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  مالحظات کلی:

 

در اجالس هفتادم مجمع عمومی سازمان ملل ،  2030 تا 2015به عنوان الگوی بعد از  توسعه پایداراهداف 

 باشد. اهداف فرعی می 169هدف اصلی و  17به تصویب رسید. این سند دارای متحد، 

مادام فرصت های یادگیری تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج »از اهداف توسعه پایدار:   4هدف 

متضمن نکات مهم و جدی در زمینه مبانی، محتوا و اهداف و کارکردها آموزش، و نیز گروه « برای همهالعمر 

المللی به عنوان مبنا و زیربنای سایر اهداف از آن یاد شده باشد و از سوی نهادهای بینهای هدف آموزش می

 نهادهای رؤسای اعزامی، هایهیأت اعضای و رؤسا وزرا،، 4است. و اما در راستای تحقق و اجرایی نمودن هدف 

 بخش و جوانان معلمان، نمایندگان مدنی، جامعۀ نمایندگان ملیتی، چند و دولتی هایناسازم نمایندگان و مرتبط

و  اینچئون ند که در نتیجه آن بیانیهآمد گردهم اینچئون، در یونسکو مدیرکل دعوت به ،2015مه  در خصوصی

شود. اقدامات یونسکو در رابطه یاد می 2030سند آموزش چارچوب عمل آن به تصویب رسید و از آن با عنوان 

(، قلمروی موسعی داشته که در نتیجه آن 2017و  2016، طی دو سال اخیر )2030و سند آموزش  4با هدف 

-ها را در زمینهوده است تا بتواند دولتهای مرتبط با این سند منتشر نمها(ی متعددی در زمینهها )کتابچهکتاب

 مساعدت و راهنمائی نماید.  2030های مختلف در راستای ایفای تعهداتشان ذیل سند 

در این پژوهش، مروری اجمالی بر برخی نکات مندرج در این محتواهای تولید شده توسط یونسکو مرتبط با سند 

 خواهیم داشت. 2030

 باشند از:ها، عبارت میکلی در این کتاب و اما برخی از نکات و مالحظات

 

 

را ایجاب می  موجود برنامه آموزشی عملیبازبینی تئوری و  به صراحت از منظر یونسکو،   2030آموزش  الگوی

درسی با توجه به یک  اهمیت بازاندیشی در برنامهدر حوزه امریکای التین،  2030و به طور  مثال، اجرای  .نماید
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 ریزیبرنامه چرا که متون و. دهدرا مورد تایید قرار میچشم انداز جامع، انسانی، و تحول گرا از آموزش و پرورش 

ها، فرآیندها و نتایج یادگیری موثر، که فرصت شوددرسی را به عنوان یک ابزار آموزشی قدرتمند قلمداد می

برای توسعه پایدار، فراگیر، عادالنه و  یهای درسی به عنوان اهرمبرنامه .نمودخواهد مناسب و پایدار را فراهم 

ی آرمانی بوده و به ایجاد آنها منعکس کننده نوعی جامعه .منسجم، دارای اثر مثبت برای یک کشور می باشند

آموزش کشورها  با توجه به این مهم، یونسکو خواستار تحوالت بنیادین در نظام چنین جامعه ای کمک می کنند.

 باشد.می 2030برای تحقق مفاد سند 

 

 

 

تغییر و تحول الگوهای ، برابری جنسیتی واقعی و عملیتدوین متون درسی با رویکرد  پیشرفت و اقدام در زمینه 

گیری جمعی م، تقسیم کارهای خانه، مدیریت منابع خانواده و تصمیاشتغال پدران و کادران مانندخانوادگی 

های مزبور های جنسیتی در متون درسی منع، و تالش بر محو کلیشهمورد تاکید است. همچنین درج کلیشه

دارای گرایشات های مزبور باشد. همچنین احترام به افراد است. به طور مثال، آموزش مشاغل باید عاری از کلیشه

پذیر از افراد، و تامین کامل حقوق ایشان در آسیب هاییبه عنوان گروه گرایانجنسی مختلف از جمله همجنس

 های آموزشی مورد تاکید است.مدارس و محیط

 

 

 

در بازنگری یا تالیف متون درسی تاکید « بنیادگرایی»با « مذهب»کاربرد ترمینولوژی دقیق و اجتناب از خلط 

تفاسیر مختلف بررسی و ، گرایشات مختلف در مذاهبارائه شناسایی شده است. همچنین تالش بسیاری برای 

معنوی افراد فاقد مذهب و اعتقاد   در مورد امکان زندگیشود. و اینکه و اجرای آن، دیده میافراد از مذهب 

 کنند، آگاهی کسب نماید. در مورد افرادی که اظهار به هیچ مذهبی نمیهای معنوی باید بحث، و ایشان به ارزش

 آگاهی.
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به عنوان ویژگی معمول و رایج  گراییکثرتبرای همه مردم و تاکید بر  دین واحداجتناب از مفروض گرفتن 

به عنوان یک  بهائیتو نکته قابل تامل آنکه، از  .جوامع معاصر از دیگر محورهای مورد تاکید یونسکو است. 

 مذهب و در کنار اسالم یاد شده است. 

 

 

 

است و  «سالمت» و «آموزش» راهبردی ضروری و وجه اشتراک و تعامل دو مقولهبه عنوان آموزش جنسی 

باشد. از اهمیت باالیی برخوردار می (2030اعالمیه و چارچوب عمل اینچئون )سند آموزش خصوصا در چارچوب 

که ذیل « آموزش جنسی جامع »باشد از تبیین برنامه در این زمینه از جمله محورهای بسیار مهم عبارت می

شود. خصوصا اینکه در اعالمیه اینچئون قید شده و با برخی اهداف دیگر مطرح و دنبال می ایدزپیشگیری از 

دهد که  کند که به شهروندان امکان می هایی را ایجاد می ها و نگرش ها، ارزش مهارت»است که کیفیت آموزش 

های محلی و جهانی پاسخ  یرند، و به چالشبخشی داشته باشند، تصمیمات آگاهانه بگ زندگی سالم و رضایت

در چارچوب تغییر نگرش محدود به آموزش ایدز و قرار دادن آن نکته قابل تامل آنکه اکنون یونسکو از «. دهند

، عبارت 2030و اما آموزش جنسی جامع مدنظر یونسکو در چارچوب سند دهد. خبر میجامع  آموزش جنسی

به طوری که جوانان و   به اطالعات، امکانات و خدمات جنسی و باروری آموزاندسترسی کامل دانشاست از 

های  نوجوانان بتوانند در جهت پیشگیری از بارداری ناخواسته، محافاظت خود از در مقابل ایدز و دیگر بیماری

 اقدام نمایند.عفونی مقاربتی، تضمین دسترسی به ابزار پیشگیری، و دسترسی به مشاوره تنظیم خانواده 

هایی برای روابط جنسی سالم و محترمانه است و  ها و مهارت ها، ارزش ایجاد نگرشها همچنین از دیگر برنامه 

نکته  شمرده شده است.روابط جنسی سالم و  برابری جنسیتیای برای تحقق آموزش جامع جنسی مقدمهاینکه 

باعث افزایش مهم دیگر آنکه آموزش جنسی جامع مدرسه محور با کیفیت، مورد تاکید یونسکو قرار دارد که 

های آگاهانه تلقی شده  ها برای انجام انتخاب ها ی مثبت و توسعه مهارت ها و ارزش دانش صحیح، ایجاد نگرش

 است.
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تاخیر افتادن اولین از منظر یونسکو عبارت است از: به  مزایای آموزش سالمت جنسی و باروریو اما از جمله  

تجربه تماس جنسی، کاهش تعداد شرکای جنسی و کاهش ارتباط جنسی بدون محافظت، بارداری ناخواسته، 

 های عفونی مقاربتی. پیشگری از ایدز و دیگر بیماری

ختن کودکان و نوجوانان به به منظور قادر سازمان مناسب برای آغاز آموزش جنسی جامع از منظر یونسکو 

از وقتی است که ایشان به بلوغ جنسی رسیده و به لحاظ جنسی  پیشهای الزم،  کسب آگاهی صحیح و مهارت

 فعال گردند.

ا صندوق جمعیت ملل متحد، های آموزش جنسی بهمکاری نزدیک و مستمر یونسکو در طراحی و اجرای برنامه

 باشد.تصریح میمورد یونیسف  ونهاد زنان ملل متحد 
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 حاملگی زودهنگام و ناخواسته

هایی برای بخش آموزش()توصیه   

 

EARLY AND UNINTENDED PREGNANCY 
 

Recommendations for the education sector 
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از بارداری زودهنگام و ناخواسته ایفا نماید و  بخش آموزش باید نقش کامال شفاف و اجباری در زمینه ممانعت

 اند را تضمین نماید.حق بر آموزش دختران باردار و دخترانی که مادر شده

 های کلیدی اموزش در قبال بارداری زودهنگام و ناخواسته عبارتند از:نقش

 دسترسی و حضور در مدرسه 

 امکان حضور در مدرسه بموقع 

  مدرسهامکان طوالنی شدن دوران 

 حق ادامه آموزش از طریق ایجاد فضای مناسب در مدرسه 

 حمایت در مدرسه در برابر هر گونه خشونت، انحصار و اخراج 

  حق یادگیری در مورد بدن، مدیریت چگونگی سالمت باروری، برابری جنسیتی و قدرت کنترل روابط

 جنسی

 )حق دسترسی یا عدم دستیابی به خدمات )در صورت تمایل 

تواند از طریق آموزش جنسی جامع پیشگیری بعمل آید و این آموزش باید اری زودهنگام و ناخواسته میاز بارد

نماید. دختران مشتمل بر برابری جنسیتی و نیز مرتبط با خدماتی است که پیشگیری از بارداری را تضمین می

 باشند. اند باید بطور کامل از حق آموزش برخوردارباردار و دخترانی که مادر شده

 

 
 

 

 

 

 1صفحه
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 قلمرو و آثار بارداری زودهنگام و ناخواسته

یک موضوع جهانی است که هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای  1بارداری زودهنگام و ناخواسته

های باشد. این موضوع بیشترین اثر را بر زندگی نوجوانان خصوصا دختران در زمینهتوسعه یافته مطرح می

 سالمتی، اجتماعی، اقتصادی و آموزش دارد. 

شوند در کشورهای کم درآمد یا دارای درآمد سال که باردار می 19شمار زیادی از نوجوانان زیر 

سال باردار  15-19درصد از زنان  25، بالغ بر (LMICs)کشور مذکور 36باشند. در می 2،(LMICs)متوسط

کنند. سال ازدواج می 18درصد از زنان زیر  40، بالغ بر (LMICs)شور ک 16شوند و و در شوند و مادر میمی

مورد  103دختر، بالغ بر  1000سال است )از هر  15-19در صحرای افریقا باالترین نرخ باروری در فواصل سنی 

ارهای دختر( )بر طبق آم 1000مورد تولد از هر  64.57تولد(، بعد از ان امریکای التین و کارئیب قرار دارد )

 بانک جهانی(

وضعیت بارداری زودهنگام و ناخواسته در مناطق مختلف جهان متفاوت است. بطور نمونه اگرچه در امریکای 

التین و کارائیب و کشورهای دارای درآمد بیشتر، نرخ بارداری خارج از ازدواج نوجوانان باالتر است، اما در جنوب 

پیوندد. در مقابل، در منطقه افریقا ترخ بارداری در هر دو وضعیت باال میها در ازدواج بوقوع آسیا عمدتا بارداری

(. با وجود اینکه بارداری زودهنگام و ناخواسته، افراد جوان را در 2012است. )آمارهای سازمان جهانی بهداشت، 

سی به آموزش و ترین موضوع، محدودیت دسترترین و مهمدهد، اما حیاتیهای مختلف، تحت تاثیر قرار میزمینه

 خدمات پزشکی و نتایج سوء بر سالمت و بهداشت است.

ها و در حال حاضر، وضعیت بخش آموزش در مواجهه با بارداری زودهنگام و ناخواسته، نابسامان است. سیاست

های مدارس در خصوص ادامه تحصیل و اموزش دختران در مواقع بارداری یا مادر شدن ناقص است و رویه

شود. این امر، نتیجۀ فقدان اطالعات حداقلی یا فقدان حداقل شرایط الزم در مدارس است. در ا نمیبخوبی اجر

                                                           
1
 . Early and unintended pregnancy (EUP) 

2
 low- and middle-income countries (LMICs). 

 2صفحه
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های تنبیهی نظیر اخراج یا اجبار بهتحصیل در باشند مشمول رویهمقابل، در اکثر موارد دخترانی که باردار می

 .شوندمدارس خاص و یا خارج شدن از سیستم اموزش برای مدت زمان معین می

 

 مفهوم بارداری زودهنگام و ناخواسته

Understanding Early and Unintended Pregnancy (EUP) 

مرتبط است است سن پایین و نیز خطرات و آثار شدید بر سالمت و ابعاد اجتماعی مادر و « زودهنگام»کلمه 

که سبب تفکیک این موضوع از  گردد به بارداری برنامه ریزی نشده و غیرمنتظرهبرمی« ناخواسته»فرزند. مقهوم 

شود که زودهنگام هستند اما برنامه ریزی شده است. آنچه مهم است اینکه حقوق دختران باید هایی میبارداری

در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد بارداری به رسمیت شناخته شود و این موضوع در توازن با آثار و تبعات بر 

 3تماعی کودکان در همان سنین کودکی باشدهای اجسالمت، اموزش، اقتصاد و جنبه

 

 

 بارداری زودهنگام و ناخواسته

…Early and unintended pregnancy 

 ... و آموزش و رفاه دختران نوجوان

اجراهای  سال( که تجربه بارداری دارند و هنوز در سن مدرسه قرار دارند، با ضمانت 19تا  10دختران نوجوان )

تواند به معنای اخراج این دختران از خانه و باشند. باردار شدن میهای سخت مواجه میاجتماعی شدید و انتخاب

مدرسه قلمداد شود، همچنین باردار شدن ممکن است منجر به شرمسار شدن و انزوا و سرزنش آنان از سوی 

شود و منجر به پذیری آنان در قبال خشونت و اذیت و آزار بیشتر خانواده و اعضای جامعه شود؛ میزان آسیب

 افزایش فقر و معضالت اقتصادی شود.

                                                           
3
 برد. رک: سال به عنوان بارداری زودهنگام نام می 20. سازمان جهانی بهداشت در اسناد و گزارشات خود عمدتا ازباردای زیر  

 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/preventing_early_pregnancy/en 
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تواند مخدوش شود. این آثار بر مادران نوجوان شامل خطرات سالمت و رفاه در صورت بروز بارداری زودهنگام می

های مسری ناشی از آمیزش جنسی ناشی از مرگ و میر ناشی از زایمان، بیماری، سقط جنین غیرایمن، بیماری

نوجوان در کشورهای در حال توسعه ساالنه در اثر  70.000باشد. در حدود تالی جنین به ایدز مینظیر ایدز و اب

دهند. این موضوع خصوصا در مواردی دختران نوجوان رضایت به بارداری و زایمان جان خود را از دست می

 .(UNFPA, 2013) برقراری روابط جنسی ندارند، حایز اهمیت است.

شود، اما لزوما میان این دو موضوع، ارداری در سنین نوجوانی منجر به ترک مدرسه  میاگرچه عمدتا میان ب

توان بطور قاطع اذعان کرد که هر گونه بارداری در سنین نوجوانی منجر رابطه علی و معلولی وجود ندارد و نمی

 شود. به ترک مدرسه می

  ... و ازدواج کودکان

زودهنگام مرتبط با ازدواج کودکان است و در اینصورت بخش آموزش از در بسیاری از کشورها، بارداری 

مسئولیت بسیار زیادی برای حمایت از حقوق دختران و حمایت از دختران جهت بازگرداندن آنان به مدارس و 

آموزش والدین و جامعه در خصوص خطرات و نتایج ناشی از نقض سالمت و سایر حقوق در اثر ازدواج کودکان 

 ها نقش مهمی در اصالح و ممانعت از ازدواج کودکان و ازدواج زودهنگام داردها و رویهدار است. سیاستبرخور

 ... و خشونت مبتنی بر جنسیت

نابرابری جنسیتی بطور عمده مرتبط با ازدواج زودهنگام و ناخواسته است. در ازدواج کودکان، عمدتا نابرابری 

گیری در مورد ها و قدرت تصمیموهر است. دختران مزدوج از مهارتناشی از فاصله سنی زیاد میان زن و ش

روابط جنسی  و استنکاف از برقراری روابط جنسی و مذاکره در مورد تنظیم خانواده و دسترسی به خدمات 

باشند و تمامی این موارد ممکن است منجر به بارداری زودهنگام و ناخواسته سالمت و بهداشت برخوردار نمی

 شود. 

