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 مقدمه

ها، انجام اقدامات هماهنگ  شوند و هدف از آن ها منعقد مي هايي هستند كه بين اشخاص و ملت ، توافقنامه)ها نامه مانيپ(ها  كنوانسيون    
ونسكو با همكاري كشورها ي. )271: 1993، 2آلين(هاي خاص است  و متناسب در خصوص نحوه عمل يا رفتار در شرايط مشخص و حوزه

در  استفاده قابلكند كه  ها و معيارهاي ارزيابي را تعيين مي كند، روش هاي عمل را مشخص مي ها، اصول و شيوه از طريق كنوانسيون
هاي فرهنگي، نهادي، ساختاري،  ها زماني است كه در بين كشورها، تفاوت كاركرد اين كنوانسيون. منابع انساني است هتحقق اهداف توسع

ها نياز به يك ابزار حقوقي دارند تا چارچوب  زمان دولت نيدر اشود،  علمي و پژوهشي در ارتباط با موضوعات مختلف جهاني ايجاد مي
، بيانيه يا نامه هيتوصتواند يك  اين ابزار مي. مشخص كند يالملل نيبهاي مختلف در جامعه  تركي را در ارتباط با حوزهمشخص و قواعد مش
نظارتي  ي هكه جنب شوند محسوب مي 3ها از ابزارهاي حقوقي و بيانيه ها نامه هيتوصها همراه با  كنوانسيون ،ونسكويدر . يك كنوانسيون باشد

  .و اجرايي دارند
نهادي كردن همكاري " :نهاد آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد ذكر شده است كه يكي از وظايف آن عنوان بهدر اساسنامه يونسكو     

تمايز ديگر اقتصادي يا اجتماعي  هرگونههاي آموزشي بدون توجه به نژاد، جنسيت يا  پيشبرد ايده برابري فرصت منظور به ها ملتميان 
. آن را تدوين و تصويب كرد 1960دسامبر  14كه يونسكو در  كنوانسيون رفع تبعيض در آموزش ذكر شده است اين موضوع در. "است

كند و شامل تمهيداتي در مورد آزادي در آموزش،  اين كنوانسيون، چارچوبي قانوني براي دستيابي فراگير به آموزش با كيفيت فراهم مي
  .ساسنامه يونسكو مطرح شده استها است كه در ا اهداف آموزشي و حقوق اقليت

و اقدامات در اين زمينه  ها فرصتحذف تبعيض در آموزش، بلكه تصويب اقداماتي در جهت ارتقاي برابري  تنها نههدف اين كنوانسيون، "
هاي ملي تنظيم و براي كاربرد متناسب با شرايط خاص يها روشملي از طريق  يتا سياست زانديانگ يبرمرا  ها دولتاين كنوانسيون . است

 ).10: 2010يونسكو، ( "در آموزش را فراهم سازد كنند، توسعه بخشند يا به كار برند كه برابري فرصت و اقدام

  محتواي كنوانسيون
شود كه شامل دسترسي به آموزش، معيار و كيفيت آن  در اين كنوانسيون، اصطالح آموزش به كليه سطوح آموزش و انواع آن اطالق مي   

 .شود طي است كه آموزش در چارچوب آن ارائه ميو شراي

در ماده اول . كند را تعريف مي در آموزشهاي مختلف تبعيض  ماده است كه در آن جنبه 19كنوانسيون رفع تبعيض در آموزش شامل     
ر اساس نژاد، رنگ، تمايز، محروميت، محدوديت يا اولويتي است كه ب هرگونهاصطالح تبعيض شامل " :است ذكرشدهاين كنوانسيون 

ي و وضعيت اقتصادي يا شرايط تولد به وجود عقيده ديگر، خاستگاه اجتماعي يا ملّ هرگونهجنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا 
  :موارد زير است ژهيو بهآيد و هدف يا پيامدش تخريب يا تضعيف برخورد يكسان آموزشي و  مي

                                                 
  مدير بخش آموزش كميسيون ملّي يونسكو. 1
  

2. Allain 
3. Legal instruments 



 

