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چکیده
آموزش و تحصیل حق یا امتیازی است که در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می گیرد تا نتایج آن در بهبود کلی حقوق 
فراگیری  راه  از  و  دارند  دسترسی  فقر  فرهنگ  از  به جهان خارج  کودکان  که  است  آموزش  با  فقط  واقع شود.  مؤثر  آنان 
مقالۀ  از  با خوشبختی هدایت می شوند. هدف  توأم  زندگی  به سوی  و  می یابند  را  معنوی  ارزش های  مهارت ها،  و  علوم 
حاضر، شناسایی این حق کودکان و نوجوانان در راهبرد اسناد بین المللی و مقررات ایران است. تحقیق حاضر براساس 
بنیادین بشری مدنظر  روش توصیفی و تحلیلی و برپایۀ اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ازجمله حق های 
سیاست گذاران، آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان است تا با بهره مندی از این حق، از حیث اجتماعي بازپذیر شوند 
و با پذیرش تکالیف خود بتوانند در رشد و توسعۀ  جوامع ملی و بین المللی، درمقام شهروند مؤثر باشند. حق آموزش و 
تحصیل کودکان و نوجوانان در کنوانسیون یونسکو بر ضد تبعیض در آموزش و کنفرانس جهانی در حوزۀ آموزش برای 
همگان شناسایی شده است، اما در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیِل اطفال و جوانان ایرانی و قانون حمایت از 

کودکان و نوجوانان، با راهبردهای ناقصی تضمین  شده است.
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مقدمه

و  از حقوق اساسی  تبعیت  با  قانون مدار  دولت های مردم ساالر و 
قلمداد  سرمایه گذاری  را  آموزش  عرصة   در  هزینه کردن  مردم،  اولیة  
راه  از  اجتماعی  ارزش های  و  هنجارها  درونی سازی  به  و  می کنند 
آموزش می پردازند. آمـوزش فرایندی است که به تعبیر یونسکو، طـی 
آن، چهار نـوع یادگیری حاصل می شود: یادگیری برای زندگی کردن 
امور  انجام دادن  برای  یادگیری  دانستن،  برای  یادگیری  یکدیگر،  با 

در  اسالم   )Ssenyonjo, 2009, p 357( بودن  برای  یادگیری  و 
عنوان  را  شاخصه هایی  علم،  تحصیل  برای  نامحدود  ارزش گذاری 
می کند که نظیرشان در استحکام و ژرف نگری در هیچ مکتبی یافت 
بخش  مهم ترین  کودکی  اینکه  به  توجه  با  میان،  این  در  نمی شود.2 
بزرگ سالی  در  می تواند  زمانی  آموزش  و  است  انسان  هر  زندگی 
کودکی  اوان  همان  از  که  باشـد  داشـته  کارآمد  و  پایدار  تأثیرهای 
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کودکان  آمـوزش  باشـد،  شـده  دنبال  جدیت  با  و  فرایند  به صورت 
ص   ،1392 )انصاری،  دارد  بسزایی  اهمیت  بزرگ ساالن  به نسبت 
117(. ضرورت این امر تا جایی است که شکست جامعه در تعلیم 
می توان  را  آموزش وپرورش  فرایند  در  نوجوانان  و  کودکان  تربیت  و 
جامعه  جدید  اعضای  جامعه پذیری  فرایند  از  مهمی  جزء  شکست 

تلقی کرد.
مسائل  مهم ترین  از  یکی  نوجوانان  و  کودکان  بی سوادی  مسئلة 
این  اهمیت  است.  سوم  جهان  کشورهای  به ویژه  بشری،  جامعة  
ریشة  خود  کم سوادی  حتی  و  بی سوادی  که  ازاین روست  موضوع 
و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  حوزه های  در  معضالت  از  بسیاری 
به همین علت کاهش  اجتماعی است )دهقان، 1383، ص 55(. 
مهم  شاخص های  از  یکی  نوجوانان  و  کودکان  بی سوادی  میزان 
پیشرفت به شمار می رود. مسئلة آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان 
با بزهکاری آن ها نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ تا جایی که ویکتور هوگو 
)به  بسته شود«  زندان  یك  دِر  تا  کنید  باز  1می نویسد: »یك مدرسه 

نقل از بیگی، 1389، ص 166(. کمیتة  فرانسوی مطالعات پیرامون 
برای  اجباری  تحصیالت  ترتیب  و  تنظیم  نیز  بزهکاری  و  خشونت 
کودکان را به منزلة یکی از روش های پیشگیری از خشونت و بزهکاری 
 )74-73 ص   ،1376 ابرندآبادی،  )نجفی  است  کرده  توصیه 
ازاین رو، آموزش  از مصاديق بنیادین حق های بشری است كه قابلیت 
جرمشناسانه نیز دارد و بر همین اساس، توجه سیاست گذاران جنايي 
را جلب کرده است تا بزهکاران از این راه از حیث اجتماعي بازپذير 
بزهکاران  اجتماعی  بازپذیری   .)30 ص   ،1394 )نیازپور،  شوند 
رویکردی است که به منظور پذیرش مجدد بزهکار در جامعه، توأم 
با پذیرفته نشدن رفتار مجرمانة وی ترسیم و اجرا می شود )افراسیابی، 
برای  آموزشی  سیاست گذاری  در  بدین سان   .)34 ص   ،1389
کودکان و نوجوانان همانند سایر حوزه ها نیازمند راهبرد یا استراتژی 
)شکل دهی  راهبردی  تفکر  دربرگیرندة  راهبردنگاری  این  هستیم. 
راهبرد و بازنگری های آن(، برنامه ریزی راهبردی )تخصیص منابع، 
اقدام ها و چارچوب های زمانی با توجه به اهداف( و اجرای راهبرد 
و همکاران، 1397،  است )مشعلی  راهبردی(  )عملیاتیکردن طرح 
سیاست گذاری  در  راهبردنگاری  از  نگارنده  مراد   .)129 ص 
آموزشی،2 فرایندی است که یک هدف یا مجموعه ای از هدف های 
آن  به  و  می کند  تقسیم  هدف  آن  به  رسیدن  گام های  به  را  آموزشی 
گام ها چنان رسمیت می بخشد که بتوانند طبق نتایج یا دستاوردهای 

پیش بینی شده برای هر گام پیاده سازی شوند.
 به جایگاه حقوق کودکان در نظام 

ً
در تحقیقات ارائه شده، عمدتا

آموزش  منظر  از  همچنین  و  به طورکلی  ایران  حقوق  و  بین المللی 
بشری  حقوق  بین المللی  اسناد  قالب  در  پژوهشگران  تحصیل  و 

1. Victor Hugo

2. Educational Policy Making

پرداخته اند. نیازپور در مقاله ای با عنوان »حق زندانیان بر تحصیل 
در قلمرو سیاست جنایی تقنینی سازمان ملل متحد و ایران«، ضمن 
شناسایی ابعاد بازپرورانة حق زندانیان بر تحصیل، رویکرد سیاست 
را  این حوزه  در  ایران  و سیاست جنایی  متحد  ملل  جنایی سازمان 
ارائة  با  همکاران  و  سالمتی  )نیازپور، 1394(.  است  کرده  بررسی 
تحقیقی با عنوان »تکلیف بر رعایت حق بر آموزش در حقوق اسالمی 
و مقررات حقوق بشر«، حق آموزش و تعلیم و تربیت را وظیفة اصلی 
خانواده ها و دولت های حاکم در هر عصری دانسته اند؛ به گونه ای که 
حقوق بین الملل بشر به حفظ این حق اولیة بشری به شکل قوانین 
موضوعه تأکید مضاعف کرده است )سالمتی و همکاران، 1394(. 
اسدی نژاد و همکاران در پژوهشی با عنوان »حق آموزش و تربیت 
کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر«، با بررسی حقوق ایران و 
اسناد حقوق بشر، تأمین امکانات مربوط به نگه داری و تحصیالت 
اجباری و تربیت کودک را ازجمله حقوق کودکان شناسایی کرده اند 
)اسدی نژاد و همکاران، 1394(. رحمت اللهی و دانش در پژوهشی 
با عنوان »حق و آزادی آموزش وپرورش«، معتقدند که حق آموزش 
که  بدین معناست  و  است  بشر  حقوق  زیرمجموعة  حقوق  ازجمله 
را  رایگان  آموزشی  امکانات  از  بهره مندی  حق  جامعه ای  هر  افراد 
تحقیقی  ارائة  با  انصاری   .)1393 دانش،  و  )رحمت اللهی  دارند 
بشر«  حقوق  بین المللی  نظام  در  آموزش  به  کودک  »حق  عنوان  با 
مـوازین بین المللی نـاظر بـر حـق کودک به آموزش و چالش های 
موجود دربارة آن را تبیین کرده است )انصاری، 1392(. نیاورانی در 
تحقیقی با عنوان »منزلت حق بر آموزش در نظام بین المللی حقوق 
بشر«، با بررسی اسناد بین المللی حقوق بشری، حق بر آموزش را 
درحکم سازندة زیربنایی فهم و درک انسانی و مجرای تعین و تحقق 
دیگر حقوق معنوی ازجمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب و در زمرة 
اما   .)1389 )نیاورانی،  است  کرده  معرفی  بشر  فرهنگی  حقوق 
پژوهش حاضر، با تبیین حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان 
در اسناد بین المللی عام و خاص و با اشاره به مقررات داخلی ناظر بر 
تضمین حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان، با نوآوری در هر 
دو عرصه، سطح و چگونگي توجه به این حق را با يكديگر مقايسه 
اساسی  پرسش های  این  به  شده  کوشش  مقاله  این  در  است.  کرده 
به چه شکلی  و  بین المللی در چه سطح  اسناد  داده شود که  پاسخ 
در  کرده اند؟  توجه  نوجوانان  و  کودکان  تحصیل  و  آموزش  حق  به  
راهبردنگاری مقررات داخلی، این حق کودکان و نوجوانان تثبیت و 
تضمین  شده است؟ و اینکه بین اسناد بین المللی و راهبردهای قانونی 
بر همین اساس،  این خصوص همسویی دیده می شود؟  داخلی در 
معیار  ايران  مقررات  و  بین المللی  اسناد  راهبردهای  نوشتار  اين  در 
تحصیل  و  آموزش  حق  شناسايي  ضمن  تا  گرفت  قرار  دسته بندی 
کودکان و نوجوانان در هر دو عرصه، سطح و چگونگي توجه به آن با 

يكديگر مقايسه شود. 
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در  نوجوانان  و  کودکان  تحصیل  و  آموزش   .1
سیاست گذاری های بین المللی