یکی دیگر از آثار منفی نابرابری جنسیتی، ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت علیه دختران و زنان است. خشونت 

یکی دیگر از دالیل بارداری ناخواسته و زودهنگام است که ممکن است توسط  4مبتنی بر جنسیت در مدارس

ه مادرانی که در اثر خشونت جنسیتی در افتد کمعلمان یا دیگر دانش اموزان ارتکاب یابد. در عمل، این اتفاق می

                                                           
4
 Gender-based violence in, or on the way to and from school (SRGBV), 
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درصد، بدلیل تجربیات شخصی، فرزندان خود را از ادامه تحصیل و  37تا  24اند در حدود مدارس، باردار شده

یکی از نتایج خارج  .(Kruger et al.,2009; UNFPA, 2013) دارندتکمیل ان در دبیرستان باز می

مندی آنان از های آموزشی است و در عمل، بهرهشدن دختران از فرآیند مدرسه، محروم شدن آنان از فرصت

رشد جسمی و روانی، ارتقای آگاهی و اطالعات، کسب مهارت زندگی، اعتماد به نفس و بهره وری بهینه در 

 شود. زندگی با موانع جدی مواجه می

-مادران نوجوان ممکن است در مدرسه بمانند اما فرآیند یادگیری آنان مخدوش شود و مورد بیدختران باردار و 

گیرد توجهی والدین قرار بگیرند. عمدتا کیفیت یادگیری و آموزش دختران توسط بارداری تحت تاثیر قرار می

را نداشته باشند؛  هادانش آموزان باردار به دلیل وضعیت جسمی ممکن است امکان حضور در برخی از کالس

مادران نوجوان بدلیل برخورداری از مسئولیت مضاعف در قبال فرزند، در طول مدرسه، بیش از سایر افراد در 

 ..(Maluli and Bali, 2014)معرض کار قرار دارند

  
 

 

 جایگاه بخش آموزش

The role of the education sector 
  

 استیفای حق آموزش

کند. از این رو، بخش اموزش تعهدات و زودهنگام و ناخواسته دسترسی دختران به آموزش را محدود میبارداری 

وظایف زیادی در قبال دختران باردار و مادران نوجوان دارد تا تضمین نماید که آموزش آنان ادامه پیدا کرده 

دختران است. مشارکت در آموزش،  افزاییاست.  افزایش کمی و کیفی دسترسی به آموزش بسیار مرتبط با توان

 4هصفح
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های زندگی برای دختران نوجوان در تمامی سطوح از ابتدایی گرفته تا سطوح باالتر، منجر به ارتقای فرصت

 شوند.شوند یا باردار و سپس مادر میاست، اگر دختران مدرسه را ادامه دهند، به احتمال کمتر مزدوج می

 

 

 رارتقای کیفی اموزش برای زندگی بهت

ها و هنجارهایی که موید نابرابری است، جایگاه کلیدی در ارتقای بخش آموزش از طریق به چالش کشاندن ارزش

های آموزشی قابل تغییر در امر های اموزشی و شیوهبرابری جنسیتی دارد، اموزش از طریق محتوای برنامه

 کند. جنسیت این نقش را ایفا می

(CSE)ارائه آموزشی جنسی جامع
5

برای دختران و پسران به عنوان یکی از اجزای جنسیت و حقوق است و  

باشد که جنبه ضروری دارد. آموزش جنسی جامع آگاهی دختران را در مورد افزایی میمتمرکز بر مهارت

دهد از جمله اینکه منجر به پیشگیری از بارداری و شان ارتقا میهای خودو توانایی خودشان، بدن، حقوق

شود. آموزش جنسی جامع به عنوان یکی از اجزای مهم های باروری مییری دختران در مورد فرصتگتصمیم

آموزش کیفی برای پسران است و منجر به ارتقای درک آنان از سالمت و روابط جنسی و برابری جنسیتی 

 شود.می

 

 

 های ارتقادهندۀ ایمنی و جامعیتها و زیرساختسیستم

                                                           
5
 . comprehensive sexuality education (CSE) 
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ش بسیار قابل توجهی در راستای تحقق دستاوردهای اجتماعی و سالمتی بهینه برای تواند نقبخش آموزش می

ای های موثر بازیابی و خدمات مشاورهنوجوانان داشته باشد و این مهم را از طریق تحقق توسعه و ایجاد سیستم

هادهای موتمن تواند همچنین به عنوان مراکز حمایت اجتماعی و نرساند. مدارس میدر مدارس به انجام می

ها از باشند و همچنین با خدمات در دیگر بخشها و جوامع مرتبط میها، والدین، خانوادهاقدام نمایند که با بچه

 جمله بهداشت و سالمت و حمایت از کودکان در ارتباط هستند.

ی معین کردن و های آموزش ، از قدرت زیادی برابه عالوه، مدارس از طریق مدیریت ساختارها و ارایه سیاست

 قانونمند کردن فضای کار و مطالعۀ عاری از تمامی اشکال خشونت که جنبه حمایتی کامل دارد، برخوردارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های حمایت کنندههای کلیدی و مالکتوصیه

Key recommendations and supporting evidence 

 

 

 چرا آموزش باید در قبال بارداری زودهنگام و ناخواسته، پاسخگو باشد؟

 برای حمایت از کودکان و احترام به حقوق آنها از جمله حق آموزش 

  بارداری دختران نوجوانبرای پیشگیری از 

 برای ارتقای وضعیت مادران جوان در مدارس 

 تر، برخوردار از آموزش بهتر و رشد و شکوفایی بیشتر و برابری جنسیتی است.ای که سالمتبرای تحقق جامعه 

   5ه صفح
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هایی را جهت راهنمایی به وزرای ، توصیه6یونسکو بر مبنای آمار و گزارشات موجود، در همکاری با والدین

آموزش در سراسر جهان ارائه کرده است تا اقداماتی را در جهت ممانعت از بارداری زودهنگام و ناخواسته اتخاذ 

نمایند و تضمین نمایند که دختران باردار و دختران مادر بتوانند آموزش ایمن و حمایتی در فضای مدرسه را 

 ض و تحقیر ادامه دهند. عاری از هر گونه خشونت، تبعی

    

 

 پنج اولویت برای اقدام

Five priority areas for action 

 
 های عملی موجود و مشتمل بر موارد ضروری است.هایی که در ذیل ارائه شده، برگرفته از رویهتمامی توصیه

های زمینه
 اولویت

 ها و شواهد موجودیافته هاتوصیه

                                                           
6
 . UNESCO’s partners in education sector responses to early and unintended pregnancy include WHO, UNFPA, 

Population Council (through the STEP UP Research Programme Consortium), IPPF, Ford Foundation and The 

Institute of Education, University College London. 

خدمات سالمت مدارس مرتبط با خدمات  فضای ایمن
 سالمت خارج از مدرسه

بازگشت یا ادامه یادگیری برای دختران  آموزش جنسی جامع
 باردار یا مادر

 دستیابی به آموزش مطلوب برای همه دختران

 6ه صفح
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دسترسی 
دختران 

به آموزش 
 مطلوب

اموزش باید خصوصا برای دختران 
در زودترین زمان ممکن شروع شود، 
و این به عنوان یک امر کلیدی در 
کاهش بارداری زودهنگام و 

 باشد.ناخواسته و ازدواج کودکان می

مردود شدن و باالتر بودن سن دختران باردار و مادر، 
ز پیش امکان در مقایسه با سایر دانش آموزان، بیش ا

خارج شدن دختران باردار و مزدوج از فر آیند اموزش 
 کند.را تقویت می

 (Grant and Hallman, 2006; Lloyd and Mensch, 2006). 
روند در اوگاندا، دختران در سن نه سالگی مدرسه می

برابری بارداری  1.4و همین امر سبب افزایش 
-مدرسه میناخواسته دختران و خارج شدن آنها از 

تر شود در مقایسه با دخترانی که در سنین پایین
 .(Stoebenau et al., 2015) کنند.مدرسه را آغاز می

 

های زمینه
 اولویت

 ها و شواهد موجودیافته هاتوصیه

بازگشت یا 
ادامه یادگیری 
برای دختران 

 باردار یا مادر

هایی که دختران باردار و مادر سیاست
دهد باید اجازۀ ادامه آموزش را می

 توسعه یابد، اجرا شود و ارزیابی شود.

های پیشگیری از خارج شدن دختران از مدرسه در مورد نوجوانانی که در برنامه
 معرض بارداری ناخواسته و زودهنگام هستند

(Steinka-Fry et al., 2013). 
اخراج کردن نوجوانان باردار افریقای جنوبی قانونی دارد که به موجب آن مدارس از 

شوند و به مادران جوان و دختران نوجوان باردار مساعدت مالی بالعوض منع می
 کند.می

(Ranchhod et al., 2011). 
آموزش 

 جنسی جامع

های درسی مبتنی بر آموزش برنامه
جنسی جامع باید تضمین نماید که 
مدارس قبل و بعد از بلوغ از بارداری 

ناخواسته پیشگیری بعمل زودهنگام و 
 آورد.

نوجوانانی که از آموزش جنسی جامع برخوردارند و از مشاورۀ افراد متخصص حداقل 
-درصد کمتر دچار بارداری ناخواسته و زودهنگام می 40یکبار در هفته برخوردارند، 

-درصد بیشتر در مرحله دبیرستان ترک تحصیل می 30شوند و حدود 

آموزش جنسی .(Coalition for Evidence-based Policy, 2015)کنند
در پیشگیری و کاهش بارداری زودهنگام و ناخواسته در بسیاری از  (CSE)جامع 

 کشورها نقش بسزایی داشته است 
(Chandra-Mouli et al., 2013; Kohler et al., 2008; 
Oringanje et al., 2009; Rosenthal et al., 2009; WHO, 
2011). 
بر طبق نتایج تحقیقات بعمل آمده، آموزش جنسی به پسران نوجوان نقش بسزایی 
در ارتقای رویکرد برابری جنسیتی و تقویت روحیه مشئولیت مشترک در قبال 

 ,.Trivedi et al)پیشگیری از بارداری ناخواسته و زودهنگام داشته است 

2009). 
اخواسته که مبتنی بر موضوع های آموزشی در مورد بارداری زودهنگام و نبرنامه

 ,Haberland)ها تاثیرگذاری بیشتری داشته است جنسیت است از سایر برنامه

2015). 
خدمات 
سالمت 
مدارس 

مرتبط با 

برقراری ارتباط میان مدارس با بخش 
بهداشت و درمان باید به عنوان بخشی 
از اقدامات جهت کاهش بارداری 

ته و زودهنگام ایجاد شود و باید ناخواس
از نوجوان باردار و مادر حمایت بعمل 

دهد که آموزش  و تحقیقات بعمل آمده در نیجریه، مکزیک، امریکا و اروپا نشان می
امل موثری برای کاهش بارداری ناخواسته و های پیشگیری از بارداری عشیوه

 زودهنگام در مورد نوجوانان است
(Oringanje et al., 2009). 

دهد که معلمانی که بطور مستقیم به ای در بنگالدش نشان میمطالعات گسترده

 7ه صفح
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خدمات 
سالمت 

خارج از 
 مدرسه

 آورد. 
باید  7خدمات بهداشت سالمت مدارس

اخراج و انزوای نوجوانان باردار و مادر 
 کاهش دهد.

کنند، در رسانی میدانش آموزان در مورد خدمات سالمت و بهداشت و درمان اطالع
برابری دختران نوجوان )در مقایسه با دیگر دختران( به  3.7 عمل منجر به دسترسی

شوند و بطور خاص در این خدمات ویژه سالمت و درمان مدارس به این خدمات می
 ارتقای دسترسی و کاربرد کاندوم در مدارس توسط دختران نوجوان تاکید شده است
(Bhuiya et al., 2006) 

فضای آموزشی 
ایمن و 

 حمایتی

برای کاهش تبعیض و تحقیر مشارکت 
علیه دختران باردار و مادر باید در 

 سطح مدارس کاهش یابد.

تحقیر و انزوا علیه دختران باردار و مادر، آثار و تبعات منفی آموزشی برای نوجوانان 
آثار چنین رویکردهای تبعیض  (EPPI Centre, 2006)به همراه داشته است 

دار و مادران نوجوان در یک مطالعه و تحقیقی که آمیز و تحقیرآمیز علیه دختران بار
 در کشور انگلستان انجام شده، نشان داده شده است 

(Yardley, 2008). 

 

 

  تضمین پایداری

Ensuring sustainability 

خدمات های پذیری تمامی نهادها و بخشبارداری زودهنگام و اجباری موضوعی است که باید از طریق مسئولیت

های خدمات سالمت تحقق پیدا کند. از از جمله خانواده، مدارس، نهادها و موسسات حمایت اجتماعی و بخش -

این رو، پایداری اقداماتی که برای مقابله با بارداری زودهنگام و ناخواسته مستلزم اقدامات چندجانبه در تمامی 

 باشد.سطوح نظام آموزش می

، اقدامی مهم برای تحقق پایداری مقابله با بارداری زودهنگام و  مدیریت کارآمد وزرای آموزش

 ناخواسته است که مستلزم برقراری ارتباط و همکاری کارآمد و موثر است.

 های آموزشی عبارتند از:هایی در مورد ملزوماتی که در طول زمان از پایداری برنامهتوصیه

 آموزش معلمان:

مقتضی و جامع همه به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ روش و متدولوژیک مشارکت معلمان برای آموزش جنسی 

های موجود در ارتباط با هنجارهای اجتماعی پیرامون بارداری نوجوانان، بسیار مهم است تا در مورد رفع چالش

 تحقق تغییرات پایدار در فضای مدارس تضمین شود.

                                                           
7
 . School health services (SHS) 

 8ه صفح
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 زودهنگام و ناخواسته باید در محتوای  تضمین تحقق آموزش معلمان ضروری است و موضوع بارداری

 آموزش معلمان گنجانده شود

 

 

 اقدام و مشارکت جامعه

تواند کمک بسزایی به دختران باردار و والدین و جامعه باید در فرآیند مقابله با بارداری زودهنگام و ناخواسته می

 و باروری خود برآیند. مادر نماید تا از عهده استیفای حق آموزش و حق سالمت جنسی

 های مرتبط با بارداری زودهنگام و ناخواسته حساس شوند تا از این جوامع و والدین باید در تمامی جنبه

طریق از بارداری زودهنگام و ناخواسته ممانعت بعمل آورد، تا آموزش دختران باردار و مادران نوجوان 

 باروری تضمین شود.محقق شود، و دسترسی آنان به خدمات سالمت جنسی و 

 رسانه برای آموزش و ارتقای آگاهی

 های اجتماعی باید به منظور حمایت از نوجوانان و جوانان و دستیابی آنان به کاربرد وسیع رسانه و رسانه

 سالمت جنسی و باروری مورد توجه قرار گیرد.

 مشارکت چندجانبه

 در سطوح اجرایی باید مشارکت داشته ریزی و هم ها و بازیگران مختلف هم در سطوح برنامهبخش

 باشند.

 نظارت و ارزیابی

های پیرامون نرخ کاهش حضور دختران در مدارس به دلیل بارداری و نیز اجرای ها و تحلیلجمع آوری داده

 های مختلف، ضروری است.ها و ارزیابی میزان تاثیرگذاری برنامهسیاست

 شود. میزان تاثیرگذاری آنها، سبب ارتقای کارآیی آنها میها و اقدامات جهت ارزیابی نظارت بر سیاست 

 

 

  9هصفح

 

 10هصفح
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 های مورد بررسی و تحقیق:ها و شکافبرخی چالش

  آیا آموزش جنسی جامع دارای آثار و نتایج مثبت برای نوجوانان باردار و مادران نوجوان و فرزندان آنها

 بوده است؟

 ارتقای وضعیت آموزش نوجوانان باردار یا مادران نوجوان تواند منجر به آیا آموزش جنسی جامع می

 شود؟

 تواند منجر به افزایش کاربری کاندوم و پیشگیری از آیا توزیع و در دسترس بودن کاندوم در مدارس می

 بارداری زودهنگام و ناخواسته شود؟

 عات جامع پیرامون پذیری و کارآیی مراقبت سالمت و درمان برای ارائه اطالمیزان مقبولیت، انعطاف

 مقابله با بارداری چه مقدار است؟

 باشد؟های موثر برای ترغیب پسران نوجوان برای پیشگیری از بارداری زودهنگام و ناخواسته چه میراه 

  ارتقای مشارکت برای تحقق برابری جنسیتی برای تمامی دانش آموزان و معلمان برای کاهش تبعیض

 باشد؟می نوجوان در مدارس چهعلیه دختران باردار و مادران 

 

 

 

 گیرینتیجه

CONCLUSION 

پیشگیری از ازدواج زودهنگام و ناخواسته یکی از اجزای پازل بزرگ جق آموزش برابر است و ارتباط تنگاتنگی 

میان دسترسی دختران به مدرسه، آموزش جنسی جامع و ازدواج کودکان، خدمات سالمت و خشونت مبتنی بر 

جنسیت در مداری وجود دارد و یک فضای ایمن و حمایتی در مدرسه مستلزم مواجهه و مشارکت موثر بخش 

 ها و سطوح است.آموزش در تمامی بخش

 11هصفح
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ای که در رابطه با ارتقای اموزش دختران صورت گرفته است، این جزء پازل در حال تحقق با مطالعات گسترده

گیرد،  باید تضمین کند که بارداری به ی که در سطوح مختلف صورت میها و اقداماتها و برنامهاست، سیاست

 شود.معنای پایان آموزش دختران نوجوان قلمداد نمی
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 تحول محتوایی در متون درسی

 )با تمرکز بر مذهب، جنسیت و فرهنگ(
 
 

Making textbook content inclusive 

 
A focus on religion, gender, and culture 
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 بخش آموزش یونسکو
آموزش اولویت اصلی یونسکو است چرا که یک 

حق بشری و زیربنای ایجاد صلح و تحقق 

باشد.  یونسکو، آژانس تخصصی توسعه پایدار می

ملل متحد برای آموزش و بخش آموزش آن 

ای در آموزش درصدد رهبری جهانی و منطقه

های ملی آموزش را گسترش داده و نظام است و

های جهانی در زمینه آموزش پاسخگوی چالش

 با تمرکز ویژه روی برابری جنسیتی است. 
 

