه مخالفت اين سوند بوا ارزش 3روح حاكم بر كنوانسيو  مخالف باشد، مورد پذيرش نخواهد بود.

 اف و مقاصد اساسي و راهبردهاي ك   آ  است.اس مي در موارد قاب  توجني، در سط  اهد

كنوانسيو  وين، در موورد حقووق معاهودات، كوه بوه بحوث از صوورتبندي تحفوظ در معاهودات  13طبق ماده 

تواند نسبت به ي  معاهده اع م تحفظ كند. شرط سوم اين شوروط پردازد، هر كشوري با سه شرط ميالمللي ميبين

افاو  بر ايون، از نظور اصوولى نيوا شورط «. ا هدف و مقصد از معاهده ناسازگار نباشدب»گانه اين است كه تحفظ سه

خ ف مقتضاى عقد، مفسد اص  عقد است و الحاق با چنين شرطى اساسا، باط  است. بوراي نمونوه، اعو م تحفوظ 

داشوت دارد،  ومن ياد 7303ايرا  نسبت به كنوانسيو  حقوق كودك كه متني شبيه اعو م تحفوظ سوند آمووزش 

كم از جانب نه كشور اروپايي، متعارض با هدف و مقصود اساسوي ايون كنوانسويو ، و اي، دستهاي جداگانهاعتراض

 :Convention on the Rights of the Child.in) كلي تشوخيص داده شوده و موورد اعتوراض قورار گرفتوه اسوت

http://web. Archive.org/ web/ 20050208040137/ http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm) .

http://web/
http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm
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رياي براي اجراي سند در كشوور، مووارد ع وه بر اين، اع م تحفظ هنگامي سودمند و معنادار است كه هنگام برنامه

دهود ايون سوند هويچ نشا  موي« 7303ملي آموزش »كه بررسي سند حاليگردد. درهاي ديني حذف مغاير با ارزش

 ها اشاره شده است.تفاوتي با سند جناني ندارد و عينا، به همه اهداف و سياست

افاو  بر اين، در خصوص حق شرط بايد گفت  موارد متعددي وجود دارد كه حق شرط توسوط كشوورهايي كوه 

 اثر و ملغي و پذيرفته شده نيست. براي نمونوه،اند، عم ، بيرا پذيرفته يات حقوق بشرها و معاهدو يعضويت كنوانس

 توا  به موارد زير اشاره كرد مي

، از اقدام دولت افغانسوتا  7310خود به كشور افغانستا  در سال  يه زنا  در م حظات نناييض عليته منع تبعي.كم1

 ه زنوا  اسوتقبال نمووده اسوتيوض عليه اشوكال تبعويمحو كلو  يت بدو  حق شرط در كنوانسيبر عضو يمبن

 (.1، بند 7310كميته منع تبعيض، )

ن دولوت و يوا يوزار يبوا حضوور برخو ياتوهي  كمي، از تشوك7311ته مابور، در مورد كشور عراق در سوال ي. كم7

 11و  7موواد ن كشوور بوه يوحوق شورط ا يو بوازنگر يدهد كه مأمور بررسيخبر م ياز جامعه مدن يندگانينما

لغو حق شورط گسوترش داده، اظنوارت  يخود را برا يهاته دولت را ملام نمود تا ت شيو  هستند. كميكنوانس

 (.11-10، بند 7311 همو،) ته ناظر بر حق شرط را مورد توجه قرار دهديكم

ه نمووده كوه يصوا، بوه دولوت تويو، قو7311خود به كشور مصر، در سال  يته حقوق كودك در م حظات ننايي. كم0

 يهواو  را ادامه دهد و از جمله لغو حق شورطيكام  مفاد كنوانس ين اجرايتضم يبرا ين داخليدر قوان يبازنگر

ن دهود يه زنا  را مورد توجه قرار داده، تضميض عليه اشكال تبعيو  محو كليكنوانس 11و  7اعمال شده به مواد 

 (.1-0، بند 7311 كميته حقوق كودك،) رديگياستناد قرار م مورد يما، در محاكم داخليو  مستقيكه مفاد كنوانس

ن دولوت يو، از ا7311ن در سوال يخود، به كشور بحر يه زنا ، در م حظات نناييض عليته منع تبعي. همهنين، كم1

 ا قوانو  مجوازات و حقووق خوانواده را بودو يآمضياز جمله مقررات تبع يا داخليآمضين تبعيخواهد كه قوانيم

كميتوه منوع تبعويض، ) ديوا لغو نماين مابور را اص ح يقرار دهد و قوان ير و در زما  مشخص، مورد بازنگريتأخ