صلح جهانی جز از راه آموزش و رشد و شکوفایی استعدادهای 
نهفتۀ بشر میسر نخواهد بود1 و بی تردید همۀ جنگ ها و وقایع تلخ 
دیگران  حقوق  نادیده انگاشتن  و  خودمحوری  و  جهالت  از  بشر 
بشر  رهایی  و  دانایی  کسب  وسیلۀ   آموزش  و  می گیرد  سرچشمه 
از ظلمات جهل و کوته بینی است )شاملو، 1388، ص 7(. حق 
بین المللی طی  در عرصۀ  نوجوانان  و  کودکان  و تحصیل  آموزش 

معاهدات و اعالمیه های ذیل شناسایی  شده است: 

1-1. اعالمیۀ  جهانی حقوق بشر 
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر2 نه فقط حق آموزش و تحصیل را برای 
اجباری کردن  بلکه  است،  شناخته  رسمیت  به  نوجوانان  و  کودکان 
نیز  و  حرفه ای  آموزش  و  فنی  تعلیمات  گسترش  ابتدایی،  آموزش 
-97 ص  بی تا،  )مبشری،  است  کرده  پیشنهاد  را  عالی  تحصیالت 
114(. به منظور شناسایی حق آموزش و تحصیل، مادۀ  26 این اعالمیه 
اشعار داشته است: »هرکس3 حق دارد که از آموزش وپرورش بهره مند 
شود. آموزش وپرورش الاقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی 
و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است ...« 
 Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art.(
26(. این ماده با تأکید بر حق آموزش وپرورش بـرای تمامی انسان ها، 
دسترس  در  باید  هم  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  که  می کند  اعالم 
عموم قرار گیرد. البته رایگان و اجباری بودن آموزش از این حیث که 
خود اولیا و حتی دولت نیز ممکن است توانایی پرداخت هزینه های 

آموزشی را نداشته باشند، کمی غیرواقع بینانه به نظر می رسد.
و  و تحصیل کودکان  آموزش  اعالمیه، شناسایی حق  این  مطابق 
نوجوانان در قالب های »همگانی « و »رایگان« پیش بینی شده است 
و »هیچ یک از حقوق مندرج در اعالمیۀ  جهانی حقوق بشر به  اندازۀ 
همین ماده حائز اهمیت نیست؛ زیرا در مقایسه با حقوق دیگر مندرج 
در این اعالمیه، از همه بیشتر مورد قبول عامه است و حقی است که 
دولت ها درنهایت عجله و شتاب به مالحظۀ ترقی و رفاه ملی تضمین 
می کنند و حقی است که افراد بیش تر برای تأمین بهبود و رفاه خود آن 

را مطالبه می کنند« )متین دفتری، 1348، ص 225–226(.
International Confer� بشر  حقوق  بین المللی  کنفرانس  )در 
و  آموزش  به موضوع حق  نیز   )ence on Human Rights, 1968

1. بر تأمین حقوق بشر و آزادی های اساسی آحاد بشر بدون هیچ گونه تبعیض، عالوه بر مقدمه ، 
در بند 3 مادۀ 1، بند ب مادۀ 31 و بند ح مادۀ 55 منشور سازمان ملل تأکید شده است.

2. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

3. اطالق و عموم واژۀ »هرکس« مذکور در این ماده، شامل کودکان نیز می شود و شاید 
بارزترین مصداق این واژه درخصوص آموزش و تحصیل با توجه به طیف سنی، کودکان 
و نوجوانان باشد. همچنان که عبارات »تعلیمات ابتدایی و آموزش ابتدایی« مذکور در 

این ماده نیز مؤید این مطلب است.

تحصیل کودکان و نوجوانان اشاره شده است )متین دفتری، 1348، 
ص371–373( بدین بیان که در مادۀ  14 آن آمده است: »وجود بیش 
است  بزرگ  مانعی  جهان  سراسر  در  بی سواد  نفر  میلیون  هفتصد  از 
در راه کوشش برای تحقق بخشیدن به هدف ها و منویات منشور ملل 
به منظور  بین المللی  اقدام  بشر،  اعالمیۀ  جهانی حقوق  مواد  و  متحد 
امحاء بی سوادی در پهنۀ گیتی و ترویج آموزش در همۀ  سطح ها باید 
 International Conference on( شود «  واقع  فوری  موردتوجه 

.)Human Rights, 1968, Art. 14

1-2. اعالمیۀ جهانی حقوق کودک
برابر اصل هفتم اعالمیۀ جهانی حقوق کودک4 1959: »کودک 
باید از آموزش رایگان و اجباری، حداقل در مدارج ابتدایی بهره مند 
گردد. کودک باید از آموزشی بهره مند شود که در جهت پیشبرد و 
ازدیاد فرهنگ عمومی او بوده و چنان سازنده باشد که در شرایط 
مساوی بتواند استعداد، قضاوت فردی، درک مسئولیت اجتماعی 
و اخالقی خود را پرورش داده و فردی مفید برای جامعه شود. در 
امر آموزش و رهبری کودک مصالح کودک باید راهنمای مسئوالن 
امر باشد. چنین مسئولیتی در درجۀ  اول به عهدۀ والدین هست… 
جامعه و مقام های عمومی باید کوشش نمایند تا امکان استفاده از 
 Declaration of the Rights of( رایج سازند«  را  این حقوق 

.)the Child, 1959, Art.7
حق آموزش و تحصیل در قالب های »اجباری« و »رایگان« در 
این اصل ویژۀ کودکان منظور شده است، اما رایگان و اجباری بودن 
آموزش آن ها کمی غیرواقع بینانه لحاظ شده است؛ زیرا ممکن است 
خود اولیا و حتی دولت نیز توانایی پرداخت هزینه های آموزشی را 
نداشته باشند. پیشبرد و ازدیاد فرهنگ عمومی مذکور در این اصل از 
 »فرهنگ«5 

ً
جمالت تفسیرشدنی است؛ زیرا مـشخص نیست اوال

یعنی چه؟ چراکه زیرا مجموعۀ پیچیده ای از دانش ها، باورها، هنرها، 
قوانین، اخالقیات، عادات و هرچه فرد از جامعۀ خویش فرامی گیرد، 
ذیل عنوان کلی فرهنگ می گنجد که از راه آموزش، به نسل بعدی 
 برای فرهنگ عمومی چه معیارهایی الزم است؟ 

ً
منتقل می شود؛ ثانیا

هرچند فرهنگ عمومی از سه معیار اصلی ارزش ها، عقاید، باورها و 
هنجارها تشکیل یافته است، اما بسته به انواع جوامع از نظر تاریخی، 
سیاسی، اقتصادی و مذهبی این معیارها متفاوت بوده است. مدارج 
ابتدایی مذکور در این اصل نیز از حیث اینکه در هر کشوری متفاوت 
است به نظر ایراد دارد؛ زیرا بعضی کشورها سواد خواندن و نوشتن 
را مدارج ابتدایی و برخی دیگر تا دورۀ دبیرستان در نظر می گیرند. 
نکتۀ  آخر اینکه مفهوم جامعه مبهم است و منظور از آن به صراحت 

مشخص نشده است )باهر، 1376، ص 28(.

4. Declaration of the Rights of the Child

5. Culture
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1-3. کنوانسیون یونسکو بر ضد تبعیض در آموزش 
آموزش1  در  تبعیض  ضد  بر  یونسکو  کنوانسیون   1 مادۀ   برابر 
1960، تبعیض2 در تمامی سطوح و شکل های آن در حوزۀ آموزش 
منع شده است. مطابق مادۀ  4 این کنوانسیون، دول عضو می کوشند 
روش  بر  تکیه   با  که  کنند  تطبیق  و  اجرا  تنظیم،  را  ملی  سیاستی 
استفاده در سطح ملی،  قابل  و  با وضعیت های گوناگون  متناسب 
منجر به ارتقای برابری فرصت ها و طرز برخوردها در حوزۀ آموزش 

و به ویژه موارد ذیل شود: 

1. رایگان و اجباری کردن آموزش در سطح ابتدایی؛

2. تأمین همگانی آموزش متوسطه در اشکال گوناگون آن؛

3. تضمین عمل همگان به وظیفۀ  قانونی خود مبنی بر حضور در 
مدرسه؛

4. تضمین کیفیت و معیارهای آموزشی هم سطح، یکسان و برابر 
در تمامی مؤسسات آموزشی دولتی؛

ابتدایی  آموزش  از  محروم  اشخاص  آموزش  ترویج  و  ترغیب   .5
بر  تکیه   با  و  فردی  ظرفیت  براساس  آن ها  تحصیالت  تداوم  و 
 Convention against Discrimination( مناسب  روش های 

.)in Education 1960, Art. 4
توسعۀ  به منظور  آموزشی  عدالت  و  تبعیض  رفع  به  همواره 
آخرین  است.  شده  توجه  آن  به  و  داشته  اهمیت  آموزش وپرورش 
رده بندی جهانی سیستم آموزشی برتر سال 2014، براساس معیارهای 
را  جهان  شاخص  کشور   40 عدالت،  ازجمله  و  آموزشی  گوناگون 
نشان می دهد که متأسفانه ایران در بین آن ها قرار ندارد و ده کشور برتر 
به ترتیب عبارت اند از: کرۀ جنوبی، ژاپن، سنگاپور، هنگ کنگ، فنالند، 
انگلیس، کانادا، هلند، ایرلند و لهستان )Lepi, 2014(. در جدیدترین 
در  جهان  آموزشی  نظام های  برترین   ،2017 جهانی  آموزش  گزارش 
کشورهای فنالند، ژاپن، کرۀ جنوبی، دانمارک و روسیه مشاهده  شده 
به رغم دستاوردهای  توسعۀ جهانی 2018 هم،  برپایۀ گزارش  است. 
بسیار کشورها در حوزۀ آموزش، ارزیابی های کیفی دانش آموزان نشان 
می دهد اغلب آنان مدرسه را بدون مهارت های ضروری برای زندگی 
و کار و حتی بدون زیربنایی ترین مهارت های خواندن و محاسبۀ ترک 
به  کانادا  دولت  گزارش  در   .)http://www.ion.ir/news( می کنند 
آموزشی  برابر  افزایش فرصت های  و  آموزشی  دربارۀ عدالت  یونسکو 
آموزش  باید  مدارس  همۀ  در  که  است  آمده   2012 سال  به  مربوط 
رایگان باشد و خانواده ها نباید برای مدارس فرزندان وجهی بپردازند. 
امکانات آموزشی بدون توجه به نژاد، زبان، رنگ، مذهب، وابستگی 

1. Convention against Discrimination in Education

2. تبعیض به هرگونه فرق گذاری، محرومیت، محدودیت یا ترجیح براساس نژاد، رنگ، 
جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت ملی یا اجتماعی، شرایط 
اقتصادی یا تولد اطالق می شود که هدف یا پیامد آن، لغو یا تضعیف برخورد برابر در 

آموزش باشد.