UNESCO Education Sector 

Education is UNESCO’s top priority 

because it 

is a basic human right and the 

foundation on 

which to build peace and drive 

sustainable development. UNESCO is 

the United Nations’ specialized agency 

for education and the Education Sector 

provides global and regional leadership 

in education, strengthens national 

education systems and responds to 

contemporary global challenges through 

education with a special focus on 

gender equality and Africa. 

 2030الگوی جهانی آموزش 
یونسکو به عنوان آژانس تخصصی ملل متحد، 

رهبری و همکاری در اجرای الگوی آموزش 

باشد که این سند بخشی دار میرا عهده 2030

هدف  17قر در از جنبش جهانی برای محو ف

است. آموزش، که  2030توسعه پایدار تا سال 

آمده، برای تحقق کلیه اهداف  4در هدف 

، 2030ضروری است. چارچوب اقدام آموزش 

متضمن راهنمائی برای اجرای این هدف و 

 . باشداقدامات می

The Global Education 2030 Agenda 

UNESCO, as the United Nations’ 

specialized agency for education, is 

entrusted to lead and coordinate the 

Education 2030 Agenda, which is part 

of a global movement to eradicate 

poverty through 17 Sustainable 

Development Goals by 2030. 

Education, essential to achieve all of 

these goals, has its own dedicated Goal 

4, which aims to “ensure inclusive and 

equitable quality education and 

promote lifelong learning opportunities 

for all.” The Education 2030 

Framework for Action provides 

guidance for the implementation of this 

ambitious goal and commitments. 
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 مباحث کلیدی
 

 «Religion» مذهب

 

 پیشینه

رغم این واقعیت که از نظر تاریخی بسیاری از جوامع معاصر به شدت از نظر مذهب و عقادی در حال تعدد و تنوع هستند، علی

و معلمین مختلف  های مذهبی از سطوح مختلف آزادی برخوردار بودند. همچنین مدارسکشورها دارای یک مذهب واحد و اقلیت

 8های مذهبیساز درگیری و مخاصمه از جمله تفرقه یا جنگتواند زمینهشدند که همین امر میاغلب مجبور به مذهب واحد می

 نیز رو به فزونی است.  9های ناظر بر چندگانگی در مذهب و عقایدگردد. ا افزایش و تسریع جهانی شدن، رویه

 

 های اصلینگرانی 

آمیز استقبال راهنما درصدد راهنمائی به افراد است تا از تنوع عقاید در جوامع و تبادل نظر ادیان مختلف به صورت صلحاین کتاب 

نمایند. و نکته مهم آنکه منظور فقط وجود و تعدد ادیان مختلف نیست، بلکه ایینکه پیروان یک دین هم بتوانند تفاسیر مختلف و 

 ود داشته باشند.متنوعی از منابع و مبانی مذهب خ

های هستند، از جمله دیدگاه« خدا»شود که فاقد مفهوم و این تنوع شامل احترام به اشکال مختلفی از مکاتب فلسفی و معنوی می

جوانع سکوالر یا سکوالریزه شده، قائل به تفکیک مذهب از سیاست، شهروندی جدا از مذهب، و حقوق مدنی جدا  10فلسفی سکوالر.

از حقوق مذهبی هستند. در این جوامع، رویکرد غالب، آموزش با هدف مشارکت مدنی و سیاسی صرفنظر از عقاید مذهبی افراد 

 11باشد.می

 

 

                                                           
8
 conflicts, including schisms, religious wars 

9
 he multiplicity of world views and religious practices 

10
 Appreciating this diversity also entails respecting forms of spirituality and philosophical traditions that have no 

concept of god, including secular philosophical perspectives 
11

 Secular or highly secularized societies separate religion from politics, citizenship from faith, and civil law from 
religious law. In these societies, there is a tendency to advocate for  education aimed at civil and political 
engagement regardless of one’s individual religious allegiance. 

9صفحه   
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 نقش آموزش

عنوان ابزاری در روند افزایش آگاهی درباره عقاید دیگر و درک آنها و احترام به تنوع عقاید در جوامع و در  های درسی بهکتاب

تواند در مقابله با پیش داوری و و ترغیب فهم متقابل بر مبنای احترام به حق بیان عقاید کمک جهان است. محتوای درسی می

انگیزانه و نیز کمک به انتخاب فردی سازی تفرقهدر مواجهه با تبعیض و کلیشهکند. افراد در ارتقای بردباری، تفکر انتقادی 

باشد، و نه اینکه آموزش مذهبی مشارکت خواهند نمود. اهداف آموزش، ارتقای گفتمان بین ادیان و تنوع عقاید می 12مستقل

قط به دنبال تنوع عقاید نیست، بلکه بر محدود به پیام، تعصبات و مراسم و آئین دین واحد گردد. در مدرسه، آموزش مذهبی ف

  13امکان تشابه یا تفاوت مذاهب تاکید دارد.

 

 « Gender»جنسیت 

 پیشینه

های جنسیتی را که یکی از عوامل تقویت نابرابری میان زنان و مردان ، مقابله با کلیشه1970یونسکو از دهه 

 است،  در متون و کتب درسی آغاز نموده است. 

یک برنامه تحقیقاتی در مورد  1980جهانی کپنهاگ در مورد دهه ملل متحد برای زنان در سال پس ازکنفرانس 

نگرش نسبت به زن آغاز شد که پیشنهاداتی که در جهت امحای تبعیض علیه زنان ارائه نمود. این برنامه نشان 

د شود این در حالی باید در متون درسی وار« برابری جنسیتی»داد که موضوع جنسیت با هدف نهادینه شدن 

های اجتماعی زن و مرد متفاوت است. نابرابری و تبعیض جنسیتی به است که عمدتا در متون درسی، نقش

باشد؛ از این رو، بار و ناعادالنه برای زنان، مردان و جوامع در سطح گسترده میهای زیانعنوان یکی از رویه

توان به اقدامات یونسکو ترغیب کرده است. از جمله مییونسکو گنجاندن برابری جنسیتی در متون درسی را 

ها و ها، ارزشاشاره نمود که مشتمل بر کسب اطالعات، مهارت 14برای ارتقای آموزش شهروندی جهانی

کند. در این راستا، باید بار تشویق میهای زیانداوریها و پیشباشد که افراد را به تغییر کلیشهرویکردهایی می

کند؛ در این جوامع، هدف از آموزش باید ت جوامعی اقدام نمود که از برابری جنسیتی حمایت میدر جهت ساخ

                                                           
12

 the independence of individual choice 
13

 It is not to be confused, however, with faith education, which is designed to impart the message, dogmas, and 
rites of a given religion. In the context of a school, interfaith education seeks not only to explore a variety of beliefs 
but also to emphasize possible similarities and differences between them. 
14

 UNESCO’s commitment to promoting Global Citizenship Education 

10صفحه  
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کند و باعث سلب ها و سایر حقوق محروم میمقابله با تبعیض باشد. این تبعیض افراد را از تحرک، انتخاب فرصت

 دام و نیروی انسانی است.شود و نیل به این اهداف، مستلزم اقرویکرد مناسب و مثبت از سوی جامعه می

 مالحظات اصلی 

برابری جنسیتی باید ارتقا داده شود و افراد باید ترغیب شوند که به تنوع جنسیتی احترام بگذارند و این امر، 

-ها حمایت میشود؛ این ایده نه تنها از تمامی جنسمنجر به به رسمیت شناختن نظم اجتماعی جنسیتی می

دهد. یک هدف ای رفع نابرابری جنسیتی و نیز انزوا و انحصار ناشی از جنسیت ارائه میکند، بلکه راهکارهایی بر

 تواند حاصل شود.تکمیلی در این راستا، تبیین این موضوع است که چگونه برابری می

 

 های اصلینگرانی

اجتماعی و توسعه به رسمیت شناختن احترام به تنوع فرهنگی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق صلح، تساهل 

المللی های مهم سیاست ملی و بینپایدار است. در نتیجه، تضمین تحقق تنوع فرهنگی به عنوان یکی از جنبه

ای ای است؛ مالحظهباشد که باید از طریق برقراری ارتباط سازنده و یکپارچه  در سطح جهان و سطوح منطقهمی

های محلی هم باید تا حد ممکن یکپارچه شود که فرهنگ که در این چارچوب ممکن است مطرح باشد این است

های بعدی هم منتقل شود. در این راستا باید از دستاوردهای فناوری های بعدی منتقل شود و به نسلو به نسل

 و تکنولوژی مدرن هم بهره جسته شود. 

 جایگاه آموزش

تحقق تحوالت فرهنگی و همکاری اقتصادی های الزم برای گیری گفتمانآموزش نقش مهمی در ایجاد و شکل

تواند کنند؛ متون درسی میدارد. مدرسه اولین جایی است که افراد، فضای اعتماد و درک متقابل را تجربه می

نقش موثری در تحقق این توسعه و تحول داشته باشد. آموزش به عنوان ابزاری برای انتقال میراث فرهنگی و 

   15دی است.های بعتنوع فرهنگی به نسل
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 . 10 Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press 
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Table 1: Employing inclusive language What aspects of language should 

authors be aware of when writing or revising textbooks? 
در نگارش یا بازنگری متون درسی مورد توجه قرار گیرد.؟چه مالحظاتی از گفتار و زبان باید   
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ت
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اط
 

Avoid overly broad generic 

terms that may seem neutral 

but oversimplify the 

representation of a society, 

religion or other groups. 

Avoid generalizations about 

practices that set one group 

against another 

Use qualifiers without generalizing. 

For example, use “Many Christians 

fast before Easter” instead of 

“Christians fast before Easter,” 

which indicates that all Christians 

fast before Easter 

اجتناب از عبارات کلی که خنثی به نظر 

رسند اما در واقع برای عمومیت می

دادن به یک جامعه، مذهب یا دیگر 

روند. اجتناب از عمومیت ها بکار میگروه

های یک گروه علیه گروه دادن به رویه

 دیگر

گوئی و کاربرد عباراتی جهت اجتناب از کلی

برخی مسیحیان »کاربرد عمومیت بخشی. مثال: 

مسیحیان »به جای « گیرندعید پاک روزه می

 «  گیرندعید پاک روزه می
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Make sure concepts and 

terms show diversity within a 

country.  

 

Study how a nation is constituted: 

Does the term “citizen” include both 

men and women? If not, why not? 

Since both women and men belong to 

a social class and live at a particular 

time, 

• Use plurals to refer to peoples, 

cultures, and languages in order to 

avoid a uniform view of cultures. For 

example, 

“indigenous peoples”. 

• Considering the Constitution of a 

country where it is stated that it is a 
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“Plurinational State” 

اطمینان از اینکه مفاهیم و عبارات، تنوع 

دهد. موجود در کل کشور را نشان می  

بررسی تشکیل ملت، بررسی و احراز اطالق مفهوم  •

 شهروند به زنان و مردان

ها کاربرد اسامی جمع برای اشاره به مردم، فرهنگ •

 هاسازی فرهنگها برای اجتناب از یکسانو زبان

تمرکز بر قانون اساسی کشور اطالق عنوان دولت  •

 چندملیتی
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M
S

 

ی
یت

نس
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ت
ارا
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•Provide titles of both the 

feminine and the masculine 

terms if they are available. 

• Use terms, names that do 

not systematically confine 

men or women to a specific 

role or function whenever 

possible 

• Alternate masculine and feminine 

terms 

in titles and occupations. For 

example, alternate sportsmen and 

sportswomen, statesman and 

stateswoman, businessman and 

businesswoman. 

• Men as fashion designers , cooks, 

nursery 

teachers; women as doctors, manual 

workers or scientists. 

 مردانه و زنانه تنظیم عناوین با عبارات  •

کاربرد عبارات و اسامی به نحوی که به •

نقش یا کارکرد خاصی طور سیستماتیک بر 

-از زنان و مردان داللت نکند. )نفی کلیشه

 سازی جنسیتی در متون درسی(

در عناوین: ورزشکار  مردانهو  زنانهمثال از عبارات  •

زنان؛ تاجر مردان و دولتزن و ورزشکار مرد؛ دولت

 مرد و تاجر زن

به عنوان طراح مد، آشپز، پرستار و معلم و مردان  •

 به  عنوان پزشک، دانشمند و سرکارگر زنان
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Bear in mind that hierarchies 

and discrimination are 

conveyed by some terms. 

•Reflect on how cultures that were once 

described as “primitive or barbaric” 

have now achieved global recognition. 

• Use precise terminology that avoids 

ambiguities and hasty generalizations, 

like confusing “religion” with 

“fundamentalism”. 

کاربرد عباراتی که متضمن تبعیض یا 

 باشد.تعصب می

اولیه و »های انعکاس اینکه چگونه فرهنگ •

 ، مورد شناسایی جهانی  قرار گرفتند.«وحشیانه

کاربرد ترمینولوژی دقیق و اجتناب از خلط  •

 «بنیادگرایی»با « مذهب»
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Table 2: Representing diverse identities 

How can textbook authors illustrate the complexity of identities and 

related experiences and promote diversity? 

دهند و های متفاوت را نشان میها و تجربهچگونه نگارندگان متون درسی  پیچیدگی هویت

 بخشند؟تنوع را ارتقا می

CHALLENGING 

QUESTIONS 

& POINTS TO 

CONSIDER 

SUGGESTED 

RECOMMENDATIONS 

& APPROACHES 

SUGGESTED PRACTICES AND/OR 

EXAMPLES OF PROMISING 

PRACTICES 

IN
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A
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N
 A
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O

U
T

 B
E

L
IE

F
S

 

A
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D
 W

O
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L
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V
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W
S

 

ان
جه

در 
ح 

طر
ت م

ظرا
و ن

د 
قای

 ع
ره

ربا
 د

ت
العا

اط
 1 Provide factual information 

on various groups, both 

religious and non-religious, 

offering information that 

facilitates an understanding of 

the wealth of different 

perspectives and their 

complexity. 

• Individuals may describe 

themselves as members of the 

“Hindu”, “Baha’i” or “Muslim” 

faith in some situations, but others 

will, depending on the circumstances 

and to whom they are talking, prefer 

to define themselves by their social 

status, origin, age, nationality, 

occupation, or some other 

designation. 

-. ارائه اطالعات واقعی در مورد گروه1

، ارائه غیرمذهبی ومذهبی های مختلف، 

های مخنلف را اطالعاتی که درجنبه

 ممکن سازد

ها  به عنوا ن افراد ممکن است در برخی موقعیت

« مسلمان»یا « بهائیت»، «هندو»پیروان مذهب 

-خود را توصیف کنند، اما در شرایط دیگر هم می

 توانند با ویژگی دیگر به معرفی خود بپردازند. 
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B
E

L
IE

F
S

 A
N

D
 

W
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ت 
ظرا

و ن
د 

قای
 ع

ره
ربا

 د
ت

العا
اط

ان
جه

در 
ح 

طر
 م

2 Present various tendencies 

within religious traditions, 

since not all believers observe 

the same rites or interpret 

them in the same way. 

 

• Protestantism and Catholicism in 

Christianity, Shia and Sunni in 

Islam, and Mahayana and Hinayana 

Buddhism. 

، زیرا گرایشات مختلف در مذاهب.ارائه 2

آئین و برداشت همه پیروان مذاهب 

 از مذهب ندارد. )تفسیر ( یکسان 

شیعه و مثال: پروتستان و کاتولیک در مسیحیت؛ 

 و ماهایانا و هینایانا در بودا سنی در اسالم
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ره 
ربا
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ت 
ظرا

و ن
د 

قای
ع

در 
ح 

طر
م

ان
جه

 

3 Discuss individuals’ 

interpretations of their faith 

and its practice, including 

those with non-religious 

traditions. 

• Reflect on accounts of Buddhist, 

Christian, Jewish, Muslim 

celebrations, rituals, or other beliefs 

to familiarize students with different 

interests and perspectives 
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و تفاسیر افراد از مذهب . بررسی 3

مکاتب غیرمذهبی اجرای آن، که شامل 

 شود. هم می

انعکاس مراسم مذاهب مختلف مانند مسیحیت،  

آشنا نمودن بودا، یهود، اسالم و سایر عقاید برای 

 های مختلفبا منافع و جنبه آموزاندانش
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ت
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4 Explain the different views 

of religious and non-religious 

groups on social issues in 

order to promote reasoned 

debate. 

• Consider how events in the 

private lives of individuals (such as 

marriage to a person with a different 

religion or no religion at all) may 

affect how they define themselves 

and how they educate their children. 

• Reflect on individuals from 

different religions living in a same 

country often sharing the same 

historical 

experience as well as the same 

traditions and beliefs. 

های گروههای مختلف . تبیین دیدگاه4

در مباحث  مذهبی و غیرمذهبی

مباحثه و استدالل اجتماعی برای ارتقای 

 منطقی

مالحظه اینکه وقایعی در زندگی خصوصی افراد  •

)مانند ازدواج با فردی با مذهب مختلف یا بدون 

ممکن است بر معرفی افراد یا تربیت مذهب( 

 فرزندان آنها تاثیر بگذارد.

در یک مذاهب مختلف انعکاس اینکه افراد با  •

کشور اغلب دارای پیشینه و تجربیات و عقاید و 

  هستند. مشترکرسومات 
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B
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W
O
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 و 
ید

عقا
ره 

ربا
 د

ت
عا

طال
ا

ان
جه

در 
ح 

طر
ت م

ظرا
 Acknowledge people who do 5 ن

not profess any religion. 