 (.13-3، بند 7311

 الملليالزام كشورها به پذيرش كامل ميثاق بين .2

 واق يو خانواده و پذيرش كامو  م يين جاايدر قوان يبه بازنگر ياس م يدر خصوص الاام كشورها، به ويژه كشورها

 هاي فراواني وجود دارد. نمونه زير از اين جمله است نيا نمونه يو فرهنگ ي، اجتماعيحقوق اقتصاد

، از 7310خود در موورد كشوور عوراق در سوال  ييدر م حظات ننا يو فرهنگ ي، اجتماعيته حقوق اقتصاديكم

دولوت عضوو ابوراز  يدر نظوم حقووق يو فرهنگ ي، اجتماعيتصاد اق حقوق اقيعدم گنجاند  و داخ  نمود  مفاد م

مورد استناد قورار گرفتوه اسوت.  ي اق در محاكم داخليوجود دارد كه مفاد م يق محدودينكه مصادينموده و ا ينگران
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 يهوادر موورد آ  در گوروه يوارد و آگواه يكامو  در حقووق داخلو  اق به طوريخواهد كه مفاد ميته از دولت ميكم

 (.3-2، بند 7310كميته حقوق اقتصادي، ) ابديش يافاا يت، و ك ء و مقامات رسمقضا

 ين و مقررات داخليالزام كشورها به بازنگري و اصالح قوان .3

 نيا موارد مكرري وجود دارد. از جمله  ين و مقررات داخليدر خصوص الاام كشورها به بازنگري و اص ح قوان

بوا  يآموزشو يهوابرناموه يو اجورا ين ملويقوان ي، بازنگر7311ن، در سال يته حقوق كودك به كشور بحريكم

ه زنوا ، يوض عليته منع تبعيه نموده است. از منظر كميها را توصه دختربههيض دو وره و دفاكتو عليكرد محو تبعيرو

 يبرابور در صدد تحقق، عضو يهاآ  است كه دولت يتيجنس يتحقق برابر ياز جمله تعندات دولت عضو در راستا

ن معنوا كوه عو وه بور يوا  زنا  و مردا  باشند؛ بوه ايم يماهو يا برابري)دوفاكتو(  يعمل ي)دو وره( و برابر يقانون

 يهوااسوتين و سيه قووانيكل يا اجرايد در عم  و واقع ني، بايتيجنس يمتضمن برابر يهااستين و سيب قوانيتصو

 (.11-3، بند 7310ته حقوق كودك، يكم) ندينمان يدر جامعه را تضم يعمل يمابور و تحقق برابر

 گراها. الزام كشورها به شناسايي حقوق همجنس4

 در اين خصوص نيا موارد بسياري وجو دارد. از جمله،

ت يوا هويو يشوات جنسويا بور اسوا  گرايوآمضي، از اقدامات تبع7310ته حقوق بشر به كشور عراق در سال ي.كم1

ت در يتوه از فقودا  شوفافينموده است. كم ين افراد ابراز نگرانيا ياجتماع يو اناوا ياجتماع يسازو بدنام يجنس

و  يتوه بور تنوو، اخ قويا انتقاد نمووده اسوت. كميآماجتماعات صل  يبرگاار يا  برايگرامورد حقوق همجنس

ض يتبعو حقووق بشور و منوع يشومولد مو و، اصوول جنوا ين افراد باينكه ايو ا يالمللنيدر سط  ب يفرهنگ

 (.11، بند 7310ته حقوق بشر، يكم)   دارديتصر

 يشوات جنسويگرا يض بور مبنوايرا ، بر منع تبعيا ياس م يته حقوق كودك در مورد گاارش دولت جمنوري. كم7

د دارد. همهنين، ايون يكأت ييگراخصوصا، همجنس يم جنسيجرا يانگارق جرميگرا از طره كودكا  همجنسيعل

ق يورا  درخواست كرده اسوت كوه از طرياز دولت ا ، صراحتا،7311را  در سال يا ياگاارشات دورهكميته درباره 

ه يوض عليهرگونوه تبعو يثر در جنوت امحواؤا  افراد همجنس و اتخا  اقودامات مويم يروابط جنس ييزداجرم

توه يكم) ديواض( عم  نميو  حقوق كودك )اص  منع تبعيگرا، به تعندات خود بر طبق كنوانسكودكا  همجنس

 (.07، بند 7311حقوق كودك، 

ه يوت دولوت تركيه،  من استناد به عضويت حقوق بشر در كشور تركيه زنا ، در مورد و عيض عليته منع تبعي. كم0

د كورده اسوت يكأن كشور، تيا يمل يهاه دادگاهي، و  من استناد به رويمنع خشونت خانگ ييو  اروپايدر كنوانس