سیاسی، تابعیت اصلی و شرایط اقتصادی در تمام مناطق و استان های 
 Promoting( تحت حاکمیت کانادا به صورت یکسان اعالم می شود
 Equality of Educational Opportunity, Canada Report

 .)for the UNESCO, 2012

1-4. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی  میثاق   13 مادۀ  در 
با  آموزش وپرورش  از  هرکس  بهره مندی  حق  از   ،1966 فرهنگی3 
تأکید بیشتری سخن به میان آمده و فراهم ساختن وسایل آموزش را 
برای همۀ افراد، یکی از الزامات کشورها شناخته است. به موجب این 
ماده، کشورهای طرف این میثاق حق هرکس4 را به آموزش وپرورش به 
رسمیت شناخته است و به منظور استیفای این حق، آموزش وپرورش 
گیرد.  قرار  عموم  دسترس  در  رایگان  و  باشد  اجباری  باید  ابتدایی 
با  و  یابد  تعمیم  باید  متوسطه  حرفه ای  و  فنی  آموزش وپرورش 
عموم  دسترس  در  مجانی  آموزش وپرورش  تدریجی  معمول کردن 
برای کسانی که  امکان  تا حد  باید  پایه  آموزش وپرورش  قرار گیرد. 
فاقد آموزش وپرورش ابتدایی اند یا آن را تکمیل نکرده اند تشدید شود 
 .)International Covenant on Economic, 1966, Art. 13(
شده  قائل  تحصیل  و  آموزش  حق  برای  میثاق  این  که  اهمیتی 

ناشی از واقعیت های ذیل است: 

سطح  باید  شود  بهره مند  بهتری  زندگی  از  آنکه  برای  هرکس   .1
 جز با کسب دانش، 

ً
گاهی خود را باال برد و این مقصود عموما آ

دست کم در حد معلومات اساسی میسر نمی شود؛

انسانی،  حیثیت  دربارۀ  ذهنی  و  عینی  معیارهای  به  توجه  با   .2
امروزه جامعۀ جهانی سواد را جزئی جداناپذیر از شخصیت هر 

فرد می شناسد؛ 

فرصت  تساوی  است  ممکن  تاآنجاکه  دارد  وظیفه  جامعه  هر   .3
فراگرفتن دانش و مهارت های علمی را از هر جهت برای افراد خود 

فراهم سازد )توسلی، 1351، ص 34-33(. 
تمایل به آموزش نهضتی جهانی است که حدومرز نمی شناسد. 
سیاست  هدف  مهم ترین  و  نخستین  همه«  برای  »آموزش  شعار 
تعلیماتی هر کشور است. حق آموزش برای عموم مردمـ  صرف نظر 
از جنس، رنگ، نژاد و مذهبـ  باید به رسمیت شناخته شود. بدیهی 
است این حق برای افرادی است که هم تمایل به آموزش دیدن دارند 
به  آنان  و عالقۀ  انگیزه ها  و همچنین هدایت  را  آن  استعداد  و هم 
آن  دیگر  وجه  است.  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  نیازمندی های 
این است که طبقات متوسط و پایین جامعه نباید از پیشرفت افراد 

باهوشی که در این طبقات اند محروم شوند. 

3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

4. در اینجا نیز از عموم و اطالق واژۀ هرکس، شناسایی حق آموزش و تحصیل کودکان 
و نوجوانان مستفاد می شود.
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1-5. کنوانسیون حقوق کودک 
الزم االجراشدن  از  پیش  تا  بشر،  حقوق  بین المللی  نظام  در 
و  بود  حاکم  حمایتی  حقوق  گفتمان  کودک،1  حقوق  کنوانسیون 
کودکان همواره افرادی بودند که والدین یا سرپرستان قانونی آن ها یا 
دولت صالح و غبطۀ آن ها را رعایت می کردند؛ بنابراین تصمیم گیری 
دربارۀ مسائل تربیتی او در صالحیت والدین، به ویژه پدر او شناخته 
را  کودک   ،)82 مادۀ   1 )بند  کودک  حقوق  کنوانسیون  اما  می شد؛ 
نه  را  دولت  و  والدین  نقش  و  می شناسد  آموزش  حق  فعال  دارندۀ 
درمقام دارندۀ حق، بلکه به مثابۀ ابزاری برای تحقق این حق تعریف 
کنوانسیون،  این  اگرچه   .)Zermatten, 2010: 2( اسـت  کرده 
کودکان را درمقام ذینفعان حق آموزش قـرار داده است، اما حقوق 
 کنار نگذاشته 

ً
و وظایف والدین آن ها در قبال آمـوزش کودک را کامال

.)Verheyde, 2006: 57�58( است
شناسایی  به منظور   1989 کودک  حقوق  کنوانسیون   28 مادۀ  
شده  تدوین  )به ویژه(  نوجوانان  و  کودکان  تحصیل  و  آموزش  حق 
است؛ زیرا در این ماده، آموزش وپرورش از حقوق بدیهی کودکان 
اولیای کودکاِن لحاظ  شده است و از  به منزلۀ تکلیف برای  و حتی 
آن با عنوان آموزش رایگان و اجباری در مقطع ابتدایی نام برده شده 
توسعۀ   و  طرفی  از  آموزش وپرورش  زمینه های  فراهم کردن  است. 
انواع آموزش وپرورش های عمومی و حرفه ای از طرف دیگر، از سایر 
وجوهی است که به آن توجه شده است. دادن راهنمایی های الزم و 
قراردادن اطالعات آموزشی و حرفه ای در اختیار کودکان و نوجوانان 
در  بلکه  محلی،  سطح  در  نه فقط  که  است  عمده ای  نکات  از  نیز 
سطوح ملی و بین المللی باید اجرا شود. به  عبارت  دیگر، در مادۀ  28 
و همچنین در مادۀ  29 این کنوانسیون، از کشورها خواسته  شده است 
که  آورند  فراهم  کودکان  برای  را  رایگانی  و  اجباری  تحصیالت  که 
هدف از آن شکوفاکردن استعداد هر کودکی به کامل ترین نحو باشد. 
دسترسی داشتن به مدرسه و آموزشی در کیفیت باال از لوازم حیاتی 
تحقق این هدف به شمار می روند. برپایۀ نگرش این کنوانسیون، با 
حق استفاده از آموزش می توان پایه های بهره مندی از دموکراسی را 
برای شهروندان تقویت کرد. ازاین رو، کنوانسیون در حکم راهنمای 
آموزش وپرورشی است که هم برای رشد و تعالی کودکان و نوجوانان 
 Convention on ( ضروری است و هم برای پیشرفت اجتماعی

.)the Rights of the Child1989, Art. 28�29
درنهایت خطوط روشن هر طرح انقالب آموزشی را می توان در 
چارچوب این کنوانسیون تشخیص داد. این انقالب آموزشی پنج 

رکن اصلی دارد که درهم  تنیده، یکدیگر را تقویت می کنند:

رکن اول: یادگیری برای زندگی؛

رکن دوم: قابلیت دسترسی، کیفیت و انعطاف پذیری؛

1. Convention on the Rights of the Child

رکن سوم: حساس بودن به جنسیت و آموزش دختران؛

رکن چهارم: دولت درحکم یاور اصلی؛

رکن پنجم: توجه به خردساالن و کودکان. 

نکتۀ مهم تر این است که در بحران ها و مواقع اضطراری، کودکان 
باید در اولویت قرار گیرند و حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت 
جسمی و روحی، تعلیم و تربیت مناسب و تغذیه و بهداشت اهمیت 
فوق العاده ای داشته باشد. بر همین مبنا، کنوانسیون موصوف بر این 
حقوق ازجمله حق حمایت از آموزش و تحصیل تأکید کرده  است 

)توسلی نایینی، 1382، ص 37(.

1-6. اعالمیۀ جهانی آموزش برای همه 
سازمان  پنج  را   1990 همه2  برای  آموزش  جهانی  اعالمیۀ 
ملل،  سازمان  جمعیت  صندوق  یونیسف،  یونسکو،  بین المللی 
تایلند  جامتین3  در  متحد  ملل  عمران  برنامۀ   و  جهانی  بانک 
پذیرفته اند )مگنوسون و همکاران، 2010، ص 22(. این اعالمیه 
با شناسایی حق آموزش و تحصیل برای همۀ کودکان و نوجوانان به 

این قرار است:

از  بزرگ سال  و  جوان  کودک،  از  اعم  فرد  هر  بهره مندی   .1
آموزشی  نیازهای  برآورده کردن  هدف  با  آموزشی  فرصت های 

اساسی آن ها؛

و  جوانان  کودکان،  همۀ  برای  اساسی  تعلیمات  فراهم کردن   .2
بزرگ ساالن؛

3. تأمین آموزش اساسی کودکان به همت مدارس ابتدایی؛

تأمین  به  محلی  و  منطقه ای  ملی،  آموزشی  مقام های  تکلیف   .4
آموزش اساسی برای همگان؛

5. برآورده کردن نیازهای آموزشی اساسی همگان؛ 

نیازهای  برآورده کردن  در  ومشترک  همگانی  انسانی  مسئولیت   .6
.)World Declaration of Education for All, 1990(آموزشی

براساس راهنمای اعالمیۀ فوق، اولین سطح، مدرسه است که 
سازمان دهی فرایند یاددهیـ  یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع 
را برعهده دارد. دومین سطح، منطقه، شهرستان و استان است که 
امور پشتیبانی مدرسه، مانند تربیت معلم، تولید موضوع ها و مواد 
درسی، مدیریت نیروی انسانی و پوشش تحصیلی دانش آموزان، 
تخصیص و بهره وری منابع را به عهده دارد. سومین سطح، سطح 
ملی و مرکزی است که پشتیبانی سطوح قبلی، تصمیم گیری های 
کالن در تدوین معیارها و یکپارچه سازی برنامه های سطوح قبل 
 Haddad; Colletta; Fisher; Lakin &(.است عهده دار  را 

  )Rinaldi, 1990

2. World Declaration of Education for All

3. Jomtien
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رکن های اصلی نیز بدین قرارند: بخشیدن اولویت عمده به آموزش 
دختران، اذعان به یادگیری از هنگام تولد و اعتراف به این نکته که 
برای  سطوح  همۀ   در  گروه ها  و  دولت ها  میان  تازه  همکاری های 
رسیدن به هدف »آموزش برای همگان« امری است ضروری. با 
اقدام خود در دهۀ   یونیسف در  از چند اصلی که  گرفتن سرمشق 
1980 موجب انقالبی در مسئلۀ بقای کودکان شده بود، کنفرانس 

جومتین شش هدف اصلی ذیل را مقرر کرد: 

»1. گسترش مراقبت از کودک و پرورش او در نخستین سال های 
عمر به خصوص درمورد مستمندان؛