Discuss the possible spiritual lives 

and values of non-religious 

individuals. 

افرادی که اظهار به هیچ . آگاهی در مورد 5

 کنند.مذهبی نمی

امکان زندگی  معنوی افراد فاقد مذهب بحث در مورد 

 های معنوی و اعتقاد ایشان به ارزش
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ت
العا
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 6 Avoid interpreting people of 

a given faith as uniform or 

reducing or assigning 

individuals and groups to 

their national or religious 

backgrounds. 

• A textbook developed for secondary 

schools Across the Centuries 

(Houghton Mifflin Social Studies, 

2003) includes a photograph of a 

street scene in Morocco illustrating 

the diversity of modern Muslim 

women’s dress. 

دین واحد . اجتناب از مفروض گرفتن 6

ها برای همه مردم یا بازداشتن افراد و گروه

 از وابستگی به پیشینه مذهبی یا ملی خود

مثال: بازنگری کتاب درسی مقطع متوسطه در کشور 

های این تصویری از نمائی از خیابانموروکو و درج  

کشور است که تنوع پوشش زنان مدرن مسلمان را 

 دهد.نشان می
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طال
 Connect information about 7 ا

religions, beliefs, and rituals 

with daily experiences of a 

religious or nonreligious 

community. 

The primary 3 social studies 

textbook for South Sudan (Ministry 

of Education and Instruction, 2012) 

includes illustrated, side-by-side 

descriptions of Christian and Muslim 

wedding celebrations. 

مذهب، . تبادل اطالعات در مورد 7

با تجربیات جدید  عقاید و رسومات

 جوامع مذهبی یا غیرمذهبی

کتاب مطالعات اجتماعی در  سودان جنوبی مثال: 

همزمان و توام جشن ازدواج مشتمل بر توصیف 

 .است در دو مذهب اسالم و مسیحیت
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8 Give space to religious 

accounts of history and 

provide neutral 

information about related 

controversies. Encourage 

multiple perspectives of 

history. 

a) Show that religions, beliefs and 

religious observance are subject to 

change. Examples should be used to 

identify both changes and continuities, 

examining which key concepts, rituals, 

symbols have remained constant over 

the centuries and which have changed. 

Example: Abraham in the three 

religions of the Book highlights mutual 

borrowings and common symbols and 

figures in the history of religious 

traditions. 

c) A civics-textbook introduces the 

students to the reality of pluralistic 

societies. According to the description, 

religious diversity is no obstacle to a 

shared sense of belonging and a 

collective identity. “Palestine”, the title 

of this unit reads, “is a country of 

diversity and pluralism”.  

In its text, Palestinian society is 

described as being marked by different 

intellectual, political, cultural and 

religious influences. This image of 

Palestinian society is fostered through 

the illustration on the cover of the 

textbook.  Such pluralism is not depicted 

as an exception, but as a rather normal 

feature of contemporary societies: 

People of different cultural, 

religious and political orientation are a 

regular part of community. Source: al-

Tarbiya al-Madaniyya Palestinian 

Curriculum Development Centre 2007 

(Palestine) 
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. ایجاد امکان برای طرح پیشینه 8

اطالعات خنثی درباره مذاهب و ارائه 

 های مرتبطو چالشها اختالف دیدگاه

اهر مذاهب، عقاید و الف( نشان دادن اینکه ظ

شده است. و پیروان مذاهب دستخوش تغییراتی 

ی مفاهیم کلیدی تغییرات برخاینکه در ضمن این 

هستند. مثال، در سه  و نمادها همچنان ثابت

و برخی نمادها مشترک ، ابراهیم کتاب آسمانی

 باشد. می

-جوامع کثرتج( متون درسی واقعیت 

آموزان معرفی و ارائه را به دانشگرا)پلورالیست( 

توصیف تنوع مذهبی، مانعی نماید. که مطابق آن 

-ترک و هویت جمعی نمیبرای احساس تعلق مش

به عنوان یک « فلسطین». در این زمینه باشد

گرا قابل معرفی است. جامعه کشور تنوع و کثرت

فلسطین با تنوع فکری، سیاسی، فرهنگی و 

مذهبی است که باید در متون درسی تبیین 

 گردد. 

منزله نه به عنوان اسثناء بلکه به  گراییکثرتاین 

است: که مردم با  ویژگی معمول جوامع معاصر

ها و گرایشات سیاسی مختلف، مذاهب و فرهنگ

 بخشی از یک جامعه هستند. 
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9 Explain historical relationships 

between different religious 

groups, which may be 

characterized by encounters, 

exchanges and conflicts; allow 

students to put religions into 

broader social, political and 

intellectual contexts. 

 

A textbook follows a comparative 

approach to different religious 

traditions. It provides information about 

major religions without singling out one 

of them. In addition, it covers various 

dimensions of these respective religions: 

historical origins, key concepts and 

beliefs, sources and ethics.  

 

های میان گروه تاریخی. تبیین روابط 9

که شامل روابط متقابل  مذهبی مختلف

آموزان شود و به دانشها میو درگیری

دهد که در گستره اجتماعی، امکان می

سیاسی و فکری مذاهب را مطالعه 

 نمایند.

رویکردی جامع و متون درسی باید متضمن 

. و اطالعاتی در فراگیر  به مذاهب مختلف باشد

ون اینکه یکی از آنها را بدمورد مذاهب مهم بدهد 

 شاخص کند.
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1 Vary designations, 

attributes, and actions for 

each gender, perhaps taking 

examples from other cultures, 

to show the potential for 

diversity and change. 

  

• Draw attention to progress in 

formal and actual gender equality in 

your country. In many countries, 

occupations have become mixed. 

 

ایجاد زمینه برای هر جنس جهت 

مشارکت و ارائه مثال و نمونه از 

های دیگر جهت نشان دادن فرهنگ

 ظرفیت بالقوه تنوع و تغییر

برابری جنسیتی جلب توجه به پیشرفت در زمینه 

مشاغل . در برخی کشورها، به طور واقعی و عملی

 شود. انجام می به صورت مختلط

D
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ص
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ها 
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یک
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ت، 
عا

ضو
مو

ن 
یی

 تب

2 Demonstrate commonalities 

and differences 

• Illustrate borrowings 

andvconnections between ways 

ofvlife, clothing, food, children’ 

sveducation in countriesvthat are far 

apart andvseem quite different. 

های مختلف ارائه تعامالت و ارتباطات میان شیوه هاتشابه و هاتفاوتنشان دادن 

آموزش کودکان که زندگی، پوشش، تغذیه، و 

 شود متفاوت انجام می
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Table 3: Integrating human rights 

How can textbook authors integrate rights and link them to international 

legal instruments? 

 المللی را بگنجانند؟چگونه نگارندگان متون درسی، حقوق بشر و اسناد حقوقی بین
 

CHALLENGING 

QUESTIONS 

& POINTS TO 

CONSIDER 

SUGGESTED 

RECOMMENDATIONS 

& APPROACHES 

SUGGESTED PRACTICES AND/OR 

EXAMPLES OF PROMISING 

PRACTICES 

P
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O
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ط

رتب
ی م
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1 Make pupils aware of 

growing religious intolerance 

and fundamentalism, and 

demonstrate the need to 

prevent all forms of 

radicalization. Provide 

promising practices to 

counter intolerance. 

• A civics-textbook which introduces the 

students to fundamental rights of each 

citizen, among them freedom of opinion 

and religion. These rights are not 

abstract rules, but have to be put into 

practice in daily life. This illustration 

encourages students to think about ways 

to defend their rights, and what means 

they have to promote these rights. Such 

activity could start in schools, as argued 

in a related exercise: “In our days, 

religious intolerance is gaining ground 

in many communities. To avoid this 

situation to reach my school, I am 

preparing a sketch together with my 

school mates to promote religious 

tolerance in school environments”. 

Source: Éducation civique et morale 

CM1. 

Lafon: Abidjan 2010 (Ivory Coast) 

افزایش آموزان از آگاه نمودن دانش

، و نشان بردباری مذهبی و بنیادگرائی

دادن ضرورت پیشگیری از همه اشکال 

 گرایی.افراط

آزادی متون درسی حقوق اساسی هر شهروند از جمله 

کند. این آموزان معرفی میرا به دانش عقیده و مذهب

باشند بلکه در عمل و حقوق صرفا قوانین مصوب نمی

گردند. این امر در زندگی روزمره افراد محقق می

آموزان را تشویق به فکر خواهد کرد که از چه دانش

خواهند کرد و چه اع حقوق خود دفهایی از شیوه

ابزاری برای ارتقای این حقوق در اختیار دارند. این 

فعالیت از مدارس باید آغاز گردد. همچنین تحقق و 

و در جامعه، از بردباری مذهبی در مدارس ارتقای 
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 دیگر مواردی است باید در مورد آن اهتمام گردد. 
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Provide a timeline for rights 
won nationally 
and internationally, list 
these rights and compare 
them for various periods 
and countries. 

Draw attention to change with 

regard to different family models: 

––Working fathers and mothers 

sharing housework, managing family 

resources and making decisions 

jointly 

––Children of both genders having 

equal access to resources (food, care 

etc.) and activities (school, play, etc.) 

and sharing equally in family chores 

 

بندی برای حقوق تنظیم جدول زمان

المللی  بشر در سطح ملی و بین

 های قبلیمقایسه این حقوق در دوره

تغییر و تحول الگوهای خانوادگی جلب توجه به 

 متفاوت:

، تقسیم کارهای خانه، اشتغال پدران و کادران •

 گیری جمعیمدیریت منابع خانواده و تصمیم

برابر به حقوق و کودکان دختر یا پسر دسترسی  •

امکانات دارند و و وظایف آنها در خانواده به طور 

  شود.برابر تقسیم می
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Provide a classification of 

diverse roles and occupations 

in culture, music, science, 

technology, the arts and 

religion and so on for various 

periods and countries. 

• Illustrate evolving roles of women. 

Example: the Moroccan Touria 

Hadraoui was the first woman to 

emerge nationally and 

internationally as a performer of 

melhun (sung poetry), a field long 

reserved for men. Similarly, the 

Algerian woman Beihja Rahal is 

famous in the North African 

Andalusian musical tradition, 

recognized as one of the sources of 

courtly love in the Christian West 

and historically the province of men. 
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ها  و مشاغل شبندی از نقارائه طبقه

در فرهنگ، موسیقی، علوم، تکنولوژی، 

 هنر و مذهب

 
 
 
 
 
 

های مختلف از نشان دادن نقش زنان در عرصه

 جمله موسیقی و مشاغل دیگر  
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Provide International case 

law highlighting cultural 

aspects of human rights. 

In the case of Apirana Mahuika et al. 

v. New Zealand, the petitioners were 

New Zealand Maoris who claimed 

that their rights under Article 27 of 

the Covenant had been violated in a 

dispute over fishing rights (UN Doc. 

CCPR/C/70/D/547/1993 and Comm. 

N°. 547/1993). In these cases, the UN 

Human Rights Committee (UNHRC) 

has employed a dynamic approach to 

the concept of culture, including 

economic activities linked to the 

culture of a community, without 

confining itself to the protection of 

traditional economic activities or 

means of livelihood. 

های ارائه موارد مهم در مورد جنبه

 فرهنگی حقوق بشر

توان به رویه نهادهای حقوق بشری در از جمله می

مورد حقوق فرهنگی افراد و ارتباط آن با حقوق بشر 

 استناد نمود. 
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 مقدمه و پیشینه 1
 برای در زمینه آموزش« راهبرد جدید یونسکو»، یونسکو در زمینه آموزش برای سالمتی و رفاه سند راهبرد

 باشد: باشد که به دالیل ذیل کمک ومویدی برای تحقق اهداف توسعه پایدار می بهتر می سالمتی و رفاه

روزرسانی کرده و ساختار فراگیری را برای اقدام مشترک یونسکو و شرکای آن  راهبردهای قبلی یونسکو را به •

 دهد. ارائه می 2016-2021های  ای و کشوری ظرف سال در سطوح جهانی، منطقه

رار های یادگیری امن و فراگیر ق و ارتقای آموزش جنسی جامع و محیط HIVکار یونسکو درمورد  بر پایه •

 و بر نقش مدارس در ارتقای سالمت تاکید بیشتری دارد.  گرفته است

 راهبرد جدید»دهد و با  را نشان می HIVو  های کار سالمت های اخیر در آموزش جهانی، برنامه توسعه •

UNAIDS16  )خصوصا  «اهداف توسعه پایدار»و « 2016-2021)برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز ،

هدف پنجم توسعه »و  18«هدف چهارم توسعه پایدار  برای آموزش»، 17«هدف سوم توسعه پایدار برای سالمت»

 باشد. سو می هم 19«پایدار برای برابری جنسیتی

ها و پیامدهای  یک نمای کلی از هدف، اولویت 2کند؛ بخش  یین میاین بخش پیشینه و زمینه این راهبرد را تب

ای از نحوه اجرای این راهبرد توسط یونسکو را به دست  خالصه 3دهد؛ و بخش  مهم این راهبرد را ارائه می

 دهد. می

  

بنا این راهبرد براساس تعهد دیرین یونسکو نسبت به استحکام بخشیدن به ارتباطات میان آموزش و سالمت 

در  20المللی مطرح شده در منشور اُتاوا برای ارتقای سالمت گردیده است. این مساله نشان دهنده تعهدات بین

                                                           
16

 The Joint United Nations Program on HIV/AIDS 
17

 SDG3 Health 
18

 SDG4 Education 
19

 SDG5 Gender Equality 
20

 Ottawa Charter for Health Promotion 
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، اعالمیه اینچئون، آموزش به تازگی، و 2000در سال  21داکار آموزش جهانی مجمع عمل چارچوب، 1986سال 

العمر برای همه  ه و یادگیری مادام: به سوی کیفیت آموزش و پرورش فراگیر و عادالن2015در سال  203022

 است.
 

المللی روابط متقابل میان آموزش و سالمت است که مستلزم  دهنده تشخیص روزافزون بین همچنین نشان

اولین طرح ابتکاری جهانی در زمینه »باشد.  ها می تر به سالمت مدرسه و اقدام هماهنگ در بخش رویکردی جامع

قید  24اعالمیه اینچئونشناسد و  ی از پیامدهای اصلی آموزشِ با کیفیت میسالمت را به عنوان یک 23«آموزش

کند که به شهروندان این امکان را  هایی را ایجاد می ها و نگرش ها، ارزش مهارت"کند که کیفیت آموزش  می

جهانی های محلی و  بخشی داشته باشند، تصمیمات آگاهانه بگیرند، و به چالش دهد که زندگی سالم و رضایت می

 ."پاسخ دهند

 

 

 
شواهد خوبی وجود دارد مبنی بر اینکه آموزش با نتایج سالمت و عوامل موثر بر سالمت مانند رفتارهای سالمت، 

، 27ها آموزش کارآمد مبتنی بر مهارت 26و استفاده از خدمات پیشگیرانه کامال در ارتباط است. 25های خطر زمینه

کند، تشویق به انتخاب رفتارهای  و استفاده از مواد را ایجاد می 28محافظت آگاهی از خطرات نزدیکی بدون

کند.  دفاع می 29کند که از حقوق بشر و برابری جنسیتی هایی را ایجاد می ها و ارزش کند و نگرش تر می سالم

المتی تاثیر گیرند، درحالیکه عدم س آموزان سالم و شاد بهتر یاد می سالمتی نیز برای آموزش ضروری است. دانش

 بخشی بر حضور در مدرسه و عملکرد آموزشی دارد. زیان

 

                                                           
21

 Dakar World Education Forum Framework for Action 
22

  Incheon Declaration, Education 2030 
23

 The Global Education First Initiative 
  http://globaleducationfirst.org 
24

 Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all, 2015.  
 العمر برای همه( )به سوی کیفیت آموزش و پرورش فراگیر و عادالنه و یادگیری مادام

25
 risk contexts 

 

سنجش تاثرات آموزش بر سالمتی و مشارکت »( و دیگران در Feinstein L: تاثیرات آموزش بر سالمتی چیست؟ فینستین اِل )رکبه عنوان مثال  - 26

 Organization for Economic Co-operation)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( ) OECDمدنی: منتشرشده در مجموعه مقاالت کوپنهانگ، 

and Development ،)2006 . 
27 skills-based education 
28 unprotected sex 
29

 gender equality 
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دهد که محیط مدرسه بر یادگیری دارد.  از این گذشته، این مساله تشخیص روزافزون تاثیری را نشان می

مدارسی که برای همه کودکان و افراد جوان امن و فراگیر باشند، برای یادگیری کارآمد ضروری هستند و این 

کند که مدارس عاری از ترس، آسیب و  های یونسکو بنا نهاده شده است که تضمین می د بر اساس تالشراهبر

 تبعیض باشند. 