 

 از هر نوع يا هر سطح از آموزش؛محروم كردن فرد يا گروهي از افراد  -الف  

 ؛تر پايينمحدود كردن فرد يا گروهي از افراد به استفاده از كيفيت آموزشي   - ب

اين كنوانسيون  2ها، البته با توجه به شروطي كه در بند  آموزشي جداگانه براي افراد يا گروه هاي نظاميا  مؤسساتيا تداوم  تأسيس  - ج
 .ذكر شد

  .روهي از افراد كه مغاير با منزلت انساني استتحميل شرايط به فرد يا گ -د 

دهد و به نكات زير  قرار مي موردنظرآموزشي و موضوع تبعيض را  مؤسساتيا تداوم  سيتأس هاي چندگانه اين كنوانسيون، جنبه 2ماده 
  :كند اشاره مي

جنس، بايد به صورتي باشد كه موجب  هاي آموزشي جداگانه براي شاگردان هر دو آموزشي يا نظام مؤسساتيا تداوم  سيتأس )الف
ها به آموزش شود، كاركنان آموزشي را كه به لحاظ صالحيت علمي داراي معيارهاي يكسان و ساختمان و تجهيزات  دسترسي يكسان آن

ادل را براي كسان يا معيهاي آموزشي  قرار دهد و فرصت استفاده از دوره ها آنمدارس را كه به لحاظ كيفي يكسان هستند، در اختيار 
  .هر دو جنس فراهم سازد

آموزشي مطابق با  يابند و و تداوم مي سيتأساي كه به داليل مذهبي و زبانشناسي  هاي آموزشي جداگانه يا نظام مؤسساتدر  )ب
از آموزشي  آموزان بتوانند حضوري انتخابي داشته باشند و دهند، دانش هاي حقوقي دانش آموزان ارائه مي هاي اوليا يا قيم خواسته

  .هاي آموزشي يكسان، مطابقت دارد پايه ژهيو بهتوسط مراجع ذيصالح و كاردان،  شده نييتعمند شوند كه با معيارهاي  بهره
آموزشي خصوصي بايد به صورتي باشند كه هيچ گروهي را از آموزش محروم نكنند و تسهيالت آموزشي  مؤسساتيا تداوم  سيتأس )ج

 شده بيتصودهند، فراهم كنند و آموزشي عرضه كنند كه با معيارهاي تعيين و  بيشتر و مازاد بر آنچه مراجع دولتي در اختيار قرار مي
  .آموزشي يكسان، مطابقت داشته باشدهاي  در پايه ژهيو بهتوسط مراجع ذيصالح و كاردان 

 اند عبارتاست كه  ذكرشدهبراي حذف و جلوگيري از تبعيض براي كشورهاي عضو  ييها تيفعالكنوانسيون، انجام اقدامات و  3در ماده 
  :از

  متوقف كنند؛ شود، ملغي و و اقدام اداري را كه موجب تبعيض در آموزش مي دستورالعمل هرگونههر نوع تمهيدات قانوني و  )الف
تضمين  يگذار قانوناز طريق  -در صورت لزوم  -آموزشي را  مؤسساتتبعيض در پذيرش دانش آموزان و دانشجويان در  هرگونهرفع  )ب

  كنند؛
استثنائي بين اتباع كشور خود و ديگران قائل شوند، مگر اينكه اين استثناء بر اساس  گونه چيهاجازه ندهند كه مراجع دولتي  )ج

نظير  ها آندر قالب كاهش شهريه، اعطاي بورس تحصيلي يا ساير اشكال كمك به  هم آنيا نياز دانش آموزان صورت گيرد،  يتگشايس
  ا دادن مجوز جهت ادامه تحصيل در كشورهاي خارجي؛يفراهم كردن تسهيالت 

  .رسي به آموزش را فراهم كننداتباع كشور خود، امكان دست اندازه بهخود،  يها نيسرزمبراي اتباع خارجي مقيم در  )د