2.  دسترسی همگانی به آموزش ابتدایی و اتمام دورۀ آن تا سال 
2000؛

یک  برای  موردتوافق  درصد  براساس  یادگیری  شرایط  اصالح   .3
یک  به  رسیدن  و  چهارده سالگان(  درصد   80  

ً
)مثال سنی  گروه 

سطح معین؛

4. تقلیل میزان بی سوادی بزرگ ساالن به نصف سطح سال 1990 
کید خاص به سوادآموزی به دختران و زنان؛ تا سال 2000 با تأ

برای  کارورزی  دوره های  ترتیب دادن  و  پایه  آموزش  5.گسترش 
جوانان و بزرگ ساالن؛

برای  الزم  ارزش های  و  مهارت ها  دانش،  هرچه  بهتر  اشاعۀ    .6
 World Conference on( پایدار«  توسعۀ  و  بهتر   زندگی 

.)Education for All 1990
جومتین کمک کرد که پس از دهۀ تباه شدۀ  1980، که بدهی ها 
و تعدیل های ساختاری موجب وقفه در پیشرفت آموزش وپرورش 
گیرد.  قرار  بین المللی  توسعۀ  کار  دستور  مرکز  در  نو  از  بود،  شده 
برای  مثال مفاد نوشته های این کنفرانس، دستورجلسۀ  سال 1995 
نشریۀ  در  و  داد  تشکیل  را  اجتماعی«5  توسعۀ  برای  »سران جهان 
گزارش پیشرفت های انسانی سال 1994 منعکس شد. مضمون آن 
نیز  توسعه«6  به  در هدف های »کمیتۀ کمک  را همچنین  نوشته ها 

می توان یافت. هدف های این کمیته عبارت اند از:

•  به نصف رساندن میزان فقر؛

• کاستن 2/3 از میزان مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال؛

2015 سال  تا  ابتدایی  تعلیمات  به  همگان  دسترسی  تأمین   • 
.)Development Assistance Committee, 2011(

و  پایدار  توسعۀ  اهداف  از  بخشی  حاضر  درحال  موارد  این 
در  متحد  ملل  سازمان  بین المللی  اهداف  از  جدید  مجموعه ای 
سال 2015 است که کشورهای عضو پذیرفته اند و در آن خواستار 
دسترسی همگان به آموزش باکیفیت و یادگیری مادام العمر برای همه 
تا سال 2030 شده اند )نیک اندیش، 1398(. در هفتادمین اجالس 

5. World Summit for Social Development, Copenhagen 1995

6. Development Assistance Committee (DAC)

1-7. اعالمیۀ  حقوق بشر اسالمی 
جهانی  اعالمیۀ   اصول   ،1990 اسالمی1  بشر  حقوق  اعالمیۀ   در 
حقوق بشر پس از مطابقت آن ها با اسالم ذکر و همانند آن، به صورت 
کلی، بر لزوم تعلیم و تربیت و اهمیت آن تأکید شده است. به موجب 
مادۀ 9 اعالمیۀ  حقوق بشر اسالمی: »طلب علم یک فریضه است 
بر دولت الزم  و  و دولت  بر جامعه  امر واجب است  آموزش یک  و 
است که راه ها و وسایل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای 
دهد  فرصت  انسان  به  و  نماید  تأمین  برآورد  را  که مصلحت جامعه 
که نسبت به دین اسالم و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را 
 Cairo Declaration on Human( »برای خیر بشریت به کار گیرد
Rights in Islam 1990, Art. 9(. گفتنی است از حیث اهداف 
آموزش وپرورش این دو اعالمیه متفاوت اند. بدین صورت که »در مادۀ 
9 فوق تأکید بر دینی بودن تعلیم و تربیت  شده است، حال آنکه تربیت 
دینی را بند 2 مادۀ  26 اعالمیۀ  جهانی حقوق بشر، جزئی از اهداف 
نه تنها  نیز  آموزش وپرورش نمی داند، ولی اهداف مذکور در این بند 
تعارضی با تربیت دینی نداشته، بلکه جزئی از آن را تشکیل می دهد« 

)پروین، 1377: 11(.

1-8. کنفرانس جهانی در زمینۀ  آموزش برای همگان
یکی از اهداف کنفرانس جهانی در زمینۀ  آموزش برای همگان،2 
که در جومتین تایلند با شرکت مسئوالن و صاحب نظران امر تعلیم و 
تربیت 155 کشور جهان برگزار شد، جلب حمایت رهبران سیاسی 
بود.3  میالدی   2000 سال  تا  همه  برای  آموزش  تأمین  به منظور 
کنفرانس 1990 در پی آن بود که دربارۀ آموزش وپرورش به توفیقی 
اولیۀ  مراقبت های  به  مربوط  بین المللی  »کنفرانس  که  یابد  دست 
بهداشتی )آلماتا، 1987(«4 در موارد بهداشت بدان دست  یافته بود. 
این کنفرانس خواستار آموزش مطلوب همگانی بود و بر فقیرترین 
ظهور  نشانگر  جومتین  می کرد.  خاصی  تأکید  جهان  شهروندان 
عامل حیاتی  یگانه  آموزش وپرورش  که  بود  بین المللی  توافق  این 
از گزند کار مخاطره آمیز و استثمارگرانه و  ایمن داشتن کودکان  در 

بهره کشی جنسی و تأثیر نهادن بر رشد جمعیت است. 
برای حرکت به  پیش، برحسب کیفیت و چند رکن اصلی دیگر، 
ارزیابی آموزش وپرورش الزم بود. نگاه گستردۀ  جومتین تأکیدی 
او در نخستین  از کودک و پرورش  پایه، مراقبت  بر آموزش  است 
بزرگ سالی.  و  نوجوانی  دورۀ  در سراسر  یادگیری  و  سال های عمر 

1. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI)

2. World Conference on Education for All

به  یونیسف  طرف  از  کنفرانس  این  هدف  با  هم جهت  طرحی   ،1371 مهرماه  3. در 
با همکاری معاونت آموزشی به اجرا درآمد.  ارائه شد و  ایران  وزارت آموزش وپرورش 
طرح موردنظر تحت عنوان »افزایش دستیابی دختران به آموزش ابتدایی« در سه مرحله 

بود. شده  پیشنهاد 

4. International Conference on Primary Health Care, Alma�Ata, 
USSR, 6�12 September 1978
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مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2015، کشورهای عضو، متن 
دستور کار جدید توسعۀ جهانی را با عنوان »تحول دنیای ما: دستور 

کار 2030 برای توسعۀ پایدار« به تصویب رساندند.
هدف چهارم این سند، که هفده هدف توسعۀ پایدار )SDG(1 را 
به منزلۀ اولویت های توسعه تا 2030 تعیین کرده، درمورد آموزش 
»آموزش  و  هزاره«  »توسعۀ  اهداف  متعاقب  اهداف  این  است. 
برای همه« مطرح شده اند که مهلت اجرایی آن ها در سال 2015 
آموزش  که  است  آن  از  این گزارش حاکی  است.  پایان رسیده  به 
قادر نخواهد بود با تمامی بالقوه های خود به پیشرفت جهانی کمک 
گوناگون  کشورهای  در  مدارس  در  حضور  نرخ  اینکه  مگر  کند، 
به نحو چشمگیری افزایش یابد، یادگیری به امری مادام العمر بدل 
شود و نظام های آموزشی مفهوم توسعۀ پایدار را به طور همه جانبه 

در خود ادغام کنند )بناوت و همکاران، 2016، ص 8(.

1-9. اعالمیۀ  بقاء، رشد و حمایت از کودکان 
نیویورک،  در  کودکان  برای  سران  جهانی  اجالس   1990 در 
معیارهایی که کنوانسیون حقوق کودک 1989 تعیین کرده را مجدد 
برنامۀ   و  کودکان2  از  حمایت  و  رشد  بقاء،  اعالمیۀ   و  کرد  تأیید 
اجرایی آن را در 26 هدف بهداشتی و توسعه در زمینه های سالمت 
کودک، تغذیۀ  سالمت و آموزش زنان، آب و بهداشت، آموزش اولیه 
به منظور  پذیرفت.3  را  تا سال 2000  دشوار  در شرایط  کودکان  و 
دستیابی به اهداف تعیین شده تا سال 2000 دولت ها هماهنگ با 
اهداف  به منزلۀ  را  اهدافی  بهداشت،4  جهانی  سازمان  و  یونیسف 
میان  دهه )تا سال 1995( تعیین کردند. ازجمله اهداف اصلی مفاد 

مربوط به بقاء، رشد و حمایت کودکان عبارت اند از: 

دبستانِی  آموزش  و تکمیل  اولیه  آموزش  به  1. دسترسی همگانی 
حداقل هفتاد درصد از کودکان واجب التعلیم؛5

2. کاهش میزان بی سوادی بزرگ ساالن به نصف سطح آمار سال 
 World Declaration( کید بر سوادآموزی زنان 1990 همراه با تأ
 on the Survival, Protection and Development of

.)Children 1990
که  کرد  تصویب  را  خاصی  اقدام های  برنامۀ   مزبور  »اجالس 

1. Sustainable Development Goals (SDG)

2. World Declaration on the Survival, Protection and Development 
of Children

3. سند این اعالمیه را ریاست جمهوری اسالمی ایران امضا کرده است و بدین ترتیب 
ایران مفاد این اعالمیه را پذیرفته است.

4. World Health Organization (WHO)

5. معاونت آموزشی وقت وزارت آموزش وپرورش در زمینۀ  گزارش کشوری آن وزارت 
در همایش حقوق کودک 1379 تهران درخصوص تأمین هدف فوق اذعان داشته اند که 
به ویژه سنوات اخیر، حدود 95/7 درصد از کودکان شش ساله  در طول دهۀ گذشته و 

درصد از کودکان سنین مدرسه رو )کودکان  برای ثبت نام در دورۀ  ابتدایی و حدود 97 

شش تا ده ساله( در دورۀ  ابتدایی تحت پوشش قرارگرفته اند )فانی،1379، ص 10(.