ارتقای "موثر خواهد بود، خصوصا در  30«2021-2014راهبرد آموزش یونسکو »این شیوه در دستیابی به اهداف 

را شدت بخشد تا  31«های عضو دولت»از حمایت "سازد که  که یونسکو را متعهد می "سالمت از طریق آموزش

کند که این کار  های زندگی سالم و برابری جنسیتی کمک می آموزش سالمت را ارائه دهد، آموزشی که به سبک

های یادگیری امن و برابر که به طور کلی رفاه، آموزشِ با کیفیت و پیامدهای یادگیری را برای  از طریق محیط

و دستیابی  32«راهبرد میان مدت یونسکو». این شیوه همچنین به "گردد یبخشد، انجام م همه ارتقا می

 را ببینید(.  1کمک خواهد کرد )ضمیمه « اهداف توسعه پایدار»به « های عضو دولت»
 

دهد. یونسکو به عنوان یکی از  نشان می HIVاین راهبرد جدید، تعهد دیرین یونسکو را برای پرداختن به 

های بخش آموزش ملی  نقش اصلی در حمایت از پاسخ 1996، از سال UNAIDS»33برنامه مشترک »مؤسسین 

-2015و ایدز  HIVراهبرد آن برای »داشته است که با راهبردهای پیشین، از جمله جدیدترین آنها  HIVبه 

و تغییر از پرداختن  HIVشود. راهبرد جدید بیانگر برنامه کاری ناتمام و در حال تکمیل  هدایت می« 2011

جامع هم از داخل و هم از خارج از  در چارچوب آموزش جنسی HIVبه قرار دادن  HIVمحدود به آموزش 

 HIVآموزش ملی در پیشگیری از   به حمایت از اقدام بخش یوسنکو باشد. در محدوده این چارچوب، یونسکو می

درمان ادامه خواهد داد؛ و در و تبعیض و ارتقای سواد درمان و دسترسی به آزمایش و  HIVو بدنامی مربوط به 

 را ببینید(. 1کمک خواهد کرد )ضمیمه  2016-2021نتیجه به دستیابی به اهداف در راهبرد جدید یونسکو 

 

نوجوانی برای  34دهد. گذاری در نوجوانان را نشان می سرانجام، راهبرد جدید، افزایش آگاهی از اهمیت سرمایه

همچنین زمانی است که 35روانی، در مرحله حیاتی در زندگی است.آموزش، سالمتی، و رشد جسمی، عاطفی و 

تواند به طور نامطلوبی بر سالمتی و آموزش آنها اثر  افراد جوان ممکن است شروع به رفتارهایی نمایند که می

                                                           
30

 UNESCO’s Education Strategy 2014-2021 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf 
31

 Member States 
32

 UNESCO’s Medium Term Strategy 
33

 UNAIDS Joint Programme 
34

اند،  سالگی رسیده 18داند که تا سن  ( را افرادی میchildrenهیچ تعریف دانشگاهی از کودکان، نوجوانان و جوانان وجود ندارد. سازمان ملل کودکان ) - 

؛ نوجوانان و جوانان با هم، افراد 15-24( بین سنین  youthسال هستند و جوانان ) 10-19، آنهایی هستند که در سنین ( adolescentsنوجوانان )

 شوند.  ( نامیده می young peopleجوان )
35

و دگرگونی جوانان  میلیارد: نوجوانان، 1.8؛ قدرت 2014(، WHOبرای نوجوانان جهان: شانس دوم در دهه دوم، هو )به عنوان مثال ببینید: سالمتی  - 

 UNFPA ،2014آینده، 
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نوجوانی  36، خودکشی و خشونت جزء پنج عامل اصلی مرگ در میان نوجوانان پسر و دختر است.HIVبگذارد. 

و گیری مانند زمان اولین تجربه ارتباط جنسی  بیانگر فرصتی است برای اثرگذاشتن بر فرآیندهای مهم تصمیم»

راهبرد »در  37.«های زندگی پدر و مادری، آغاز یا اجتناب از رفتارهای خطرناک و اعتیادآور و نیز کسب مهارت

دارد که  ، دبیر کل سازمان ملل اظهار می«جوانانبرای سالمتی زنان، کودکان و نو 2016-2030جهانی سالمت 

با کمک به نوجوانان در فهم حقوقشان در سالمتی، رفاه، آموزش و مشارکت کامل و برابر در جامعه، آنها را "

گذاری در آموزش و سالمت کودکان و  . سرمایه"نماییم آماده نیل به استعداد کاملشان به عنوان یک بزرگسال می

  38باشد. های بالقوه جمعیت در اجتماع، ضروری میبهره برداری از ظرفیت نوجوانان برای

 

 

 

 راهبردی های اولویت و هدف 2
 هدف یونسکو

های آموزش ملی در پایان دادن به ایدز و ارتقای سالمتی و رفاه بیشتر  هدف یوسنکو حمایت از مشارکت بخش

کمک خواهد « اهداف توسعه پایدار»مساله به نوبه خود، به تحقق برای تمامی کودکان و افراد جوان است. این 

 کرد، خصوصا اهدافی که مربوط به آموزش، سالمتی و برابری جنسیتی است.

 به منظور دستیابی به این هدف، یونسکو دو اولویت راهبردی را تشخیص داده است: 

 HIVکه شامل آموزش  با کیفیت  جامع تضمین اینکه تمامی کودکان و افراد جوان از آموزش جنسی •

 شود، برخوردار باشند می

های یادگیری امن و فراگیر ارتقای سالمت دسترسی  تضمین اینکه تمامی کودکان و افراد جوان به محیط •

 داشته باشند

-ناپذیر از رهیافت جامع سالمت مدرسه هستند که  شامل خطهای راهبردی، بخش الزم و انفکاک این اولویت

های یادگیری امن است و با خدمات بهداشتی و  ها، محیط ها، آموزش سالمت مبتنی بر مهارت نظاممشی و 

  39درمانی ارتباط دارد.

                                                           
36

 . 2015. هر زن هر کودک 2016-2030راهبرد جهانی برای سالمتی زنان، کودکان و نوجوانان  - 
37

 . 2020( در شرایط سالمت  The Life-course Approachزندگی ) (. رویکرد چرخهMinsk Declarationاطالعیه مینسک ) - 

سال  64الی  15های سنی پیرتر یا جوانتر، در محدوده سنی  اگر ساختار جمعیتی یک کشور تغییر کند، به طوری که بیشتر جمعیت نسبت به گروه -20

با وابستگی کمتر کلی جمعیت باقی مانده همراه باشد و این مساله به نوبه خود  مند شود که وری یک جمعیت بزرگ کاری بهره تواند از افزایش بهره باشند، می

گذاری در آموزش و سالمت آزاد کند. شماری از اقتصادهای نوظهور در حال جا به جایی به سوی این نمای جمعیتی هستند و  تواند منابع را برای سرمایه می

 مندی از پاداش جمعیتی را دارند.  سال است نیز قابلیت بهره 15درصد از جمعیتشان زیر  40کشورهایی که بیش از 

 
39

  است. (FRESH)چارچوب کارامد سالمت مدرسه »این مساله بیانگر رویکرد منسجمی است که در منابع معطوف به   
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گردند. به عنوان مثال، آموزش جنسی  های راهبردی وابسته به یکدیگر هستند و به طور متقابل اجرا می اولویت

بخشد، برای یک محیط یادگیری امن،  را ارتقا می 40های مثبت به تنوع جامع که احترام به دیگران و نگرش

های  های یادگیری امن و فراگیر برای کمک به انتخاب آمیز مهم و حیاتی است. محیط فراگیر و غیر تبعیض

و روابط جنسی مهم هستند.  آموزش کارآمد برای ارتقای سالمت  41تر در رابطه با سالمت جنسی و باروری  سالم

ای که از تغذیه  باشد. محیط مدرسه HIVهای آموخته شده از آموزش جنسی جامع و  ه درستواند برپای بهتر می

کند و تسهیالت ایمن و بهداشتی دارد، برای  هایی را برای فعالیت جسمی فراهم می کند، فرصت خوب حمایت می

  تقویت آموزش در زمینه سالمت، حیاتی است. 

 

 

 

های راهبردی همچنین براساس حقوق بشر و اصول برابری جنسیتی قرار دارند که تمامی اقدامات انجام  اولویت

 دهند.  الشعاع قرار می شده در چارچوب این راهبرد را تحت

باید با دسترسی به خدمات جنسی و  آموزش جنسی جامعدسترسی به خدمات یک مساله چندبُعدی است. 

، 43کامل گردد به طوری که افراد جوان بتوانند در جهت پیشگیری از بارداری ناخواسته (SRH) 42باروری

خود بوده و  HIVهایی بردارند، متوجه وضعیت  گام 44های عفونی مقاربتی و دیگر بیماری  HIVمحافاظت خود از

دسترسی به خدماتی مانند حمایت از افراد جوانی که مشکل مصرف مواد یا  برخوردار باشند. HIVاز معالجه 

های آموزش ملی در جهت  های بخش اند نیز برای تقویت تالش داشته 45تجربه خشونت از جمله زورگویی کردن

خدمات بهداشتی و درمانی مدرسه، بسته به های یادیگری امن، سالم و فراگیر ضروری است.  ارتقای محیط

  توانند مثال در  تضمین دسترسی به کاندوم، تنظیم و مشاوره خانواده نقشی داشته باشند. می شرایط

 تر در زیر بحث شده است. شرایط و دلیل منطقی برای این اولویت راهبردی به صورت مفصل
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 diversity 
41

 sexual and reproductive health 
42

 sexual and reproductive health (SRH) 
43

 unintended pregnancy 
44

 sexually transmitted infections 
45

 bullying 
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 باشد: مینتایج مهم برای یوسنکو شامل این موراد 

 های عفونی مقاربتی و دیگر بیماری HIVپیشگیری از  •

 HIV، دانستن وضعیت خود، و درمان HIVایجاد آگاهی از آزمایش  •

 46تقویت آموزش بلوغ جنسی •

 پیشگیری از بارداری زودهنگام و ناخواسته •

 هایی برای روابط جنسی سالم و محترمانه ها و مهارت ها، ارزش ایجاد نگرش •

 

بخش مهمی از آن است، برای دستیابی به این نتایج مهم، محوری است. این  HIVکه  47آموزش  جنسی جامع 

آموزش، مداخله بسیار حیاتی برای پایان دادن به ایدز به عنوان تهدید سالمت عمومی است و به افراد جوان این 

، 48SRH خله حیاتی برای ارتقایشان را کاهش دهند. همچنین مداHIVدهد که خطر ابتال به  امکان را می

توانند به شدت بر نتایج آموزش و سالمتی تاثیر  است که همه اینها می روابط جنسی سالمو  برابری جنسیتی

 بگذارند.

 

ها ی مثبت و  ها و ارزش باعث افزایش دانش صحیح، ایجاد نگرش، 49آموزش جنسی جامع مدرسه محور با کیفیت

گردد. اینها به نوبه خود مزایای سالمت جنسی و باروری  های آگاهانه می ها برای انجام انتخاب توسعه مهارت

ای دارند که شامل به تاخیر انداختن اولین تجربه تماس جنسی، کاهش تعداد شرکای جنسی و کاهش  شده اثبات

 باشد. های عفونی مقاربتی می و دیگر بیماری HIVی بدون محافظت، بارداری ناخواسته، نزدیک

 
رغم شواهد محرز و محکم این مزایا، بسیاری از کودکان و افراد جوان به این آموزش جنسی جامع با کیفیت  علی

دسترسی ندارند. به منظور پرداختن به این موضوع، و بنا به دالیلی که در زیر بحث شده است، نیاز است که هم 

. عالوه بر این، آموزش جنسی جامع باید این پوشش گسترش یابد و هم کیفیت آموزش جنسی جامع بهبود یابد

 HIVبه نیازهای تمامی کودکان و افراد جوان بهتر رسیدگی کند، از جمله به نیازهای افرادی که مبتال به 

پذیری را دارند، افرادی که ممکن است در مدرسه نباشند و کسانی که از  هستند، افرادی که بیشترین آسیب

 .[گرایانمانند همجنس]کنند نمی هنجارهای اجتماعی مرسوم تبعیت
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 puberty 
47

آموزش جنسی جامع این گونه تعریف شده است: یک رویکرد متناسب با سن، مرتبط با فرهنگ و دگرگونی جنسیتی نسبت به آموزش مسائل و روابط   

گیری،  ها و تصمیم ها و نگرش هایی را برای کشف ارزش دهد و فرصت را ارائه می جنسی است که به لحاظ علمی اطالعات درست، قابل اطمینان و بدون قضاوت

 دهد.  های کاهش خطر در اختیار قرار می گیری و مهارت ارتباط

 .2009، ، یوسنکوجنسیالمللی درخصوص آموزش مسائل  راهنمای عملی بینرک. 
48

 Supporting Radical Habits 
49

 را ببینید(.  1شوند )ضمیمه  یونسکو موضوعات مهم و مطلوبی را شناسایی کرده است که در آموزش جنسی جامع پوشش داده می  
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درصد از  16ساله  15-24پایان نیافته است و افراد جوان بسیار در معرض خطر هستند. افراد  HIVشیوع 

 HIVساله هر ساله دچار  15-49درصد از افراد  34دهند که  دهند، اما نشان می جمعیت جهانی را تشکیل می

ابتالی جدید به  250.000شوند. زنان جوان در جنوب صحرای آفریقا بسیار زیاد در معرض خطر هستند.  می

HIV  65ساله تخمین زده شد که نوجوانان دختر  15-19در سرتاسر جهان در میان نوجوانان  2015در سال 

ساله  10-19مرگ در نوجوانان  دادند. ایدز علت اصلی درصد از ابتالئات جدید را در این گروه سنی تشکیل می

 در جنوب صحرای آفریقا و دومین علت اصلی مرگ در میان نوجوانان در سراسر جهان است. 

 
 

 HIVدانش و آگاهی، شرط الزم برای رفتارهای سالم است اما بسیاری از افراد جوان هنوز اطالع زیادی درباره 

 HIVدرصد از افراد جوان فهم ابتدایی از  40کمتر از دهد که  ندارند. گزارشات کشورها به یونسکو نشان می

-دارند و تعداد کمتری از آن هنوز دانش درستی در مورد نحوه پیشگیری از ابتال ندارند. آموزش کارآمد مدرسه

کند تا دانش و مهارتهای مورد نیاز  برای کودکان و افراد جوان  فرصت مهمی را ایجاد می HIVمحور، در زمینه 

تواند تضمیمن کند که آنها از  د تا خود و دیگران را از ابتال محافظت نمایند. این مساله همچنین میفراهم شو

، و مداخالت خاصی مانند درمان به عنوان 50همانند پیشگیری ترکیبی HIVهای پیشگیری از  پیشرفت

 آگاه گردند. 53ختنه پزشکی داوطلبانه مردانه، PrEP52، 51پیشگیری

 
 

 

 

 - 54میلیون 36.9میلیون نفر از  17.1 –هستند  HIVدرصد از افرادی که در سراسر جهان مبتال به  50تقریبا 

دانند که ویروس دارند و متعاقبا از درمان نیز برخوردار نیستند. درمان بسیار مهم است چرا که به افراد مبتال  نمی

تر و مفیدتری داشته باشند و با کاهش بار  سالم  دهد تا بیشتر زنده مانده و زندگی این امکان را می HIVبه 

به صورت رسمی، غیر رسمی و نیمه  –کند. آموزش  کمک می HIVرونده  ویروسی به پیشگیری از انتقال پیش

                                                           
50

 combination prevention 
پزشکی،  ستباشد؛ این پیشگیری مستلزم ترکیبی از مداخالت زی می HIVرونده  شامل پیشگیری اولیه و پیشگیری از انتقال پیش HIVپیشگیری ترکیبی 

 های مردم طراحی شده است.  رفتاری و ساختاری است که برای شرایط شیوع،و وضعیت، خطر و انتخاب
51

 treatment as prevention 
52

 Pre-exposure prophylaxis: 
رود تا خطر مبتال شدن کاهش یابد؛ در میان افراد  )داروهای ضد رتروویروسی( به کار می HIVپیشگیری با پروفیالکسی: استفاده از دارو که برای درمان 

 . HIVمنفی و با خطر باالی ابتال به  HIVمبتال به 
53

 voluntary male medical circumcision 
54

  UNAIDS 2015. تعداد ایدز تا سال. 
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فهمند، نقش مهمی ایفا  ش را میتواند با تضمین اینکه تمامی کودکان و افراد جوان مزایای آزمای می - 55رسمی

های الزم برای دسترسی به خدمات را در صورتی که مورد نیاز آنها  کند، سواد درمان را توسعه دهد و مهارت

 باشد، داشته باشد. 

کند و  است، حمایت می HIVکنندگان برای آزمایش  هایی که در راستای افزایش شمار مراجعه یونسکو از تالش

که تمامی افراد جوان از مزایای شروع زودهنگام درمان آگاه باشند. به عنوان مثال، یونسکو در دهد  اطمینان می

با هدف قرار دادن افراد  HIVای آزمایش  اروپای شرقی و آسیای مرکزی، با شرکایی در زمینه یک کمپین منطقه

سازی  یی را در جهت ظرفیتها جوان و بزرگساالن کار کرده است و در شرق و جنوب آفریقا در ده کشور تالش

جعبه ابزار سواد درمان نوجوان ارتقا »معلمان و تک به تک مربیان انجام داده است تا سواد درمان را از طریق 

 .56«بخشند

 

 57«2000المللی درخصوص آموزش مسائل جنسی در سال  راهنمای عملی بین»ای که از زمان انتشار  مرور تجربه

، بارداری زودهنگام و 58حاصل شد، نیاز به توجه بیشتر به مسائل جنسی و باروری همانند بلوغ جنسی و قاعدگی

 ناخواسته و تنظیم خانواده را احراز کرده است. 