ي متناسب و سازگار با يك سياست ملّ يريكارگ بهاين كنوانسيون، تعهدات ديگري را براي كشورهاي عضو براي تدوين، توسعه و  4ماده 
 اند عبارته كرده است ك ينيب شيپآموزان و دانشجويان  هاي آموزشي برابر و برخورد يكسان با دانش شرايط بومي جهت استفاده از فرصت

  :از
ي رايگان و اجباري، دسترسي و دستيابي همگان به آموزش متوسطه، دسترسي يكسان همگان به آموزش عالي بر يآموزش ابتدا )الف

  .ي فردي و تضمين پيروي همگان از قانون اجباري ورود به مدرسهياساس توانا
ها  ، برابر و شرايط مربوط به كيفيت آموزش در آنسطح هم آموزشي عمومي مؤسساتكه معيارهاي آموزشي در همه  تضمين كنند )ب

  .يكسان باشد
  .اند به پايان نرسانده كامالًي را يي دريافت نكرده و يا دوره آموزش ابتدايآموزش ابتدا گونه چيهتشويق و جديت در آموزش افرادي كه ) ج



 

 

  .دايجاد شرايطي كه همه بتوانند بدون تبعيض، حرفه معلمي را بياموزن )د

آموزش بايد در جهت توسعه كامل شخصيت انساني و  " :است، بدين مضمون كه شده اشارهدر ماده پنج كنوانسيون، به محتواي آموزش 
هاي  بنيادين سوق داده شود كه اين خود به تفاهم، بردباري و دوستي ميان تمامي ملل، گروه يها يآزادتقويت احترام به حقوق بشر و 

  ".بخشد هاي سازمان ملل در جهت تداوم صلح را ارتقاء مي كند و فعاليت مك مينژادي و يا مذهبي ك
  :از اند عبارتاست كه  شده اشارهها نيز  در همين ماده، به حقوق آموزشي اقليت

ها، شامل اداره كردن مدارس با در  اين فعاليت. ها در كشور ضروري است هاي آموزشي خاص اقليت به رسميت شناختن حق فعاليت -
 :نظر گرفتن سياست آموزشي هر كشور و به كار بردن و يا تدريس زبان آن اقليت، البته با توجه به شروط زير

  ها را از درك فرهنگ و زبان كل اجتماع و شركت در  قرار گيرد كه اعضاي اين اقليت مورداستفاده يا گونه بهاين حق نبايد
  قرار دهد؛ الشعاع تحتا ي رهاي آن بازدارد و يا اينكه استقالل ملّ فعاليت

  تر باشد؛ شود، پائين نبايد از سطح كيفيت كلي كه توسط مراجع ذيصالح تعيين يا تصويب مي ها آنسطح كيفيت آموزشي  
 ورود به اين مدارس اختياري باشد.  

ي يها ي و ديگر فعاليتياجرااي در مورد مفاد قانوني و  هاي دوره گزارش اند موظفكنوانسيون، كشورهاي عضو يونسكو  7طبق ماده       
توان به تدوين و  ها، مي اين فعاليت ازجمله. اند به كنفرانس عمومي يونسكو ارائه دهند كنوانسيون اتخاذ كرده يريكارگ بهكه در راستاي 
  .اين كنوانسيون اشاره كرد يريكارگ بهي و نيز نتايج حاصله و موانع پيش رو در هاي ملّ توسعه سياست

هاي  از ابزارهاي كليدي در فرآيند اقدامات و فعاليت ييك عنوان بهي يونسكو يون رفع تبعيض در آموزش توسط شوراي اجراكنوانسي    
ي يا داخلي سازد تمهيدات كنوانسيون را در قوانين ملّ زيرا دول عضو را متعهد مي؛ است شده گرفتهمربوط به آموزش براي همه در نظر 

يونسكو، ( اند به اين كنوانسيون پيوسته) 1968در سال (كشور جهان از جمله جمهوري اسالمي ايران  97تا كنون . خود ادغام كنند
1960(.  
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