خواستار اقدامات مختلفی برای رفاه کودکان و نوجوانان و همکاری 
و  غیردولتی  سازمان های  حکومت ها،  بین  بین المللی  بسیج شدۀ 
رسانه ها و جامعۀ مدنی در این زمینه است. در سطح ملی از همۀ 
کشورها مصرانه خواسته  شده که به بازبینی بودجۀ  خودشان جهت 
از حقوق کودکان و  برنامه های حمایت  اینکه  از  حصول اطمینان 
نوجوانان از اولویت در تخصیص منابع برخوردار باشند بپردازند« 

)بی نا، 1379: 43(.
با توجه به موفقیت های به دست آمده و وعده های عمل نشده برای 
کودکان طی اجالس جهانی سران برای کودکان 1990، یونیسف 
ابتکار جدیدی را در اردیبهشت ماه 1379 به نام »مشارکت جهانی 
برای کودکان و نوجوانان« آغاز کرد که اقدامی اندیشیده برای تغییر 
چشم انداز میلیون ها کودک و نوجوانی است که وضعیت کنونی شان 
گراسیاماشل7  ایشان  همسر  و  ماندال6  نلسون  است.  ناامیدکننده 
رهبری این اقدام را برعهده  گرفته بودند. این اجالس، که در مجمع 
عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر 2001 تشکیل شد، به منظور 
جامعۀ  و  دولت ها  از  کودکان،  برای  جهانی  نهضت  در  مشارکت 
جوانان  و  کودکان  خصوصی،  بخش  گروهی،  رسانه های  مدنی، 
دعوت کرد که به گردآوری نیرو و منابع برای تحقق حقوق کودکان 

در هزارۀ جدید بپردازند.
توانایی  است  الزم  تعیین شده  اهداف  به  رسیدن  برای  البته 
جسمی،  سالمت  از  حمایت  و  تأمین  برای  جوامع  و  خانواده ها 
عاطفی و فکری و رشد کودکان و نوجوانان افزایش یابد. همچنین 
باید دسترسی به خدمات اجتماعی پایه و باکیفیت برای هر کودک 
نوجوانی تضمین شود و ضروری است که چارچوبی حقوقی،  و 
سیاسی و مالی در سطح ملی تشکیل شود تا تحقق حقوق کودکان 

را تسهیل کند و توسعه دهد )دیالو، 1379، ص 4(.

1-10. بیانیه و چارچوب عمل ساالمانکا درمورد آموزش 
نیازمندی های خاص 

در 1994 بیش از 300 نفر از نمایندگان 92 دولت و 25 سازمان 
بین المللی با تدوین این سند بین المللی،8 اعالم کردند:

1. هر کودکی از حق بنیادین آموزش بهره مند است و باید از فرصت 
دستیابی و حفظ میزان قابل قبولی از آموزش استفاده کند؛

آموزشی  نیازهای  و  توانایی ها  عالیق،  خصایص،  کودکی  هر   .2
مخصوص به خود را دارد؛

این  تنوع  و  کثرت  درنظرداشتن  با  باید  آموزشی  برنامه های   .3
خصایص و نیازها طراحی و تطبیق شوند؛

6. Nelson Mandela

7. Grasyamashl

8. The Salamanca Statement & Framework for Action on Special 
Needs Education
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4. کسانی که نیازمندی های آموزشی خاص دارند باید به مدارس 
در  را  آن ها  مکلف اند  مدارس  این  باشند.  داشته  دسترسی  عادی 
را  آن ها  نیازهای  است  قادر  که  کودک محور،  آموزشی  دوره های 

برآورده کند، بپذیرند؛

مؤثرترین  دارند،  فراگیری  گرایش  چنین  که  عادی،  مدارس   .5
اجتماعات  تشکیل  تبعیض آلود،  نگرش های  با  مبارزه  برای  ابزار 
پذیرا، تشکیل جامعۀ  فراگیر و تحقق آموزش برای همه است. این 
مدارس به نحو مؤثر اکثریت کودکان را آموزش می دهد و کارایی 
و درنهایت هزینۀ بهره وری کل نظام آموزشی را بهبود می بخشند 
 The Salamanca Statement and Framework for Action(

.)on Special Needs Education, 1994, Art. 4
خواسته  شده  دولت ها  تمامی  از  بیانیه،  این   3 مادۀ  به موجب 

است:

1. نظام های آموزشی خود را به منزلۀ باالترین سیاست و اولویت 
تا تمامی کودکان را  بهبود بخشند  بودجه ای مدنظر دهند و آن را 

بدون درنظرداشتن تمایزات یا مشکالت فردی بپذیرند؛

را  فراگیر  تعلیمات  اصل  سیاسی،  یا  قانونی  حکمی  به منزلۀ   .2
اتخاذ کرده، تمامی کودکان را در مدارس عادی ثبت نام کنند؛

3. مکانیزه های غیرمتمرکز و مشارکتی ای برای طراحی، نظارت و 
ارزیابی آموزش کودکان و بزرگ ساالنی که نیازمندی های آموزشی 
 The Salamanca Statement and( کنند  دارند خلق  خاص 
 Framework for Action on Special Needs Education

.)1994, Art. 3
که  است  اساسی  اصل  این  مبتنی بر  ساالمانکا  عمل  چارچوب 
مدارس باید تمامی کودکان را بدون درنظرداشتن وضعیت جسمانی، 
باشند.  پذیرا  آن ها  یا سایر شرایط  زبانی  اجتماعی، عاطفی،  فکری، 
مطابق این چارچوب، اصطالح »نیازمندی های آموزشی خاص« به 
کودکان و جوانانی اشاره دارد که نیازهای آن ها از ناتوانی ها یا مشکالت 
موفقیت آمیز  آموزش  برای  باید  مدارس  برمی خیزد.  یادگیری شان 
تمامی کودکان، به شمول آن هایی که با محرومیت ها و معلولیت های 

جدی مواجه اند، شیوه های مناسب را جست وجو کنند. 
این  فراگیر1  مدارس  بنیادین  اصل  بیانیه،  این   7 مادۀ   به موجب 
است که همۀ کودکان باید، در هرجایی که ممکن باشد، در کنار 
آموزش  آن ها  تمایزات  یا  درنظرداشتن مشکالت  بدون  و  یکدیگر 
ببینند. این مدارس باید نیازهای متعدد دانش آموزان را قبول و تأمین 

کنند )مگنوسون و همکاران، 2010، ص 25-24(.

1. برابر تعریف یونسکو، آموزش فراگیر بدین معناست که تمامی مدارس باید برای آموزش 
تمامی کودکان بدون توجه به وضعیت جسمانی، هوشی، عاطفی، زبانی و سایر ویژگی ها 
متناسب سازی شوند و این سازگاری باید کودکان ناتوان ذهنی، کودکان تیزهوش، کودکان 
خیابانی، کودکان متعلق به مناطق دورافتاده، اقلیت های زبانی، فرهنگی یا قومی و کودکان 

با سایر محرومیت ها را شامل شود )نوظهوری، 1388، ص 75(.

1-11. چارچوب عملی داکار: آموزش برای همه 
اواخر دهۀ 1990 شش اجالس منطقه ای به منظور بررسی نتایج 
عمل های  چارچوب  تدوین  و  منطقه  هر  کشورهای  ملی  ارزیابی 
نهایی  اعالمیۀ   تهیۀ   مبنای  و  برای همه، تشکیل  آموزش  منطقه ای 
اجالس دوم آموزش برای همه در آوریل 2000 در داکار سنگال 
شد. در اجالس داکار تدوین کنندگان سند فوق اذعان داشته اند که 
همۀ کودکان، جوانان و بزرگ ساالن این حق انسانی را دارند که از 
آموزشی اساسی  نیازهای  بتواند  بهره مند شوند که  تربیتی  و  تعلیم 
آن ها را به بهترین نحو برآورده کند و مشتمل بر یادگیری فهمیدن، 

عمل کردن، زندگی مشترک و بودن باشد. 
همه«،2  برای  آموزش  داکار:  عملی  »چارچوب   6 مادۀ   برابر 
بنیادین و کلید صلح و توسعۀ پایدار و ثبات  آموزش حق انسانی 
در درون و بین کشورهاست؛ بنابراین آموزش از لوازم و بایسته های 
قرن 21 است که  اقتصادی  نظام های  و  مشارکت مؤثر در جوامع 
آموزش  اهداف  تحقق  جهانی شدن اند.  سریع  فرایند  تأثیر  تحت 
برای همه نباید به تعویق بیفتد. نیازهای آموزشی اساسی همۀ افراد 
 Dakar Framework( باید درحکم ضرورتی فوری برآورده شود

.)for Action, 2000, Art. 6
مطابق مادۀ  7 نیز تدوین کنندگان این سند به طور جمعی خود را 

متعهد به برآورده ساختن اهداف ذیل کرده اند:

1. گسترش و بهبود مراقبت و آموزش زودهنگام و جامع در دوران 
طفولیت، به ویژه برای کودکان آسیب پذیر و محروم؛ 

2. تضمین دسترسی تمامی کودکان، به خصوص دختران، کودکان 
تعلیمات  به  قومی  اقلیت های  به  متعلق  و  بغرنج  شرایط  دچار 

ابتدایی رایگان و اجباری و دارای کیفیت مناسب تا 2015؛

تحقق  و  متوسطه  و  ابتدایی  آموزش  در  جنسیتی  تبعیض  رفع   .3
بر  تمرکز  با   ،2015 تا  تربیت  و  تعلیم  حوزۀ   در  جنسیت  برابری 
تضمین دسترسی کامل و برابر دختران و موفقیت آن ها در آموزش 

ابتدایی با کیفیت خوب؛

و  موفقیت  تضمین  و  آموزش  کیفی  جنبه های  تمامی  بهبود   .4
 .)ibid, Art. 7( تعالی همگان

در سال 2000 با تقاضای یونسکو برای آموزش این سند در ایران، 
سندی به نام »آموزش برای همه« تدوین شد که تمرکز آن بیشتر بر 
جنسیتی  تساوی  مانند  مسائلی  و  بود  آموزش  فراگیری  و  گسترش 
مربوط به پوشش تحصیلی در آن دیده  شده بود. براساس گزارش ها 
و برآوردهای کلی یونسکو در زمان اجرایی این اسناد، یعنی 2000 
و  برای همه« محقق شد  »آموزش  برنامۀ  از  تا 2015، 30 درصد 
)لطیفی،  نکردند  اجرا  را  برنامه  این   

ً
اصال کشورها  از  درصدی 

اولویت  جنسیتی  برابری  یونسکو،  اسناد  برپایۀ  بنابراین  1396(؛ 

2. Dakar Framework for Action, Education for All
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دانسته شده است.  آموزش،  به ویژه در عرصۀ  این سازمان،  جهانی 
یکی از مهم ترین اسناد مرجع برای یونسکو در این باره سند توسعۀ 
https://en.unesco.( است SDGs پایدار موسوم به سند 2030 یا
و سیاست گذاری،  کار، سیاست  اساس، عرصه های  این  بر   .)org
فرهنگ، خشونت و تمامی اقدام های اجتماعی و سازمانی، اهداف 

.)Lombardo, 2005: 417( برابری جنسیتی تلقی می شوند
زنان سازمان  در بخش  برابری جنسیتی  تربیت  و  آموزش  مرکز 
الزم  زمینه های  از  مبسوطی  گزارش  هم   )UN Women( ملل 
بیشتر  که  می دهد  جنسیتی  برابری  برمبنای  توسعه یافتن  برای 
ص 64(.  )عالسوند، 1397،  است  اجتماعی  عرصه های  شامل 
درعین حال، تأکید می کند هدف ما تغییرات و مهارت های الزم در 
اسناد تصریح می کنند  این  گرایش ها و رفتار مردان و زنان است. 
http://( سیدا و سند پکن دو سند کلیدی برای برابری جنسیتی اند

.)www.unwomen.org

2. آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان در راهبردانگاری 
مقررات داخلی 

با مروری اجمالی بر سیر تحوالت سیاست گذاری آموزشی در 
ایران، حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان را در راهبردهای 

قانونی ذیل می توان بازشناسی کرد:

2-1. متمم قانون اساسی مشروطیت 
و   18 اصول  طی  نوجوانان  و  کودکان  تحصیل  و  آموزش  حق 
19 متمم قانون اساسی 1286 به صورت کلی بیان شده است. از 
یک سو طبق اصل 18، تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد 
اعالم شده است و از سوی دیگر، تأسیس مدارس به مخارج دولتی 
اعالم  شده  الزامی  استناد اصل 19  به  اجباری  و تحصیل  ملتی  و 
است. اصول فوق به نوعی بیانگر همگانی و اجباری بودن آموزش و 

تحصیل برای کودکان و نوجوانان است.