اندازهای آینده افراد جوان دارد. به عنوان مثال،  سالمت جنسی و باروری، تاثیر مستقیمی بر آموزش و چشم

، پیشرفت تحصیلی ضعیف و ترک تحصیل زودهنگام 59م و ناخواسته افزایش خطر فرار از مدرسهبارداری زودهنگا

و مرگ نیز در میان  60دختران از مدرسه و همچنین پیامدهای آموزشی برای پدران جوان دارد. خطر عوارض

سال  15ر سن مادران جوان باالتر است؛ در کشورهای درآمد پایین و متوسط، خطر مرگ مادری برای مادران زی

 تر است. دو برابر مادران مسن

انگیزی برای افراد جوان باشد، خصوصا اگر آنها به خوبی آماده یا حمایت نشده  تواند زمان چالش میبلوغ جنسی 

بسیاری از دختران در مورد دهد اغلب محدود است.  باشند. آگاهی و فهم تغییراتی که در طول دوران بلوغ رخ می

ها، اطالعات ارائه داده شده یا  دانند تا زمانی که آن را تجربه کنند و در بسیاری از فرهنگ نمیقاعدگی هیچ چیز 

هاست. بسیاری از پسران نیز فاقد اطالعات درست در مورد قاعدگی  گزینشی هستند یا براساس تابوها و اسطوره

یونسکو در پاسخ، راهنمای 61.گردد هستند، که این منجر به عدم احساس همدلی با دختران و اذیت آنها می

های آموزش  ارائه کرده است و از بخش 62تجویزی را در زمینه آموزش بلوغ جنسی و مدیریت بهداشت قاعدگی

 حمایت خواهد کرد. چارچوب آموزش جنسی جامع ملی برای واردکردن این موضوع در 
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 formal, informal and non-formal 
56

 Adolescent Treatment Literacy Toolkit 
57

 the International Technical Guidance on Sexuality Education 
58 menstruation 
59 absenteeism 
60

 complications 
61

 www.menstrualhygieneday.orgبرگه اطالعات در مورد مردان و زنان را در اینجا ببینید:   
62

 2014. یونسکو، 9آموزش بلوغ جنسی و مدیریت بهداشت قاعدگی. رویه و شیوه کار خوب در آموزش سالمتی، کتابچه   



 

47 
 

 

های الزم برای دسترسی  اطالعات و مهارتبسیاری از افراد جوان نیز فاقد دانش اولیه در مورد بارداری هستند و 

گزارش وضعیت جمعیت جهان در سال »و استفاده از وسایل ضدبارداری را ندارند.  63به خدمات تنظیم خانواده

که معطوف بر بارداری نوجوان بود، بر آموزش جنسی و دسترسی به خدمات به عنوان دو مداخله مهم  64«2013

 .  65خواسته تاکید داردجهت کاهش بارداری زودهنگام و نا

به منظور قادر ساختن کودکان و افراد جوان به توسعه دانش درست و متناسب با سن،  آموزش جنسی جامع

پیش از آنکه آنها به آل این آموزش باید  های مرتبط با این مسائل، ضروری است و به طور آیده ها و مهارت نگرش

های  تواند ارزش آموزش جنسی جامع همچنین می گردند، آغاز شود.بلوغ جنسی رسیده و به لحاظ جنسی فعال 

هایی که به روابط  ها و مهارت مثبتی از جمله احترام به حقوق بشر، برابری جنسیتی و تنوع را ایجاد کند و نگرش

 کند را بوجود آورد.  امن، سالم و مثبت کمک می

جنسی جامع با کیفیت وجود دارد، به عنوان مثال، تقاضای روزافزونی از جانب خود افراد جوان برای آموزش 

ای جوانان یونسکو  و کنفرانس منطقه 201267، مجمع جهانی جوانان بالی در سال 201166مجمع اقدام در سال 

فراخوانی  68مبتنی بر شواهد آموزش جنسی جامع، برای 2013و کنفرانس استانبول در سال  2013در سال 

های آگاهانه در مورد  یک روش کارآمد و موثری که برای اتخاذ انتخاب"مثابه دادند که این شیوه آموزش به 

و باید مورد  "دهد هایمان به ما اختیار می ها و ارزش های زندگی و کشف نگرش زندگی جنسی، تمرین مهارت

وق و بر اهمیت حق 69«برای توسعه پایدار 2030بیانیه جوانان در خصوص برنامه »اولویت قرار گیرد. اخیرا، 

هایی که در  نیز به خاطر نگرانی جوامعو  والدینسالمتی جنسی و باروری افراد جوان تاکید داشت. بسیاری از 

کنند،  می  های متعارضی که افراد جوان از جامعه و رسانه دریافت و پیام 70مورد بارداری نوجوان، خشونت جنسی

 س هستند.فعاالنه حامی تامین آموزش در زمینه مسائل جنسی در مدار

 

 

 

های اخیر پیشرفت قابل توجهی وجود داشته است. حمایت یونسکو در  در اجرای آموزش جنسی جامع در سال

جهت نموده است و کشورهای زیادی اقداماتی در  71«متعهد نمودن»کنار حمایت دیگر شرکاء، کمک مهمی به 

   اند. های آموزشی مدرسه داشته برنامهوارد نمودن آموزش جنسی جامع در تربیت معلم و 
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 family planning services 
64 The State of World Population Report 2013 

 2013عیت سازمان ملل متحد(، )صندوق جم UNFPAمادری در کودکی: رویارویی با چالش بارداری نوجوان. وضعیت جمعیت جهان،  65
66 the 2011 Mali Call to Action 
67 2012 Bali Global Youth Forum 
68 evidence-based 
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 the Youth Statement on the 2030 Agenda for Sustainable Development 
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 sexual violence 
71

 To building commitment 
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 افزایش تعهد نسبت به آموزش جنسی جامع در شرق و جنوب آفریقا

تعهد وزارتی، امروز افراد جوان: اکنون زمان »گذاران در شرق و جنوب آفریقا منجر به  پرداختن گسترده سیاست

کشور در منطقه گردید و هدفش  21« وزاری آموزش و بهداشت»شد که مورد تایید  72«2013اقدام در سال 

 های زندگی جامعِ با کیفیت که اطمینان بخشیدن به این موضوع است که تمامی کودکان و افراد جوان به مهارت

، 73و آموزش جنسی است و به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب دوستدار جوان HIVمبتنی بر آموزش  

سترسی دارند. وزرای آموزش و بهداشت و درمان در منطقه، تعهدات مشترکی را در راستای کاهش ابتال د

اند.  ، منعقد کرده75و ازدواج کودک 74، کاهش بارداری نوجوان، و پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت HIVبه

محتوای آموزش جنسی  کشور 21های کاری مشترک توسط تعدادی از کشورها ایجاد گردیده است و  برنامه

 اند.  های آموزشی مدارس گنجانده جامع را در برنامه

از طریق ارتقای آموزش  HIVهای یونسکو در راستای تقویت سالمت جنسی و باروری و پیشگیری از  تالش

آموز در منطقه رسیده است. عالوه بر  میلیون دانش 4معلم و  80.000مدرسه،  34.000جنسی جامع به بیش از 

را با پرداختن به « تعهد»ن، یونسکو با شرکایش، تحقیقات گوناگونی را ترتیب داده است تا دستیابی به اهداف ای

، بارداری زودهنگام و ناخواسته، قوانین مربوط به سالمت جنسی 76خشونت مربوط به مدرسه و مبتنی بر جنسیت

که افراد  77یک راهبرد مشارکت اجتماعی و نیز ایجاد آموزش جنسی جامع در تربیت معلمو باروری نوجوان، و 

 را محقق نماید.   78مربیان -اولیاءجوان و انجمن های 

 

های مورد نیاز را بدست آورند، اقدامات  رغم این موضوع، اگر قرار است تمامی افراد جوان دانش و مهارت علی

هایی  یفیت بهبود یابد. چالشبسیار بیشتری باید صورت پذیرد تا این پوشش و کیفیت آموزش جنسی جامعِ با ک

های بخش آموزش ملی مناسب، ناکامی در اجرای آموزش  که باید به آنها پرداخته شود عبارتند از عدم سیاست

جنسی جامع به میزان مناسب و عدم حمایت از مدیران و معلمان آموزشی که منجر به بروز نقص در کیفیت و 

کشور  48در  2015ن مثال، بررسی وضعیت آموزش جنسی جامع گردد. به عنوا انتقال آموزش جنسی جامع می

های  ، هنوز شکافی میان رویه و عمل وجود دارد و اینکه به برنامهتعهد دولترغم  حاکی از آن است که علی

 های مربیان باید استحکام بخشید.  آموزشی مدرسه و مهارت

اند و به آموزش  و مطالب آموزش و یادگیری، طراحی و تدوین شده های آموزشی جامع برنامهاطمینان از اینکه 

برای انتقال آن، آموزش  معلمانزمان کافی اختصاص داده شده است و اینکه  برنامه هفتگی مدرسهجنسی در 

باشد. توجه بیشتری باید صرف اطمینان از این موضوع گردد که آموزش  اند، ضروری می دیده و حمایت شده
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73
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کند، صرف ارزیابی نحوه  های الزم را برای آنها تامین می و ضمن خدمت معلمان، دانش و مهارت پیش از خدمت

سازی معلمان  گردد و صرف پرداختن به دالیل انتقال ضعیف و ظرفیت انتقال آموزش جنسی جامع آنها می

 شود. می

انگیزتر  تر یا چالش حساسگردد که از مباحث  در برخی شرایط، رویکردی ویژه به آموزش جنسی اتخاذ می

مردان، جامعه و رهبران مذهبی وارد   کند. در چنین شرایطی بخش آموزش ملی باید با والدین، دولت اجتناب می

فهمند و به تصورات غلط درمورد نتایج آن  کار شود تا مطمئن گردد که آنها مزایای آموزش جنسی جامع را می

 بپردازد.

های بوجود آمده از  ای توسعه و تقویت آموزش جنسی جامع باید از فرصتهای آموزش ملی بر همچنین بخش

های جدید آموزش و یادگیری را  تواند شیوه های اطالعات و ارتباطات کمال استفاده را ببرند. فناوری می فناوری

و  مربیانبرای  79های آموزش جنسی اینترنتی دورهاکنون برخی کشورها در حال اجرای  تسهیل کند و هم

های آموزشی برای رساندن کودکان و افراد جوان در  تواند از تالش هستند. این رویکرد می آموزان دانش

 رسمی حمایت کند.   های نیمه محیط

های آموزش ملی به تنهایی قادر نیستند سالمت جنسی و  سرانجام، واقف بودن به این مساله مهم است که بخش

موزش باید با دسترسی به خدمات بهداشت و درمان قابل اعتمادی که  باروری افراد جوان را بهبود بخشند. آ

لوازم مناسبی از و  مراقبت، مشاورههستند انجام پذیرد که این خدمات بتوانند  80دوستدار جوان و بدون قضاوت

ری میان را در اختیار قرار دهند. از این رو، همکا و وسایل ضدبارداری قابل خرید  جمله کاندوم رایگان یا کاندم

ای  العاده امکانات بالقوه فوق"های آموزش و سالمت ضروری است. این دو بخش با کار کردن با یکدیگر،  بخش

و دیگر  HIVبرای ارتقای سالمتی و رفاه تمام افراد و جوامع و پیشگیری از بارداری زودهنگام و ناخواسته، انتقال 

قبت و پشتیبانی، مخصوصا برای نوجوانان و افراد جوان های عفونی مقاربتی و تسهیل دسترسی به مرا بیماری

 81هستند دارند. ’HIVهای عفونی مقاربتی از جمله  یا آنها که شدیدا در معرض ابتال به بیماری HIVمبتال به 
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 نتایج مهم برای یونسکو عبارت است از:

 رفع خشونت وابسته به مدرسه و زورگویی کردن از جمله خشونت مربوط به مدرسه و مبتنی بر جنسیت •

 آموزان و مربیان پیشگیری از تبعیض مربوط به سالمت و جنسیت نسبت به دانش •

 افزایش آگاهی از اهمیت تغذیه خوب و تربیت بدنی با کفیت  •

 پیشگیری از مصرف مواد مضر •

 

ای است که در تمامی کشورها وجود دارد. یک ارزیابی حاکی از آن است  های آموزشی مساله خشونت در محیط

میلیون کودک و نوجوان هر ساله شکلی از خشونت مبتنی بر جنسیت را در مدرسه و  246که به طور جهانی 

بتنی بر جنسیت ها احتمال اینکه دخترها خشونت م اگرچه در بسیاری از موقعیت 82کنند. پیرامون آن تجربه می

 را یشتر تجربه کنند، بیشتر است،

نشان داد که  83«2006گزارش جهانی سازمان ملل متّحد در خصوص خشونت علیه کودکان در سال »اما  

 [گرایانهمجنس] بند به هنجارهای جنسی معمول در جامعه نیستندآموزانی که پای دانشزورگویی به ویژه بر 

-منطبق با هنجارهای رایج نمیآموزانی که  گذارد. گزارش اخیری از یونسکو حاکی از آن بود که دانش تاثیر می

 85، سطوح بسیار باالتری از خشونت و زورگویی مدرسه را تجربه نمودند.  84باشند

 

های جنسیتی، در میان دیگر موضوعات، تبعیض نسبت به کودکان و افراد جوان و و نیز معلمان، براساس هنجار

رغم  هاست. علی ، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی نیز مساله مهمی در بسیاری از محیط87، معلولیت86گرایی قوم

، بدنامی و تبعیض همچنان HIVبرای افراد مبتال به ای حمایتی و قانونی  یجاد محیط و رویهها در راستای ا تالش

های آموزشی، کودکان و افراد جوان از  د. در برخی از محیطگذار اثر می HIVآموزان و مربیان مبتال به  بر دانش

 کنند. نیز تبعیض را تجربه می 88های به حاشیه رانده شده یا مهم  جمعیت

 

 89«کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متّحد»مدارسی که امن یا فراگیر نیستند، حق آموزش را که در

که هدفش رفع تبعیض است، تخطی  90«تبعیض در آموزشمعاهده منع »کنند و از  گنجانده شده است، نقض می

 کنند.  ورزند و اتخاذ اقداماتی که تضمین کننده برابری فرصت و درمان است را فراهم می می

                                                           
82
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و آزار و اذیت جنسی در مدارس و پیرامون آن نیز یادگیری را تضعیف  91خشونت از جمله زورگویی، سوء استفاده

کرده و پیامدهای نامطلوبی در سالمت جسمی و ذهنی دارد. تبعیض همچنین تاثیری منفی بر یادگیری و 

آموزان در مدارس تحت تاثیر خشونت و تبعیض قرار  دارد. معلمان و همچنین دانش 92بهزیستی روانشناختی

 گیرند.  می

 

 

ها فرار کنند،  آموزانی که دچار خشونت مربوط به مدرسه و مبتنی بر جنسیت هستند، ممکن است از کالس دانش

کمتر در کالس مشارکت داشته باشند یا به سختی تمرکز حواس داشته باشند، یا به کلی از مدرسه ترک تحصیل 

آن اغلب به عنوان دلیلی برای نفرستادن ها درباره آزار و اذیت جنسی در مدرسه و پیرامون  نمایند. نگرانی

گردد. خشونت مربوط به مدرسه و مبتنی بر جنسیت خطر بارداری  دختران به مدرسه از جانب والدین ذکر می

دهد و بر بهزیستی جسمی،  ناخواسته و دیگر مشکالت مربوط به سالمت جنسی و باروری را نیز افزایش می

ه تبخشی بر نتایج آموزش داش توانند تاثیر زیان گذارد که همه اینها می یروانشناختی و اجتماعی دختران اثر م

 باشند. 