 يج مبنوايكوه بودو  هو يافوراد يگرا، حتودر خصوص افراد همجنس يگونه مجازاتچيهد ين كشور نبايكه در ا

 (.07، بند 7311ض، يته منع تبعيكم) ند، اِعمال شوديآين اقدام برميدرصدد ا يكيولو يايف
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ن دولوت بوا و وع يوه، درخواست كرده است كوه ايت حقوق بشر در كشور تركيته مابور، در مورد و عي. كم1

، يت جنسويوهو يض بر مبنايو منع تبع يشات جنسيگرا يض بر مبنايمتضمن اص  منع تبع ين كليقوان

اقودامات  يانگوارت بشناسد و از هرگونه جورميگرا را به رسمه افراد همجنسيكل يهايرسما، حقوق و آزاد

 )هما (. ورزد يآننا خوددار

 نامشروع ت شناختن روابطي. به رسم5

 المللي قاب   كر است سناد بيندر اين زمينه، موارد زير در ا

بور كودكوا   يمبنو يقوانون يهوايبنودميه تقسيكل يته حقوق كودك، در مورد كشور ارد  بر لاوم امحاي. كم1

ض اعوم از يه اشوكال تبعويوكل يجوامع جنوت امحوا ي  استراتژيب يد نموده، بر لاوم تصويكأمشرو، و نامشرو، ت

توه حقووق ي)كم د كورده اسوتيوه رانده شده كودكا  تاكير و به حاشيپذبيآس يهاه گروهيه كليدوفاكتو و دو وره، عل

 (.11، بند 7311كودك، 

بوب زنوا  و دختورا  بوه ي، از بازداشوت و تعق7310ه زنا  در كشور افغانستا  در سال يض عليته منع تبعي. كم7

 يتين افغانسوتا  ابوراز نار وايبق قووانخارج از چارچوب ازدواج(، مطا ي)رابطه جنس و اتنام به زنا يم اخ قي  جرايدل

 (.11، بند 7310 ض،يته منع تبعيكم) نموده است

و  يم جنسوياز جورا يويزدا، در ت ش براي جرم7311ن در سال يه زنا  در كشور بحريض عليته منع تبعي. كم0

 ينمود  تجواوز زناشووئ يبر مست ن ين كشور مبنين، از قانو  مجازات ايدر روابط زوج يينه كرد  تجاوز زناشوينناد

 (.71، بند 7311ض، يته منع تبعيكم) نموده است يب، ابراز نگرانياز مجازات و تعق

كوه موانع از  يفرهنگ يكردها و باورهاي، از رو7310ته حقوق كودك در تذكر به كشور افغانستا  در سال ي. كم1

 يباشود، ابوراز نگرانويبدو  اجازه شووهر مو ياز باردار يريشگيزنا  به پ يدرما  زنا  توسط پاشكا  مرد و دسترس

 يهوا را عواملتين محدوديات مادر انتقاد نموده، ايد حيط تندين فقط در شراين، از جواز سقط جنينموده است. همهن

 (.01، بند 7310هما ، ) من دانسته استيراين غيدر تحقق سقط جن

 . مخالفت با اجراي حقوق زنان در اسالم6

هواي اسو مي در خصووص حقووق زنوا  در المللي در مواردي، به صراحت با اجوراي آمووزههمهنين ننادهاي بين

 ها، عبارتند از . برخي از اين نمونهاندكشورهاي اس مي مخالفت كرده

از جملوه ا   شووهر در  ين داخلوي، از قووان7310ه زنا ، به كشور افغانسوتا  در سواليض عليته منع تبعي. كم1

 يسوال سون بورا 13در ارث، حوداق   يز  و شوهر در ط ق و حضانت فرزند، نوابرابر يرابرخروج از منال، عدم ب

 (.17، ص )هما  ازدواج دخترا  و جواز تعدد زوجات و... انتقاد نموده است
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ن متضومن رفتوار متفواوت بوا زنوا  و موردا  در يه قووانيوكل يبوه امحوا ياس م ي. همهنين، الاام كشورها7

ت زنوا  شواغ  در امور يوت بور فرزنودا ، معافيت، حضانت و والي، ارث، تابعيمختلف از جمله چندهمسر يهانهيزم

 (.07، بند 7311ه زنا ، يض عليته منع تبعيكم) ت از افراد شاغ  در فحشاي، حمايقانون يهاتيه مسئوليفحشاء از كل

 گيرينتيجه

 شوده يسوازيكشورهاي مختلف از جمله ايرا  بوومتدوين و در  ونسكوي يو  مليسيكم توسط ،7303سند آموزشي 

مطورح اسوت. ايون سوند بوا مشواركت سوازما  « آمووزش يسند مل»عنوا  به ايرا ، درشده  يسازيبوم سند است.