2-2. قانون آموزش وپرورش عمومی اجباری و مجانی 
بر  حق  سه گانۀ  شقوق  از  یکی  رایگان  و  اجباری  آموزش 
در عموم،  که  داشت  توجه  باید  به شمار می رود.  آموزش وپرورش 
بلکه تمام اسناد حقوق بشری »آموزش رایگان و اجباری« به صورت 
 International Covenant( توأمان و یک مجموعه ذکر شده اند
on Economic, 1966, Art. 13. 2 (a)(. اجباری بودن به این 
معنی است که حق آموزش وپرورش ایجاب می کند اولیای اطفال 
 نوباوگان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه 

ً
الزاما

رایگان بودن  ص 662(.  شریعت پناهی، 1393،  )قاضی  بسپارند 
از امکانات آموزشی  آموزش و حق اعضای جامعه در بهره مندی 
هم این تکلیف را برای دولت به همراه دارد که آموزشی مناسب، 
و  )رحمت اللهی  دهد  ارائه  جامعه  اعضای  به  رایگان  و  باکیفیت 

آموزش  رایگان بودن  بدین ترتیب   .)55 ص   ،1393 ناری،  دانش 
همۀ  راه نیست. باید الزامات حقوقی ضامن دسترسی همۀ کودکان 
به آموزش های ابتدایی و همگانی باشد که برای زیستن در دنیای 
اعتالی  و  جامعه پذیری  بدین ترتیب،  است.  ضروری  امروز 
شخصیت و استعدادهای کودکان و نوجوانان به منزلۀ عامل اصلی 
رشد و شکوفایی آن ها در پرتو حق بهره مندی از آموزش وپرورش 
رایگان تلقی شده است و دولت های مردم ساالر آن را به رسمیت 
 دولت های تابع مدل مردم ساالر سیاست جنایی 

ً
شناخته اند. معموال

با نگرش حق محور به این مهم خود را ملزم می کنند که به منظور 
فراهم  شهروندان  برای  را  همگانی  آموزش  حقوق،  این  استیفای 

سازند )دارابی، 1395، ص 118(.
قالب  در  کودکان  حقوق  از  حمایت  به منظور  فوق  قانون 
»همگانی«، »اجباری« و »رایگان« آموزش و تحصیل برای آن ها 
در 1322 تصویب شده است. به موجب مادۀ  1 این قانون، دولت 
آموزش وپرورش  سال  ده  مدت  به   1322 از  که  می شود  مکلف 
و  کند  اجباری  و  عمومی  به تدریج  کشور  سراسر  در  را  ابتدایی 
به موجب ماده واحدۀ  قانون اصالح قانون آموزش وپرورش عمومی 
اجباری و مجانی 1350، »دورۀ تعلیمات عمومی اجباری کشور 
در دو مرحله اجرا می شود که مرحلۀ  اول آن، دورۀ پنج سالۀ  ابتدایی 
در  است«.  تحصیلی  راهنمایی  سه سالۀ  دورۀ  آن،  دوم  مرحلۀ   و 
فرزندان  اولیای کودکانی که  برای  نیز  قانون، ضمانت اجرایی  این 
آن  مادۀ  6  باشند در  نفرستاده  به دبستان  برای تحصیل  را  خویش 
موعد  در  طفل  ولی  »هرگاه  که:  بیان  این  با  است؛  پیش بینی شده 
منظم  برای تحصیل  را  داشتن عذر موجه، طفل خود  بدون  مقرر 
به دبستان نسپارد عالوهبر اینکه مجبور است غفلت خود را جبران 
کند، به پرداخت ده ریال جریمه محکوم می گردد. وجوه حاصله از 
این جرائم به مصرف تهیۀ  کتاب و لوازم تحصیل برای دانش  آموزان 

بی بضاعت خواهد رسید« )مدیرنیا، 1353، ص 79-78(.
همۀ  قرار دادن  پوشش  زیر  نیز  اسالمی  انقالب  از  بعد  است  گفتنی 
کودکان الزم التعلیم و تقویت نهضت سوادآموزی و تأمین آموزش وپرورش 
رایگان برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه، ازجمله وظایفی است که 
آموزش وپرورش مصوب  و وظایف وزارت  اهداف  قانون  مادۀ 10   برابر 
برابر  آموزش وپرورش گذاشته  شده است.  البته  برعهدۀ وزارت   ،1366
اسالمی  جمهوری  سوادآموزی  نهضت  اساسنامۀ   4 مادۀ   2 تبصرۀ 
وزارت  هنوز  که  مناطقی  در  می تواند  نهضت   ،1363 مصوب  ایران 
آموزش وپرورش نتوانسته است حضور داشته باشد اطفالی را که به سن 

سوادآموزی رسیده اند زیر پوشش قرار دهد.

2-3. فرمان دولت شرف مبنی بر تأمین وسایل تحصیل 
رایگان تاپایان دورۀ اول راهنمایی برای کودکان 

متن فرمانی که دولت شرف در 4 اسفندماه 1352 صادر کرده 
بدین شرح  است  آن شده  اجرای  به  دولت مکلف  آن  در  و  است 
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است: »دولت وسایل تحصیل رایگان کلیۀ کودکان و دانش آموزان 
فراهم  تحصیلی  راهنمایی  دورۀ  آخر  تا  کودکستان  از  را  مملکت 
تصویب  به  و  کند  تهیه  را  الزم  آئین نامه های  و  ضوابط  و  سازد 
برساند. بدیهی است به موجب این ضوابط دانش آموزی که به طور 
ادامۀ  تحصیل نداشته باشد نخواهد  یا استعداد  مکرر مردود شود 
دولت  امر  این  اجرای  برای  کند.  استفاده  کمک  این  از  توانست 
و  غیردولتی  راهنمایی  و  ابتدایی  مدارس  از طریق خرید  می تواند 
یا با پرداخت حق تحصیل دانش  آموزان طبق برنامۀ  مصوب وزارت 
اقدام  برابر مقررات خاصی  به مدارس غیردولتی  آموزش وپرورش 
برای  قاطعی  اقدامات  باید   

ً
ضمنا آموزش وپرورش  وزارت  نماید. 

عمل  به  ابتدایی  مدارس  کلیۀ  تحصیلی  و  علمی  سطح  باالبردن 
آورد. برای اینکه از معلومات و اطالعات بهترین معلمان در تمام 
مدارس کشور جهت تدریس استفاده شود وزارت آموزش وپرورش 
مأموریت دارد که در اسرع وقت طرح تدریس از طریق تلویزیون 
تلویزیون و کاست در کلیۀ مدارس  ماهواره ای و همچنین نصب 

کشور را پیاده کند.« 

امکانات تحصیل اطفال و  2-4. قانون تأمین وسایل و 
جوانان ایرانی

نیز  تابه حال  و  به تصویب رسیده است  که در 1353  فوق  قانون 
است،  نداده  دست  از  را  خود  الزم االجرایِی  قدرت  می رسد  نظر  به 
مفصل ترین قانون در سطح داخلی است که به تفصیل حقوق آموزشی 
را  آنان  حق  این  از  حمایت  لزوم  و  نوجوانان  و  کودکان  تحصیلی  و 
و  اطفال  »کلیۀ   می دارد:  مقرر  قانون  این   1 مادۀ  است.  داشته  بیان 
جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشند باید بدون هیچ گونه 
از تحصیل  آنان را  بپردازند و هیچ کس نمی تواند  به تحصیل  مانعی 
قانون »در هر  این  مادۀ  2  به موجب  و  قانونی«  با مجوز  بازدارد جز 
محل که براساس قانون آموزش وپرورش عمومی اجباری و مجانی 
تحصیل  موجبات  مصوب1350  آن  اصالحی  و   1322 مصوب 
مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم 
و اعالم شده باشد، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفۀ  
نگاه داری و تربیت کودک برعهدۀ او هست موظف است نسبت به 
ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود 
اقدام کند و درصورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت 
آموزش وپرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی 
آموزش وپرورش  قانون   5 مادۀ  تبصرۀ  موضوع  ثبت احوال  کل  ادارۀ  
عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت نام کودک واجد 
شرایط تحصیل در مراحل اول و دوم موضوع مادۀ  2 قانون اصالح 

قانون مذکور اقدام خواهد نمود.«
این قانون به دقت مشخص کرده است که چه افراد و سازمان هایی 
و  کنند  پیگیری  را  نوجوانان  و  کودکان  اجباری  تعلیمات  امر  باید 
وظایف قانونی هریک تعیین  شده است. درخصوص حق آموزش و 

تحصیل در مراحل باالتر از مقطع راهنمایی نیز مادۀ  3 قانون فوق 
اشعار داشته است: »پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر 
را  راهنمایی  دورۀ  که  نوجوانی  ثبت نام  به  ف است 

ّ
از 18سال مکل

طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش وپرورش برای تحصیالت 
باالتر مستعد شناخته می شود اقدام نماید و وسایل ادامۀ  تحصیل 
او را فراهم کند و درصورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است 
با رعایت  این قبیل نوجوانان  ادامۀ  تحصیل  امکانات الزم را برای 
عدم  تشخیص  ضوابط  و  مرجع  نماید.  فراهم  قانون  این   6 مادۀ  
توسط  که  آئین نامه ای  در  سرپرست  یا  مادر  یا  پدر  مالی  تمکن 
خواهد  هیئت وزیران  تصویب  به  و  تهیه  آموزش وپرورش  وزارت 