تواند منجر به کاهش حضور در مدرسه، ترک تحصیل زودهنگام  زورگویی، که نوع خاصی از خشونت است نیز می

به نفس،  تر گردد. زورگویی خطر افسردگی، اضطراب، از دست دادن اعتماد و عملکرد و پیشرفت آموزشی ضعیف

دهد که بر نتایج آموزشی تاثیر منفی دارد.  کاهش عزت نفس، فشار روانی و انزوای اجتماعی را افزایش می

اند، اعتیاد به الکل و  شواهدی هم وجود دارد مبنی بر اینکه افراد جوانی که تجربه زورگویی در مدرسه را داشته

 مال بیشتری دارد. مواد مخدر و ورود رفتار جنسی پرخطر شدن در آنها احت

 

های آموزش ملی باید اقداماتی را جهت پیشگیری و پرداختن به خشونت و تبعیض، اتخاذ و اجرا نمایند که  بخش

این مساله به خاطر تاثیر آنها بر آموزش، سالمتی و رفاه است و به این خاطر که این مسائل مانع رسیدن کودکان 

 د.گردن می و افراد جوان به استعدادهایشان

 

کنند و آموزش مبتنی بر مدرسه  مهمی عمل می 93مدارس همچنین به عنوان یک نظام تربیت اجتماعی کننده

آموزش مبتنی بر خشونت مبتنی بر جنسیت است. های آموزشی، جزء مهمی از یک پاسخ جامع به  در محیط

ها و  چالش بکشاند و نگرشبخشی را به   تواند هنجارهای زیان ، میآموزش جنسی جامعمدرسه، خصوصا 
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تر،  کنند. به بیان دقیق هایی را پرورش دهد که احترام به تنوع، حقوق بشر و برابری جنسیتی را ترویج می ارزش

 کاهد. می HIVشواهد محرزی وجود دارد که آموزش جنسی جامع، از بدنامی و تبعیض نسبت به افراد مبتال به 

 

 

 

 HIVپیشگیری از بدنامی و تبعیض مربوط به 

های  در محیط HIVیونسکو از طیف زیادی از اقداماتی که در جهت پیشگیری از بدنامی و تبعیض مربوط به 

کودک  150.000شرق اروپا و آسیای مرکزی که تخمین زده شده است که کند. در  آموزشی هستند، حمایت می

هستند، یونسکو مجموعه ویدئوهای  HIVکنند یا خودشان مبتال به  ندگی میز HIVو نوجوان با افراد مبتال به 

کنند از جمله  درباره زندگی و تجربیات خود صحبت می HIVکوتاهی تولید کرده است که در آنها افراد مبتال به 

کو دهند. یونس هایشان در مدرسه را شرح می توسط هم کالسی 94آموزان جوانی که تاثیر تبعیض و طرد دانش

در   از مشاوره 97«مداوای آسیا»و  96«یونیسف» HIV»95شبکه آسیا اقیانوسیه افراد مبتال به »همچنین در 

اقیانوسیه حمایت کرده است که در آن افراد جوان بر نیاز به -در آسیا HIVخصوص نوجوانان مبتال به 

 های مدرسه مبنی بر پرداختن به بدنامی و تبعیض تاکید نمودند. سیاست

 58، 2015روزافزونی از اقدام برای رفع خشونت مربوط به مدرسه مبتنی بر جنسیت وجود دارد. در سال  حمایت

یادگیری »کشور اولین قطعنامه سازمان ملل متّحد در خصوص خشونت مربوط به مدرسه مبتنی بر جنسیت 

ربوط به مدرسه مبتنی بر گروه کار جهانی برای پایان دادن به خشونت م»را امضا نمودند. حمایت  98«بدون ترس

نیز منجر به گنجاندن تعهدی مبنی بر رفع تبعیض مبتنی بر جنسیت و خشونت در مدارس در  99«جنسیت

 100واقع شد.« 2015آموزش در سال  جهانی کشورهای عضو مجمع»چئون گردید که مورد تایید  اعالمیه این

 

های آینده مهم خواهند بود. تقویت  اند، در سال با اطمینان از اینکه این تعهدات به صورت رویه و عمل در آمده

ها ضروری است، به طوری که مدارس بتوانند کودکان و افراد  های آموزش ملی و دیگر بخش ارتباط میان بخش

 جوان را به خدمات مناسب ارجاع دهند. 

 

 ربوط به مدرسه مبتنی بر جنسیتاقدام برای رفع خشونت م
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تاسیس  2014که در سال « گروه کار جهانی برای پایان دادن به خشونت مربوط به مدرسه مبتنی بر جنسیت»

گروه »گردد. این  میزبانی می (UNGEI)101«طرح آموزش دختران سازمان ملل متّحد»شد، توسط یونسکو و 

گروه »تشکیل شده است. یوسنکو به همراه های جامعه مدنی  ها، و سازمانالمللی، خیریه آژانس بین 30از « یکار

خشونت مربوط به مدرسه مبتنی بر ها و اقدام در خصوص  ترتیب اولین بررسی جهانی در مورد سیاست« کار

ای در  و و یک بررسی منطقه)شاید سند مذاکره/سند راهبردی(  103، یک مقاله رویه102یک مقاله بحثجنسیت، 

و  UNGEIای و ملی حمایت کرده است از جمله کار با  یونسکو از اقدام سطح منطقهآسیا اقیانوسیه را داد. 

گذاران و افراد جوان در منطقه آسیا اقیانوسیه، تعلیم معلمان و  برای بسیج کردن سیاست UNiTE  کمپین

خشونت مربوط به رب و مرکز آفریقا و انجام تحقیقاتی در خصوص مدیران مدرسه در مناطق  آسیا اقیانوسیه و غ

نیز ابزار عملی و  IBE105و  104IIEPمدرسه مبتنی بر جنسیت در اندونزی، تایلند و ویتنام. موسسات یونسکو، 

 های آموزشی ایجاد کرده است.  در محیط 107و انسجام اجتماعی 106منابعی را برای ارتقای ایمنی، بهبودپذیری

 

 

 

 

پاسخ دهد. در بیشتر جهان،  108های آموزش ملی همچنین باید به تغییر عوامل بیماری در جهان بخش

های ناشی از  درصد از مرگ 80اکنون عامل اصلی بیماری و مرگ هستند. حدود  109های غیر قابل انتقال بیماری

های غیر قابل انتقال به علت بیماری قلبی عروقی، سرطان، بیماری مزمن تنفسی یا دیابت است. این  بیماری

باکو و مصرف کنند: رژیم غذایی ناسالم، عدم فعالیت بدنی، استفاده از تن را توزیع می ها چهار عامل خطر بیماری

 آور الکل. زیان

 

در کودکان، نوجوانان و بزرگساالن  110عدم فعالیت بدنی دالیل اصلی افزایش مشکل چاقی رژیم غذایی ناسالم و

تخمین زده شده است که در  111افزاید. ها را می است که خطر دیابت، بیماری قلبی عروقی و برخی سرطان
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های قابل انتقال مربوط به عواملی  ن از بیمارییری بزرگساالهای قابل پیشگ درصد از مرگ 70سراسر جهان، 

 112درصد از نوجوانان به قدر کافی فعالیت بدنی ندارند. 80شوند و اینکه  هستند که از دوران نوجوانی شروع می

ه توانند مزایایی دارای اثر دراز مدت داشت گردند، می بنابراین، رفتارهای سالمی که در سنین جوانتر تثبیت می

 باشند. 

 

اگرچه انواع مختلفی از عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی بر توانایی افراد برای اتخاذ رفتارهای سالم اثر 

های موردنیاز برای گرفتن تصمیمات  ها و مهارت های آموزش ملی در ایجاد دانش، نگرش گذارد، اما بخش می

، محیط 114هاست ه شامل آموزش مبتنی بر مهارتک 113تر مهم هستند. مدارس از طریق رویکرد کل مدرسه سالم

 خوبی برای ارتقای رژیم غذایی سالم و تربیت بدنی وفعالیت هستند. 

 

پیشنهاد « کشورهای عضو»به  115«استراتژی جهانی هو در خصوص رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سالمتی»

سالم و تربیت بدنی از طریق آموزش  های غذایی های مدرسه باید از اتخاذ رژیم ها و برنامه کند که سیاست می

های  های تغذیه مدرسه، تربیت بدنی فراگیر و ایجاد یک محیط حمایتی، حمایت کنند. بخش تغذیه، برنامه

مدرسه با تغذیه،  116توانند تغذیه و فعالیت بدنی خوب را از طریق تقویت ارتباطات آموزش ملی همچنین می

 ارتقا دهند. 117با اجتماعات های مرتبط و جوان، ورزش و دیگر برنامه

 

بسیاری از افراد جوان سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی یا استفاده از مواد مخدر را در نوجوانی آغاز 

درصد از بزرگساالن سیگاری، سیگار کشیدن را هنگامی که نوجوان بودند  90کنند. به عنوان مثال، تقریبا  می

نفر از افراد جوان  99.000و  82.000، در سرتاسر جهان، بین 118«ک جهانیبان»آغاز کردند. مطابق با اطالعات 

تواند اثر نامطلوبی بر حضور  آور الکل و مواد مخدر می مصرف زیان 119کنند. هر روزه شروع به سیگار کشیدن می

پذیری را نسبت به پیامدهای عدم سالمتی افزایش دهد و  و عملکرد داشته باشد، آسیب120در مدرسه، یادداری

تواند باعث افزایش خطر رابطه جنسی  تر، مصرف الکل می سالمتی و رفاه آینده را تضعیف کند. به بیان دقیق

توانند  مدارس میدهد.  و هپاتیت را افزایش می HIVناامن و خشونت جنسی گردد، و تزریق موراد خطر ابتال به 
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دهد، به پیشگیری از مصرف  آموزان را پیش از نوجوانی هدف قرار می از طریق آموزش مبتنی بر مهارتی که دانش

های آموزش ملی نقش مهمی در تامین اطالعات در خصوص کاهش  ها، بخش مواد کمک کنند. در برخی محیط

 دارند.  کنند، آسیب برای کودکان و افراد جوانی که مواد مصرف می

 

 های بخش آموزش ملی به مصرف مواد تقویت پاسخ

طرحی را عرضه نمودند تا راهنمای عملی برای  WHOو  UNODC121 ، یونسکو به همراه2014در سال 

به مصرف مواد در میان کودکان و افراد جوان ایجاد نمایند.  122های بخش آموزش ملی مبتنی بر شواهد پاسخ

Action to date ..... ،دولت ترکیه»با  همکاریدهی را در  ترتیب انجام یک تحقیق پیشنیه فنی و سازمان» ،

در استانبول برگزار گردید، داده است. راهنمای مشترک،  2015المللی را که در اکتبر  یک جلسه کارشناسی بین

خواهد کرد، نکات  که اطالعات مربوط به شیوع و پیامدهای مصرف مواد را در میان کودکان و افراد جوان خالصه

هایی از رویکردهای موثر  کند و نمونه را بیان می 123های بخش آموزش ملی مبتنی بر اطالع از شواهد اصلی پاسخ

 ارائه خواهد شد. 2016از جمله ارتباط با بخش سالمت در سال 

 

آموزان به طور کلی مهم است اما برای دختران زمانی که به بلوغ  برای سالمتی دانش فراگیر و ایمن امکانات

دهد که در  شود. در سطح جهانی از هر چهار دختر یک نفر خبر می العاده مهم می رسند فوق جنسی می

روی  اخیر یونسکو که بر شواهد کنند و رویه و احساس ایمنی نمی 124های صحرایی های مدرسه یا توالت توالت

کشی و  رسانی/لوله های آب کند نیز نشان داده است که نبود توالت، سیستم مدیریت بهداشت قاعدگی کار می

و ترک تحصیل دختران  126گریزی تواند به مدرسه می125صابون، تجهیزات امحاء }زباله{ و حریم خصوصی

 شود، کمک کند. شان شروع می هنگامی که عادت ماهانه

 

 اجرای راهبرد 3
این راهبرد براساس اصول راهنمای یونسکو )ضفحه بعدی را ببینید( و کار دیرین آن بر روی ارتقای اجرای 

ای و ملی  آموزش جنسی جامع، مدارس امن و فراگیر و سالمت مدرسه از طریق تعدادی طرح جهانی، منطقه

، همانگونه خواهد بود HIVیونسکو در خصوص  انجام خواهد گرفت. اجرای آن همچنین بر پایه کارهای پیشین
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های  ها را از طریق بخش که آژانس مقام اول سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از کشورهای .... تا پاسخ

 های آموزشی. افراد جوان در محیط HIVآموزش ملی افزایش/گسترش دهند، از جمله پیشگیری از 

رسمی متمرکز  آموزشی های محیط در خالتمدا از حمایت براش  یونسکو اساسا براساس ماموریت و مزیت نسبی

است، اما به شرکای دیگرش که از طریق آموزش نیمه رسمی و غیررسمی قصد ارتقای سالمت را دارند نیز کمک 

اطمینان حاصل کند که تمامی دهد تا  های آموزش ملی اولویت می خواهد کرد. یونسکو به حمایت از بخش

های مورد نیاز برای زندگی و روابط سالم را  ها و مهارت ن دانش، نگرشکودکان و افراد جوان فرصت بدست آورد

 در موقعیت یک محیط یادگیری حمایتی داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 اصول راهنمایی یونسکو

شود.  المللی راهنمایی می یونسکو از طریق موازین حقوق بشر، معاهدات و استاندارهای بین – حقوق بشر

گیرد که بر برابری، عدم تبعیض و احترام  را به کار می127تمامی اقداماتش رویکرد مبتنی بر حقوق بشریونسکو در 

 تاکید دارد.  129و مسئولیت 128به تنوع، مشارکت

دهد،  که برابری جنسیتی و احترام به تنوع را ارتقا می 130تحوالت جنسیتی های  یوسنکو از برنامه – جنسیت

پذیری افراد جوان  آسیبکه بر ساختارهای قدرتی و هنجارهای فرهنگی ، جنسیتیهای  نقشکند و با  حمایت می

 کند. گذارد، مقابله می و به ظور نامطلوبی بر سالمتی و نتایج آموزشی و رفاه آنها اثر می افزاید می

اعالمیه پاریس در »در جهت  133و اتحاد 132یونسکو به اصول حاکمیت ملی، هماهنگی   - 131حاکمیت کشور

ها و فرآیندهای ملی  ها، طرح متعهد است و به همسو نمودن اقدامات خود با اولویت134«اثربخشی کمک مورد

 ادامه خواهد داد.
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دهد که نیاز کودکان، نوجوانان و افراد جوان را مرتفع  یونسکو اقداماتی را هدف قرار می – مشارکت افراد جوان

ها و  دهی سیاست کند که مشارکت آنان در شکل های جوانانی کار می ها و طرح ها و سازمان کند و با شبکه

 بخشد.  گذارد را ارتقا می هایی که بر زندگی آنها تاثیر می برنامه

 

 

 

 

 

ها برای اجرای این راهبرد بسیار مهم است. یونسکو متعهد شده است  مشارکت وهمکاری با سایر نهادها و سازمان

ها و  ها، اهداکننده، خیریههای برابری جنسیتی شبکهتا پلی باشد میان جامعه مدنی، خصوصا جوانان و 

 های سازمان ملل متحد.  دستگاه

های سازمان ملل  ، وزیران آموزش و پرورش، آژانس135ها همکاری با دولتتوان به  از کارهای اصلی یونسکو می

ها و  ، موسسات آموزشی تربیتی، سازمان136ای های حرفه های جامعه مدنی، انجمن ها ، سازمان متحد، اهداکننده

 ، بخش خصوصی و رسانه اشاره نمود. 138های اجتماعی و مادر ، سازمان137های جوانان مذهبی شبکه

 

، سالمت جنسی و HIVتوانند به تنهایی به  ای آموزش ملی نقش مهمی برای ایفا دارند اما نمیه اگرچه بخش

به منظور اطمینان از اینکه گذارد بپردازند.  باروری و دیگر مسائلی که بر سالمتی کودکان و افراد جوان اثر می

، برای پرداختن به عوامل کودکان و افراد جوان به خدمات مناسب با کیفیت و قابل خریدی دسترسی دارند

. از این رو یونسکو روابط و همکاری بخش آموزش ملی با دیگر ها ضروری است ساختاری، کار با دیگر بخش

ها از جمله سالمت و بهداشت، جوانان، محافظت از کودکان، حفاظت اجتماعی، عدالت، آب و بهداشت  را  بخش

ها و  همکاری در میان وزرای آموزش و پرورش، دپارتمان دهد. عالوه بر این، یونسکو از افزایش توسعه می

های  موسسات حمایت خواهد کرد، به عنوان مثال، از همکاری میان آنهایی که در زمینه تربیت معلم، ایجاد برنامه

 کنند.  آموزشی و سالمت مدرسه کار می
 

، آموزش HIVسنکو در خصوص که پشتیبانی مهمی از کار یو هایی اهداکنندهیونسکو همکاری و مشارکت با 

 کنند را حفظ و تقویت خواهد کرد. خشونت مربوط به مدرسه و مبتنی بر جنسیت میجنسی جامع و 

به کار  UNAIDSدر زمینه ایدز و دیگر اسپانسرهای ثانی  139«دبیرخانه برنامه مشترک ملل متحد»یونسکو با 

برنامه »کند که چگونه  شوند که تشریح می راهنمایی می 140«تقسیم کار»ادامه خواهد داد که با  HIVبر روی 
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های کشور  کند تا نتایج و پاسخ را به نیازها و اولویت در سطح جهانی و کشوری مشترکاعمل می141«مشترک

ساز و کار مهمی برای حمایت و کار بر  142«های مشترک سازمان ملل متحد تیم»انتقال دهد. در سطح کشوری 

زش جنسی جامع، دسترسی به خدمات بهداشت و درمان جنسی و باروری و خشونت روی مسائلی مانند آمو

 تر سالمت است. مربوط به مدرسه و مبتنی بر جنسیت و نیز ارتقای گسترده

ای و ملی  های سازمان ملل متحد تقویت خواهد شد تا به پیشرفت اقدامات جهانی، منطقه همکاری با دیگر آژانس

به عنوان ها در سطح کشور حمایت کند.  های آموزش ملی و دیگر بخش بخش کمک شود و از همکاری میان

در زمینه تربیت گذارد؛  می UNFPA143یونسکو در زمینه آموزش جنسی جامع، بنا را بر کار مشترک با مثال، 

و در خصوص پیشگیری از خشونت مربوط به مدرسه و مبتنی بر  ILO144معلم و مدارس امن و فراگیر با 

. یونسکو همچنین برای کار در UN Women147و  UNICEF145 ،UNFPA ،UNDP146جنسیت با 

، در موضوع سالمت UNODC149و  WHO148آور در میان افراد جوان با  زمینه پیشگیری از مصرف مواد زیان

های آموزش ملی چگونه به پیشگیری و به  و در مورد این موضوع که بخش UNICEFو  WHOمدرسه با 

که در حال پیدایش است،  150هایی مانند ویروس زیکا حداقل رساندن تاثیر مسائل بهداشتی و شیوع بیماری

در مورد آب و   UNICEFهایی در جهت تقویت همکاری با  کار خواهد کرد. فرصت WHOکنند با  مقابله می

 درخصوص تغذیه مدارس نیز بررسی خواهد شد. WFP151ارس و همکاری با بهداشت مد

 

 بههایی  های جامعه مدنی سازمان ملل متحد از طریق تریبون ها و سازمان ها، اهداکننده یونسکو با دیگر آژانس

راهبرد »که هدفش اطمینان از اجرای  152«هر زن هر کودک»هایی مانند  تریبونادامه خواهد داد،  همکاری

تیم کار »سازمانی مانند  های میان مکانیزم و است، 153«جهانی برای سالمتی زنان، کودکان و نوجوانان
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 155FRESHو مشارکت UNESCOکه توسط   154«سازمانی در زمینه آموزش و سالمت مدرسه  میان

 تشکیل شد. 