كوه در ، تنيه، و توسط دولت تصويب و جنت اجرا اب گ گرديد. درحوالي7303يونسكو و توسط كارگروه ملي آموزش 

تحول بنيادين در نظوام تعلويم و  ينظر يمبان»هاي ك   آموزشي در ايرا  تحت عنوا  ، تدوين سياست1033سال 

، توسط شوراي عالي انق ب فرهنگي، تدوين و توسوط رهبور فرزانوه «ايرا  ياس م يجمنور يعموم يتربيت رسم

 عنوا  اسناد باالدستي نظام آموزشي، در نظام جمنوري اس مي ايرا  اب گ گرديد.انق ب به

يونسوكو،  7303، پوذيرش سوند بيتهاي ديني و معارف ناب اه با مقايسه اين دو سند و نيا مراجعه به آموزه

المللي و سوند باالدسوتي، پوذيرش عملوي سولطه عنوا  مي اق بين، به7303داراي پيامدهاي زير است  پذيرش سند 

، يتيجوامع جنسو و حذف موانع آموزش يتيالمل  بشر، پذيرش برابري جنسنيفرهنگي غرب، متعند شد  به حقوق ب

هاي ديني، فرهنگي و ملي از متو  آموزشوي، پوذيرش رسومي نفوو  غورب در اركوا  نظوام حذف بسياري از ارزش

هواي توا  به چالش اين سند با مباني انديشوه اسو مي، چوالشهاي موجود نيا عمدتا، مياس مي. در بررسي چالش

اشواره كورد. در مجموو، از اسوناد و  ...فه ارسال رسو  و تشوكي  حكوموت دينوي وحقوقي و امنيتي و چالش با فلس

اي سوكوالري تودوين و بوه آيد كه مفاد اين اسناد مطابق با فرهنگ و ماني انديشهالمللي به دست ميهاي بينمي اق

دينوي مقبوول  گونه اسوتاد، بوا هويچ منطوقسازي فرهنگ سكوالري غربي هستند. اصوال،، پذيرش ايندنبال جناني

المللوي در تودوين اصوول و المللي، پذيرش مشروعيت ننادهاي بوينگونه اسناد بيننيست. الزمة حداقلي پذيرش اين

 هاي ك   براي نظام اس مي بر اسا  مباني سكوالري آنناست.سياست

 
  _____________________________________________________ هانوش. ي

 مجموع قطعناموه ؛7310 يمو –ي جنووب كره نهئو يا 7303 آموزش هيانيب ؛ 7311 يم – عما  مسقط نامهتوافق 1

 .وركيوين در 7310 سپتامبر سرا  اج   در متحد مل  سازما ي عموم

 ؛70/1/30 موورا 07310/21130 شوماره بوه كوارگروه؛  يتشكي برا را يوز ئتيه بيتصو با سند اين ايرا ، در. 7

 توسوط« را ياي اس مي جمنور 7303 آموزشي مل سند» نيتدو ها؛وزارتخانه بر تمركا باي مل گروه كار 03  يتشك

  .گرفت خود به اجرايي شك  هاكارگروه
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 د.يومنتشور گرد« داريوپا توسوعه يبرا 7303 كار دگرگو  ساختن جنا  ما  دستور» عنوا  با كار دستور نيا ةياني. ب7
 ياست. در واقوع سوازما  ملو  متحود، بورا ين هدف فرعيو چند يهدف اصل 12ماده و شام   31ه داراي يانيب نيا
 يتخصصو يهواآ انوس هيوكل و نمووده بيتصوو و نيويتع را كو   هودف 12 نيدار، ايد  به اهداف توسعه پايرس
رو، كننود. ازايون ميتنظ اسا نيابر را خود بلندمدت و ا  مدتيم راهبرد كه هستند ونسكو متعندي همهو  يالمللنيب

 حضوور بوا 1030 سوال مواه خورداد در كوه ينشست در متحد مل  سازما  يآموزش امور يمتول نناد عنوا به يونسكو
 آرا اتفواق بوه را چنارم هدف كرد، برگاار نيچ يهاشانگ شنر در كشور 103 از شيب يمل يهاو يسيكم ك  را يدب
 عنووا  اسوا بوه اسوت الزم آمووزش، كوه كورد ديتأك و نموده نييتع 7303 يجنان كار اول دستور تياولو عنوا به
 اواخور در 7303 داريوپا توسعه هيانيب چنارم، هدف يراستا . دررديگ قرار توجه مورد داريپا توسعة اهداف ريسا تيموفق
 ملو  تيوجمع ، صوندوقيسف، بان  جنوانييون ي(، يونسكو با همكار7310سال  يم 77 يال 13) 1031 بنشتيارد