رسید تعیین می شود«. 
تعهدات  ایفای  از  که  والدینی  برای  قانون گذار 1353  همچنین 
کرده  تعیین  مجازات  می کنند  خودداری  این خصوص  در  خویش 
است. با این توضیح که »هریک از پدر، مادر یا سرپرست قانونی 
 مسئول پرداخت مخارج 

ً
کودک و نوجوان کمتر از 18سال، که قانونا

زندگی او هست و با داشتن امکانات مالی از تهیۀ  وسایل و موجبات 
که  محلی  در  تحصیل  شرایط  واجد  نوجوان  یا  کودک  تحصیل 
موجبات تحصیل دورۀ  ابتدایی و راهنمایی از طرف آموزش وپرورش 
او  تحصیل  از  انحاء  از  به نحوی  یا  کند  امتناع  باشد  شده  فراهم  
جلوگیری نماید، به حکم مراجع قضایی، که خارج از نوبت رسیدگی 
می کنند، به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و به انجام 
تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد…«. در 
اینجا قانون با رسیدگی خارج از نوبت به موارد تخطی، بر ضرورت 
مسئله تأکید کرده است؛ زیرا منافع عمومی درنتیجۀ  خودداری از 
فرستادن کودکان به مدرسه دچار مخاطره می شود. به علت اهمیت 
مسئله، قانون گذار به این بسنده نمی کند و برای تحقق این امر مهم و 
اجرای احکام دادگاه مواردی را مقرر کرده، درصورت عدم تمکین، 
تشدید مجازات را در نظر گرفته است. به این بیان که: »… هرگاه 
پس از ابالغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر درحکم 
 کودک یا نوجوان را 

ً
دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجددا

از تحصیل بازدارد، به حبس جنحه ای از 1 تا 3 سال و تأمین هزینۀ  
شد«.1  خواهد  محکوم  خود  نوجوان  یا  کودک  تحصیل  و  معاش 
علیرغم  و  دارد  انکارناپذیر  ضرورتی  قانون  این  اجرای  بی تردید 
مشکالتی که ممکن است در این رهگذر پیش آید، نمی توان اجرای 

آن ها را بیش از این به تعویق انداخت.2 

تأمینی مصوب  اقدامات  قانون  مادۀ  16  1. این محکومیت جزایی ممکن است مطابق 
1339، محرومیت از حق قیمومیت یا نظارت یا اعمال حق والیت را نیز در پی داشته 
باشد. شایان ذکر است هرچند مادۀ  فوق تا زمان تصویب قانون مجازات اسالمی 1392 
)که قانون اقدامات تأمینی برابر مادۀ 728 نسخ صریح گردید( از اعتبار قانونی برخوردار 
بوده، ولی بدان عمل نشده و در آرای مراجع قضایی تا جایی که تحقیق و جست وجو 
پاسخ گوی  بتواند  قضایی  رویۀ   تا  است  نشده  مشاهده  این خصوص  در  شده، حکمی 

معضالت و مشکالت ناشی از اجرای این قانون باشد )بیگی، 1388، ص 339(.

2. اجرای این قانون مشکالتی از قبیل افزایش حجم کار دادگاه ها و بار مالی ناشی از 
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2-5. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
و  است  نوجوانان  و  کودکان  مسلم  حق  آموزش  و  تحصیل 
که  را،  آن ها  رایگان  آموزش وپرورش  وسایل  است  مکلف  دولت 
سرمایه های حقیقی این کشورند، فراهم کند. عالوه بر بند 3 اصل 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   30 اصل  سوم، 
1358در این خصوص مقرر می دارد: »دولت موظف است وسایل 
متوسطه  دورۀ   پایان  تا  ملت  همۀ   برای  را  رایگان  آموزش وپرورش 
فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور 
قانون اساسی جمهوری  به طور رایگان گسترش دهد« )اصل 30 
تا  است  دولت مکلف  از طرفی  بنابراین  ایران، 1385(؛  اسالمی 
در  حتی  را،  رایگان  آموزش وپرورش  وسایل  متوسطه  دورۀ  پایان 
اقصی نقاط کشور و حتی برای کودکان و نوجوانان استثنایی فراهم 
از  استفاده  با  باید  نیز  نوجوانان  و  کودکان  اولیای  طرفی  از  و  کند 
امکانات، کودکان و نوجوانان خویش را به تحصیل علم و دانش 
بگمارند. بدین ترتیب درحال حاضر طی اصل فوق و همچنین بند 
3 اصل 3 دایرۀ  حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان در قالب 

»رایگان« تا پایان دورۀ  متوسطه افزایش یافته است. 

2-6. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
قوانین  برخالف  قانون،  این   1 مادۀ   به موجب  قانون گذار 1381 
قبلی و به منظور هم سویی بیشتر با کنوانسیون حقوق کودک 1989، 
را بدون ضابطۀ جنسیتی، عالوه بر  این حق  دایرۀ  شمول شناسایی 
شمسی  هجری  تمام  هجد ه سالگی  تا  اشخاص  همۀ  به  کودکان 
یادشده: »هرگونه صدمه  قانون  مادۀ  4  مطابق  است.  داده  افزایش 
و اذیت و آزار و شکنجۀ  جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن 
از  ممانعت  و  جسمی  و  روانی  بهداشت  و  سالمت  عمدی 
تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس و 
بدین ترتیب  می گردد«.  نقدی محکوم  ریال جزای  میلیون  ده  تا  یا 
درصورتی که والدین مانع از تحصیل کودکان خود شوند، چون این 
ترک فعل موجب بروز صدمه های جبران ناپذیری در وضع پرورش 
اقدام جرم بوده، مرتکب حتی بدون  این  صحیح کودک می شود، 
نیاز به شکایت خصوصی برابر مادۀ  5 تحت تعقیب قرار می گیرد؛ 
آزار،  اذیت،  صدمه،  هرگونه  نظیر  اعمالی  جرم انگاری  بنابراین 
سالمت  عمدی  نادیده گرفتن  کودکان،  روحی  و  جسمی  شکنجۀ 
آن ها،  از تحصیل  روانی و جسمی کودکان، ممانعت  بهداشت  و 
به منظور  کودکان  به کارگیری  و  بهره کشی  فروش،  خرید،  هرگونه 
ارتکاب اعمال خالف، از نوآوری های قانون یادشده به شمار می آید 

)زینالی، 1382، ص 59(.

اظهار عجز برخی از والدین در تأمین هزینۀ تحصیل کودکان را با خود خواهد داشت، 
ولی خطرها و مشکالت ناشی از اجرانشدن آن ها در درازمدت به حدی است که جای 

هیچ درنگی باقی نمی گذارد.

2-7. منشور حقوق شهروندی جمهوری اسالمی ایران
دولت  رئیس  امضای  با  که  منشور،  این   104 مادۀ  به موجب 
حق  از  شهروندان  است،  شده  منتشر   1395 آذر   29 در  یازدهم 
آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت 
فراهم  را  متوسطه  دورۀ   پایان  تا  رایگان  آموزش  به  دسترسی  زمینۀ  
ضرورت  و  نیاز  سرحد  تا  را  عالی  تحصیالت  وسایل  و  می سازد 
کشور به  شکل رایگان گسترش می دهد. دولت آموزش پایه را برای 
افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می آورد. گفتنی است مواد متعدد 
این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب 
کاهش  موجب  نباید  و  شود  اجرا  و  تفسیر  موجود  حقوقی  نظام 
حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها، که در قوانین 

یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی  شده است، شود.

2-8. برنامه های پنج سالۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

در بند ج مادۀ 143 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379 اشاره  شده است: 
»برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهای فاقد 
مدارس راهنمایی و متوسط به روستاهای دارای مدرسه، درصورت 
به تحصیل در مدارس شبانه روزی  به صرفه بودن رفت وآمد نسبت 
ایاب و ذهاب منظور خواهد شد«. همچنین در مادۀ 151  هزینۀ 
امر سیاست گذاری  به منظور هماهنگی  توسعه،  برنامۀ سوم  قانون 
ستاد  غیررسمی،  و  رسمی  از  اعم  حرفه ای،  و  فنی  آموزش های 
اول  معاون  ریاست  به  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  هماهنگی 
امور  و  کار  آموزش وپرورش،  وزرای  عضویت  و  رئیس جمهور 
اجتماعی، علوم و تحقیقات و فناوری، درمان و آموزش پزشکی، 
کشاورزی، جهاد سازندگی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
رئیس مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری تشکیل می شود.   
اقتصادی،  توسعۀ  چهارم  برنامۀ  قانون   54 مادۀ  به موجب 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1383 دولت 
موظف شده است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های برابر 
زمینه های  توسعۀ  و  توسعه یافته  کمتر  مناطق  در  به ویژه  آموزشی، 
که  را،  ذیل  اقدام های  برای همه،  آموزش  برنامۀ  اجرای  برای  الزم 
 جنبۀ قانون گذاری ندارد، اجرا کند: اجباری کردن آموزش تا پایان 
دورۀ راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و به تدریج در مناطقی که 
آموزش وپرورش اعالم می کند؛ به طوری که در پایان برنامۀ چهارم 

 این امر محقق شود. 
به منظور  و  ابالغی  کلی  سیاست های   ،8 بند  تحقق  هدف  با 
برابر  اسالمی،  تربیت  و  مهارت  دانش،  حوزۀ  سه  کیفی  ارتقای 
مادۀ 19 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
داده  اجازه  دولت  به   ،1389 مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشور  آموزش وپرورش  نظام  در  بنیادین  تحول  برنامۀ  می شود 
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مثل  اولویت هایی  رعایت  با  و  موضوعه  قوانین  چارچوب  در  را 
»به کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات در کلیۀ فرایندها جهت 
تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهای موجود و ارائۀ برنامه های 
الکترونیکی«،  به صورت  تحصیلی  دوره های  دروس  و  آموزشی 
درآورد.  اجرا  به  وزیران  هیئت  در  تصویب  از  پس  و  کند  تدوین 
این ماده، موظف شده  بند »د«  برابر  آموزش وپرورش هم  وزارت 
آموزشی  عادالنۀ  فرصت های  به  دسترسی  به منظور تضمین  است 
به تناسب جنسیت و نیاز مناطقـ  به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته 
ـ و رفع محرومیت آموزشی، در حوزۀ آموزش از راه دور و رسانه ای 
و تأمین هزینه های تغذیه، رفت وآمد، بهداشت و سایر امور مربوط 

به مدارس شبانه روزی اقدام کند. 
عالی(  آموزش  و  عمومی  )آموزش  سیزدهم  بخش  ذیل  در 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ  ششم  برنامۀ  قانون 
با  چهل وسوم  فصل   ،1396 مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری 
مقدمۀ  است.  گنجانده  شده  عمومی«  »آموزش وپرورش  عنوان 
این فصل به توصیف وضع موجود آموزش وپرورش و روند تغییر 
شاخص های اصلی آن اختصاص  یافته است. در ادامۀ آن، طی بند 
اول، به برنامۀ راهبردی آموزش وپرورش عمومی اشاره شده که در 
آن چهار هدف کلی ذکر شده است: 1( تأمین و بسط عدالت در 
برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت؛ 2. ارتقای کیفیت تعلیم 
و تربیت؛ 3. بازنگری و بازمهندسی ساختارها، رویه ها و روش ها؛ 
انسانی  سرمایۀ  حرفه ای  جایگاه  و  اجتماعی  منزلت  ارتقای   .4
آموزش وپرورش با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم )سازمان 

برنامه  و بودجۀ کشور، 1397، ص 19-18(.

2-9. اسناد باالدستی
در ایران از سال 1384 سند چشم انداز بیست ساله، که وضعیت 
می کند،  تبیین   1404 سال  در  گوناگون  عرصه های  در  را  کشور 
تدوین شد. بر این اساس، برای رسیدن به آنچه به منزلۀ وضعیت 
آمده  این سند در عرصه های علمی  در  به صورت کلی  و  مطلوب 
به  فعلی  از وضعیت  مسیر حرکت  تا  بود  راهی الزم  نقشۀ  است، 
وضعیت تصویرشده در سند چشم انداز را مشخص کند؛ بنابراین 
نقشۀ جامع علمی  انقالب فرهنگی  در سال 1390 شورای عالی 
و  سیاست ها  اهداف  مبانی،  سند،  این  در  کرد.  تهیه  را  کشور 
فناوری  و  علم  راهبردی  تحول  الزامات  و  ساختارها  راهبردها، 
چشم انداز  اهداف  به  دستیابی  برای  اسالمی  ارزش های  مبتنی بر 
آن، مقولۀ علم و  بیست سالۀ کشور تدوین  شده است. در مقدمۀ 
ابزار جدی  فناوری از مهم ترین زیرساخت های پیشرفت کشور و 
رقابت در عرصه های گوناگون در نظر گرفته  شده و به سه شاخصۀ 
عدالت، معنویت و عقالنیت به مثابۀ ویژگی های علم مدنظر در آن 

تأکید شده است )ایزدی و واردی، 1396(.
نظارت  و  ارزیابی  نیز  و  کالن  تصمیم گیری  و  سیاست گذاری 

راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 
عالی  شورای  و  است  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  برعهدۀ 
آموزش وپرورش با استفاده از همۀ ظرفیت وزارت آموزش وپرورش 
تصویب  بررسی،  مسئولیت  کشور،  امکانات  و  نهادها  سایر  و 
اهداف،  تحقق  سازوکار  طراحی  اجرایی،  سیاست های  ابالغ  و 
و  ترمیم  و  به روزآوری  مربوط،  فرایندهای  و  ساختارها  اصالح 
نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول راهبردی ر ا برعهده دارد. 
گسترش و تأمین همه جانبۀ عدالت آموزشی و تربیتی )هدف سوم 
کالن(؛ توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق 
)راهبرد  مرزی  مناطق  آموزش وپرورش  تقویت  و  کشور  گوناگون 
چهارم کالن( و تأمین و بسط عدالت در بهره مندی از فرصت های 
تعلیم و تربیت باکیفیت مناسب با توجه به تفاوت ها و ویژگی های 
دختران و پسران و مناطق گوناگون کشور )راهکار پنجم( ازجمله 
مواردی هستند که به موجب سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در 
جلسات متعدد منعقدشده در سال های 1389-1390، به تصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است )دبیرخانۀ شورای عالی 

انقالب فرهنگی، 1390-1389(. 
یکی  از مباحث جدی در بیانیۀ گام دوم انقالب، که رهبر معظم 
انقالب در ترسیم مسیر پیشروی ملت بزرگ ایران در چهل سال دوم 
برای پیشبرد انقالب اسالمی به نگارش درآورده اند، عطف توجه به 
تولید علم و دانش، بومی سازی فناوری و بازآفرینی نهادهای علمی، 
تولیدشده ای همچون  اسناد  برمبنای  و پژوهشی  تربیتی  آموزشی، 
نقشۀ علمی کشور، سند تحول آموزش وپرورش، مهندسی فرهنگی 
و  زیست محیطی  فناوری،  و  پژوهش  حوزۀ  کلی  سیاست های  و 

اقتصاد است )محمدیان، 1398(. 
آموزش وپرورش  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  ابالغ  با 
تدوین  برنامه  یادشده  سیاست های  پیاده سازی  برای  شد  موظف 
کند. ارائۀ خدمات آموزشی و برابرسازی دسترسی به فرصت های 
در  که  بوده  راهبردهایی  ازجمله  آموزش  از  بهره مندی  و  آموزشی 
سند  در   .)159 ص   ،1395 )انصاری،  است  داده  قرار  اولویت 
تطبیق برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران )95-1399( با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
بر سیاست های پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای 
منطقه  در  دانش بنیان  اقتصاد  به  دستیابی  و  علمی  جامع  نقشۀ 
)سیاست دوم( و همچنین به گفتمان سازی ابعاد اقتصاد مقاومتی 
در محیط های علمی و آموزشی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج 
ملی )سیاست بیست ویکم( تأکید شده است )سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور، 1394(. 
مقام معظم  ابالغی  کلی  در سیاست های  که  است  شایان  ذکر 
در  کشور«  آموزش وپرورش  نظام  در  تحول  »ایجاد  رهبری 
سال1390 و همچنین به موجب بند 75 سیاست های کلی برنامۀ 
اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ  ششم 
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ایران مبنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، بر دوران 
تحصیلی کودکی و نوجوانی تأکید شده است.

نتیجه گیری
قوۀ  استعدادها،  پرورش  بین المللی، رشد فکری،  اسناد  مطابق 
قضاوت، حس مسئولیت اخالقی و اجتماعی و بارآوردن کودکان 
و نوجوانان به منزلۀ عضوی مفید برای جامعه ـ آن هم تحت شرایط 
مساوی با دیگران ـ در قالب اهداف آموزش و تحصیل کودکان و 
نوجوانان بیان  شده اند. مادۀ  26 اعالمیۀ  جهانی حقوق بشر، اصل 
7 اعالمیۀ جهانی حقوق کودک، مادۀ 13 میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مادۀ  9 اعالمیۀ  حقوق بشر اسالمی 
و مادۀ  28 کنوانسیون حقوق کودک، به ویژه در حوزۀ سیاست گذاری 
آموزشی کودکان و نوجوانان در سطح راهبردهای بین المللی تدوین 
شده اند؛ با اینکه در کنفرانس جهانی در حوزۀ آموزش برای همگان 
نیز دربارۀ حق کودکان  از کودکان  بقا، رشد و حمایت  اعالمیۀ  و 
و نوجوانان در بهره مندی از تحصیل رایگان سیاست گذاری مجدد 

شده است.
قانون  هم  داخلی  سطح  در  آموزشی  سیاست گذاری های  در 
اساسی جمهوری اسالمی ایران نه فقط دولت را مکلف کرده است 
تا  نوجوانان  و  کودکان  همۀ   برای  رایگان  آموزش وپرورش  وسایل 
پایان دورۀ  متوسطه را فراهم سازد، بلکه نقض حق تحصیلی آن ها 
تلقی  نوجوانان جرم  و  کودکان  از  قانون حمایت  راهبردهای  برابر 
تحصیل  امکانات  و  وسایل  تأمین  قانون  به موجب  و  است  شده 
اطفال و جوانان ایرانی، اولیای کودکان باید با استفاده از امکانات، 
کودکان و نوجوانان را به تحصیل علم و دانش تا پایان دورۀ  متوسطه 
بگمارند و اگر والدین یا سایر سرپرستان قانونی کودکان، مانع از 

تحصیل فرزندان خود شوند، مستوجب مجازات خواهند بود. 
برای  بایسته  و  شایسته  قانونِی  راهبردنگاری های  در  پایان  در 
آموزشی،  سیاست گذاری های  حوزۀ  در  نوجوانان  و  کودکان 

پیشنهادهای کاربردی ذیل ضروری به نظر می رسد:

سیاست گذاری های  در  نوجوانان  و  کودکان  حقوق  گنجاندن   .1
ناظر بر تدوین کتاب های درسی برای باالبردن سطح آشنایی آن ها 

با حقوق خود؛

و  کودکان  آموزشی  و  تحصیلی  حقوق  با  والدین  آشناشدن   .2
نوجوانان از راه رسانه های جمعی و مراکز آموزشی ذی ربط؛

و  کودکان  آموزش  و  تحصیل  دربارۀ  حق  همه پرسی  برگزاری   .3
نوجوانان؛

در  نوجوان  و  با کودک  مرتبطان  و  و متصدیان  مردم  4. همکاری 
با  مربی  و  معلم  مدیر،  ازجمله  آموزشی،  سیاست گذاری های 

سازمان های دولتی و غیردولتی حمایت کنندۀ از حقوق کودک؛

5. تلقی کردن بازداشتن کودکان و نوجوانان از آموزش و تحصیل 

درحکم جرم عمومی در راهبردنگاری های قانونی. 
به  می توان  حاضر  تحقیق  بر  ناظر  محدودیت های  دربارۀ 
مشکل  درنتیجه  و  قضایی  و  انتظامی  مراجع  همکاری نکردن 
دسترسی به آمار تعداد کودکان و نوجوانان محروم از حق تحصیل 
و آموزش از یک سو و ناقضان این حق بنیادین آن ها از سوی دیگر، 
برای تدوین راهبردنگاری کاربردی در سیاست گذاری های آموزشی 
در ایران اشاره کرد. ازاین رو پیشنهاد می شود تحقیقی میدانی برپایۀ 

آمارهای اشاره شده برای پژوهش های آتی ارائه شود.
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Legal Strategy for Children and Teenagers  
in Educational Policy Making

Jamal Beigi1

Abstract 
Education and Learning is a right available to children and teenagers to have a good realization 
at their rights. By education children can go beyond the poverty culture and by acquiring skills 
could get the spiritual values, have a fortunate life. The purpose of this paper is identifying of 
this right of children and teenagers in the strategy of international documents and regulations of 
Iran. The current paper is using description�analytic method as well as digital�library sources. 
One of the fundamental human rights of policy makers, education and learning of children and 
teenagers, so that by exercising this right, they can re�enact socially and accept responsibilities, be 
effective citizens in the development of national and international societies. Educational rights of 
children and teenagers, in Convention against Discrimination in Education and World Conference 
on Education for All has been identified. But in the Feasibilities of Education & Supporting Law 
of Children and Teenagers and Act for the Protection of Children & Teenagers, is guaranteed by 
incomplete strategies.

Keywords: Legal Strategy, Child, Teenager, Educational Policy Making, International Documents, 
Iran Regulations.
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