 اموور پناهنودگا ، در متحود ملو  سازما  يعال يايساريكم و متحد مل  زنا  آ انس متحد، مل  توسعه برنامه متحد،
 مسوئوال  يامضوا را بوه 7303 آموزش هيانيب بتواند تا كرد برگاار كره يجمنور نهئو يا در را آموزش يجنان مجمع
 را (مواده 73 شوام ) نهئو يا 7303آموزش هيانينشست، ب نيا در. دينما ايمن را آ  يريگيپ مقدمات رسانده، كشورها

 بوه عم  نحوه هيانيب سپس،. ديگرد بيبود، تصو شده ارائه آموزش از ونسكوي دگاهيد اسا  بر يآت سال 10 يبرا كه
 چنوارم هودف شوام  كه ب كردنديتصو را آ  آننا و شد ارائه كشورها به 7310 سال در و آماده 7303 آموزش هيانيب

ها ارائوه شوده ن شاخصيا چارچوب ايو ن يشاخص جنان 11سازما  مل   يآ ، از سو يجائ دفه 2 با داريپا توسعه
 (.تاايرا ، بي -كميسيو  ملي يونسكو) است

 .7310 يم و يجنوب كره نهئو يا 7303 آموزش هيانيب  كره جنوبي مطرح شده است. ر.ك . اين اهداف در بيانيه اينهئو 1
0 .to supporting gender-sensitive policies, planning and learning environments; mainstreaming 

gender issues in teacher training and curricula; and eliminating gender-based discrimination and 

violence in schools  

1 .In this regard, we strongly support the implementation of the Global Action Programme on 

ESD launched at the UNESCO World Conference on ESD in Aichi-Nagoya in 2014. 

توا  بوه المللي است. از جمله ميهاي بيننامه. اصول به كار رفته در تنية اين سند، برگرفته از اسناد و توافق2

ناموة حقووق كوودك، مي واق نامة مبارزه با تبعيض در آموزش، پيموا ، پيما بيانية جناني حقوق بشر 71مادۀ 

ناموة سوازما  ملو  متحود در موورد حقووق معلووال ، المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پيما بين

نامة مربوط به و عيت پناهندگا ، و قطعنامة مجموع عموومي نامة رفع هرگونه تبعيض عليه زنا ، پيما پيما 

االجرا هستند و كه از نظر حقوقي الزم سازما  مل  متحد در مورد حق آموزش در شرايط ا طراري اشاره كرد

المللوي مسوتحكمي بوراي تحقوق ابعاد سياسي و اخ قي بسيار قوي دارند و به ايجاد چارچوب هنجواري بوين

 اند.آموزش، به دور از هرگونه تبعيض و يا طرد منجر شده
Article 28.... 2: A reservation incompatible with the. 185 object and purpose of the present 

Convention shall not be permitted 
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 .، گروه مترجمين، تنرا ، برگ زيتو هزاره
 .اساطير، ، تنرا اسالم ران وياسى در ايهاى سشهيخ انديتار، 1033 اصغر،يحلبى، عل

، ايـران ياسـالم يجمهـور يعمـوم يرسـم تربي. و تعليم نظام بنيادين در تحول ينظر يمبان، 1033 شوراي عالي انق ب فرهنگي،
 .مصوب شوراي عالي انق ب فرهنگي، آ ر ماه
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چوارچوب »العمر با كيفيت، برابر و فراگير براي هموه ، به سوي آموزش و يادگيري مادام7303 ايرا ، آموزش -كميسيو  ملي يونسكو
 .تنرا ، «1030نوري اس مي ايرا ، جم 7303عم  ملي آموزش 
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 .مرگي، تنرا ، سيبنرام ملكوت ة، ترجماس.يبا علم س ييآشنا، 1001 ،يمر، روديك 
 .13و03، ص 1 ش، ي. اسالميترب يهاه  ژوهشينشر، «يدگاه امام عليت از ديرابطه حكومت و ترب يبررس»، 1023 اهلل،، رحمتيمرزوق

 .ينيامام خم يو پژوهش يسسه آموزشؤم ،قم، اسالم ياسيه سينظر، 1023، ي، محمدتقياديمصباح 
 .ارشاد اس ميوزارت فرهنگ و  ،تنرا ، صحيفه نور، 1023 اهلل،روحسيد، ينيخم موسوي
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