 

 

 

 های مهم اقدام عرصه
های آتی خواهد  ای و کشوری و پاسخ به نیازهای در حال ظهور سال های منطقه یونسکو مناسب با اولویتاقدامات 

های گویای  باشد، به همراه نمونه های وسیع اقدام، که برپایه عملکردهای اصلی یونسکو می بود. در ادامه، عرصه

 شود. زیر بیان می

 

 رهبری و حمایت
یونسکو نقش رهبری مهمی در توسعه و به طور جدی در ارزیابی تفکر جدید و در به جریان انداختن و تحت 

ای بر سر مسائل مربوط به ماموریتش دارد. یونسکو همچنین در سطوح  تاثیر قرار دادن بحث جهانی و منطقه

کند و  آموزش ملی حمایت میهای  ای و ملی از تعهد سیاسی و مالی در جهت تقویت نقش بخش جهانی، منطقه

دسترسی افراد جوان به آموزش جنسی و خدمات بهداشت و ها مثال آنهایی که  با تغییراتی در قوانین و رویه

 کند. کنند، مقابله می را محدود می درمان جنسی و باروری

 به عنوان مثال، یونسکو اقدام به انجام این کارها خواهد نمود:

ها، آموزش   که شامل رویه، سیستمآموزش جامع جنسی ، HIVی مدرسه نسبت به حمایت از یک رویکرد کل 

تباط با خدمات بهداشت و درمان و پرداختن به والدین و های یادگیری امن، ار سالمت مبتنی بر مهارت، محیط

اماتی های آموزش ملی برای انجام اقد اجتماعات؛ تقویت مذاکره رویه در زمینه سالمت مدرسه؛ حمایت از بخش

های آموزشی؛ ادامه  در جهت رفع خشونت، از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت و زورگویی و تبعیض در محیط

کند؛  آموزان و مربیان و پیشگیری از تبعیض حمایت می هایی که از از حقوق تمامی دانش حمایت از قوانین و رویه

؛ و حمایت از HIVهمیت آزمایش و درمان ای نسبت به ا حمایت از تاکید شدیدتری بر افزایش آگاهی مدرسه

های آموزش ملی به مسائلی مانند خاتمه دادن به ازدواج زودهنگام و ازدواج کودک و  پرداختن بیشتر بخش

 پیشگیری از بارداری نوجوان.

ادامه خواهد  157(QPE)در زمینه حمایت از تربیت بدنی با کیفیت  156یونسکو همچنین به همکاری با شرکاء

داد بویژه با همراهی پنج کشور آزمایشی )فیجی، مکزیک، آفریقای جنوبی، تونس، زامبیا( در اصالح رویه تربیت 
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نه تنها  QPEو فراگیر باشد. با انجام چنین کاری،  160، تغییرپذیر159محور  ، کودک158نگر بدنی ملیشان که کل

 161لکه تشویق به گسترش کودکان و نوجوانان خوش ترکیبیپردازد، ب های غیرقابل انتقال و چاقی می به بیماری

خواهد کرد که احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که به طور منظم در فعالیت بدنی شرکت کنند و در طول 

 های سالمی را برگزینند.     زندگیشان عادت

 

 

 راهنمایی

های جامع،  دهد تا از پاسخ در اختیار وزرای آموزش قرار میو راهنمای عملی را یونسکو سیاست مبتنی بر شواهد 

آموزش در خصوص المللی  راهنمای عملی بینموثر، مبتنی بر حقوق پشتیبانی نمایند. به عنوان مثال، یونسکو 

اصالح و  UNAIDSو دبیرخانه  ، نهاد زنان ملل متحدUNFPA ،UNICEF ،WHOجنسی را با همکاری 

به روز رسانی و از کشورها حمایت خواهد کرد تا آن را اتخاذ و استفاده نمایند. یونسکو راهنمای عملی را عرضه 

خواهد کرد که در کوتاه مدت، معطوف بر اقدام مشترک با بخش سالمت جهت پیشگیری از بارداری زودهنگام و 

هنمایی در خصوص اجرای پیشگیری مبتنی بر را UNODCو  WHOناخواسته خواهد بود. یونسکو به همراه 

 مدرسه و پاسخ به مصرف مواد مضر در میان افراد جوان را نیز ارائه خواهد داد. 

 سازی ظرفیت
کند و به طور روزافزونی با وزرای   سازی می ظرفیت اجرا و ریزی برنامه سیاست، برای را آموزش وزرای یونسکو

های  تری میان بخش کند، تا تشویق به پیوندها و هماهنگی قوی کار می دیگر به خصوص وزرای بهداشت و درمان

های جوانان و رسانه  ها مانند موسسات علمی، سازمان مهم کند. یونسکو همچنین برای شرکای خارج از دولت

 کند. سازی می ظرفیت

ای وزرای آموزش و سازی بر به عنوان مثال یوسنکو این کارها را انجام خواهد داد: مساعدت عملی و ظرفیت

های یادگیری امن و  هایی که از آموزش جنسی جامع، محیط ها و رهنمون پرورش جهت توسعه و اجرای رویه

گذارند و از  گذراران، مدیران و معلمان تعلیم در اختیار می کنند؛ سیاست فراگیر و سالمت مدرسه حمایت می

وزرای آموزش و پرورش برای توسعه و اجرای اقداماتی در  کنند؛ و از ها و مواد آموزشی حمایت می ایجاد برنامه
                                                                                                                                                                                           

156
المللی المپیک  ، کمیته بین(ICSSPE)المللی علوم ورزشی تربیت بدنی  ، شورای بین(IBE)المللی آموزش و پرورش  کمیسیون اروپایی، اداره بین 

(IOC)،  نایک، برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) ،UNICEF  و سازان بهداشت جهانی(WHO) 

 
157

 quality physical education 
 

 
158

 holistic 
159

 child-centred 
160

 flexible 
161

 well-rounded 
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آموزان  خشونت مربوط به مدرسه و مبتنی بر جنسیت از جمله اصول اخالق و رفتار برای مربیان و دانشجهت 

 کنند.  حمایت می

 گذاری علم تولید و به اشتراک
کند و پایه ادله را تقویت کرده  یت مییونسکو از تحقیقات و و اقداماتی که برای بهبود بخشیدن دانش باشد حما

را تقویت  162جنوب-های همکاری جنوب گذاری اطالعات، نظر و تجربه کارشناس، از جمله روش و به اشتراک

رویه و عمل »کند. به عنوان مثال، یونسکو به مستند کردن و انتشار دانش و شواهد از طریق مجموعه  می

 خود ادامه خواهد داد؛ و برای مطلع کردن از اقدام بخش آموزش ملی، شواهدی بیرون خواهد داد. 163 «خوب

 نظارت و ارزیابی
های بخش  ای و کشوری و تاثیر پاسخ یونسکو از اطالعات راهبردی، نظارت و ارزیابی پیشرفت جهانی، منطقه

ای پوشش، کیفیت و تاثیر  یابی جهانی و منطقهکند. به عنوان مثال، یونسکو: نظارت و ارز آموزش ملی حمایت می

آوری و  را برای جمع 164«های اطالعات مدیریت آموزش سیستم»آموزش جنسی جامع را تقویت خواهد کرد؛ 

تا سازی خواهد کرد؛ براساس کاری که  ها در زمینه آموزش جنسی مبتنی بر مهارت ظرفیت تجزیه و تحلیل داده

های اطالعات مدیریت آموزش  ها برای گنجاندن در سیستم بی و توسعه شاخصبر چارچوب نظارت و ارزیاکنون 

 SDGقرار خواهد داشت؛ و از وزرای آموزش و پرورش برای نظارت همکاریشان در جهت دستیابی به اهداف 

   حمایت خواهد کرد.

 گردهایی و همکاری
آورد، همکاری میان بخش وزرا و میان  مییونسکو شرکاء را برای هماهنگی اقدام در سطح جهانی و کشوری گرد 

های کاری مرسوم حمایت  ها با برنامه سازی میان طرح بخشد و از شبکه بازیگران دولتی و غیر دولتی را ارتقا می

 کند. می

به عنوان مثال، همکاری و اقدام مشترک میان وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را تسهیل و از وزرای 

ها حمایت خواهد نمود؛ وزرای آموزش و پرورش را جهت بررسی  رش برای اتحاد با دیگر بخشآموزش و پرو

های بخش آموزش ملی در کوتاه مدت در زمینه زورگویی و مصرف  ریزی اقدام با تمرکز بر پاسخ پیشرفت و طرح

« تنی بر جنسیتگروه کار جهانی جهت پایان دادن به خشونت مربوط به مدرسه و مب»آورد؛ با  مواد گرد می

های ایمان محور و  های آموزش ملی برای کار با شرکاء، جوامع، افراد جوان، سازمان میزبان خواهد شد؛ و از بخش

 رسانه در مذاکره رویه حمایت خواهد نمود.
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 south-south cooperation 
163

 Good Policy and Practice 
164

 Education Management Information Systems 
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 های کلی زندگی مهارت

 گیری، قاطعیت تصمیم • موضوعات ضروری

 ارتباط برقرار کردن، گفتگو، امتناع •

 قدرتمندکردن حقوق بشر •
 پذیرش/تصدیق، تحمل، همدلی، عدم تبعیض • موضوعات دلخواه

 جنسیتزندگی مربوط به های  دیگر مهارت •

 سالمتی جنسی و باروری/تمایالت جنسی

 

 رشد و شکوفایی بشر • موضوعات الزامی

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی •

 فردی زندگی خانوادگی، ازدواج، تعهد بلند مدت، روابط میان •

23صفحه   

 :2ضمیمه 
های زندگی، سالمت جنسی و باروری و محتوای  مهارت –آموزش جنسی جامع 

 HIVمربوط به 
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ها، هنجارهای اجتماعی، رسانه  ها، نگرش جامعه، فرهنگ، تمایالت جنسی )ارزش •

 در ارتباط با تمایالت جنسی(

 تولید مثل •

 های جنسیتی برابری جنسیتی و نقش •

 سوء استفاده جنسی، مقاومت در برابر سکس ناخواسته یا اجباری •

 کاندوم •

 رفتارهای جنسی )اعمال جنسی، لذت، احساسات( •

 مقاربتی  عفونی های انتقال و پیشگیری از بیماری •

 بارداری و زایمان • موضوعات اختیاری

 جلوگیری )از بارداری( به جز کاندوم •

 خشونت مبتنی بر جنسیت و اعمال خطرناک، نفی خشونت •

 طلبی جنسی تنوع •

 خدمات سالمت جنسی و باروری، خواستار خدمات بودن •

 

 HIVمربوط به محتوای 

 HIVانتقال  • موضوعات الزامی

 (تر از جمله استفاده از کاندوم انجام آمیزش جنسی ایمن)  HIVپیشگیری از  •

 HIVدرمان  •

  HIVبدنامی و تبعیض مربوط به  • موضوعات اختیاری

خدمات مشاوره و آزمایش، خواستار مشاوره، آزمایش، درمان، مراقبت و حمایت  •

 بودن
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مدارسخشونت و تحقیر در   

 )گزارش وضعیت جهانی(
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 بخش آموزش یونسکو
اولویت اصلی یونسکو است چرا که یک حق بشری آموزش 

باشد.  و زیربنای ایجاد صلح و تحقق توسعه پایدار می

یونسکو، آژانس تخصصی ملل متحد برای آموزش و بخش 

ای در آموزش آموزش آن درصدد رهبری جهانی و منطقه

های ملی آموزش را گسترش داده و پاسخگوی است و نظام

آموزش با تمرکز ویژه روی  های جهانی در زمینهچالش

 برابری جنسیتی است. 
 

UNESCO Education Sector 
Education is UNESCO’s top priority because it 

is a basic human right and the foundation on 

which to build peace and drive sustainable 

development. UNESCO is the United Nations’ 

specialized agency for education and the 

Education Sector provides global and regional 

leadership in education, strengthens national 

education systems and responds to 

contemporary global challenges through 

education with a special focus on gender 

equality and Africa. 

 2030الگوی جهانی آموزش 
و  یونسکو به عنوان آژانس تخصصی ملل متحد، رهبری

-دار میرا عهده 2030همکاری در اجرای الگوی آموزش 

باشد که این سند بخشی از جنبش جهانی برای محو فقر 

است. آموزش، که  2030هدف توسعه پایدار تا سال  17در 

آمده، برای تحقق کلیه اهداف ضروری است.  4در هدف 

، متضمن راهنمائی برای 2030چارچوب اقدام آموزش 

 باشد. اقدامات می اجرای این هدف و

The Global Education 2030 Agenda 
UNESCO, as the United Nations’ specialized agency 

for education, is entrusted to lead and coordinate 

the Education 2030 Agenda, which is part of a 

global movement to eradicate poverty through 17 

Sustainable Development Goals by 2030. Education, 

essential to achieve all of these goals, has its own 

dedicated Goal 4, which aims to “ensure inclusive 

and equitable quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all.” The Education 2030 

Framework for Action provides guidance for the 

implementation of this ambitious goal and 

commitments. 

 

آموزش، محو  2030و در راستای اجرای الگوی  4ها، ذیل هدف به عنوان بخشی از تعهدات دولت

 هر گونه خشونت و تحقیر و سرزنش در مدارس مورد تاکید یونسکو قرار دارد.

 

 

 1صفحه
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آزار  ای، مشتمل بر خشونت جسمی از جمله تنبیه بدنی و خشونت روانی مانند اذیت وتعریف خشونت مدرسه

به منزله قسمی از خشونت، ناظر  165کالمی است، و خشونت جنسی شامل تجاوز و اذیت و آزار و  است. و تحقیر

شود یا بیم شود، و معموال تکرار مینما شدن و تحقیر در مدرسه میبر الگوئی از رفتار است که منجر به انگشت

شود که در بین ناخواسته در سنین مدرسه تعبیر میشود و از آن به منزله رفتار خشن و وحشیانه تکرار آن می

 آموزان رواج دارد. دانش

مهمترین دالیل ارتکاب خشونت و تحقیر در مدارس عبارتند از: هنجارهای اجتماعی و عوامل ساختاری و در 

-اغلب موارد خشونت جنسیتی یا مرتبط با جنسیت ناشی از تبعیض جنسیتی، انتظارات نقش جنسیتی یا کلیشه

 های جنسیتی یا عدم توازن قدرت بر اساس جنسیت است.

 :166های ذیلپذیر عبارتند از افراد متعلق به گروهکودکان و نوجوانان آسیب

 افراد فقیر 

 های نژادی، زبانی یا فرهنگیاقلیت 

 مهاجرین یا پناهندگان 

 معلولین 

  آن مطابق با هنجارهای همچنین کودکان و نوجوانانی که گرایشات جنسی، هویت یا جنسی یا نمود

  167گردند.جنسیتی و اجتماعی سنتی و مرسوم نیست، به طرز نامتناسبی متاثر می

 

 

 

آموزان یکی از اولویت های مطرح برای مقابله با خشونت در مدارس، با توجه به گزارشات یونسکو، درصد دانش 

شوند که در مقایسه هستند که در مدارس ، قربانی خشونت می 168(LGTBهمجنس گرا، ترانس و دوجنسیتی )
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 Bullying 
166

 children and adolescents, including those who are poor or from ethnic, linguistic or cultural minorities or 
migrant or refugee communities or have disabilities 
167

 Children and adolescents whose sexual orientation, gender identity or expression does not conform to 
traditional social or gender norms are also disproportionately affected 
168

 lesbian, gay, bisexual and transgender students (LGBT) 

 8ه صفح

 

 9ه صفح
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برابر بیشتر در  5تا  3آموزان بین باشد و این گروه از دانشدرصد می 16درصد به  85آموزان عادی با دانش

 معرض خشونت قرار دارند

 

 

 2030مقابله با خشونت در مدارس در الگوی آموزش 

جهانی خشونت در مدارس، اقدام جهانی الزم است تا دسترسی همه کودکان و نوجوانان به برای مقابله با معضل 

محیط آموزشی امن و عاری از خشونت تضمین گردد.اقدام در این راستا، از جمله عوامل ضروری برای تضمین 

 4ص در هدف است. و به طور خاص و مشخ 2030آموزش برابر و جامع و سالمتی و رفاه برای جوانان در الگوی 

)تضمین زندگی سالم و رفاه برای همه( از اهداف توسعه پایدار  3)برابری جنسیتی( و هدف  5)آموزش(،  هدف 

 باشد. مورد توجه می

بر اهمیت آگاهی و  4، خشونت علیه کودکان را به عنوان یک نگرانی جدی مطرح و ذیل هدف 2030الگوی 

( بر آن تصریح شده است، و بر 4.7صلح و عدم خشونت )هدف  مهارت در زمینه حقوق بشر و ارتقای فرهنگ

ارائه تسهیالت و امکانات متناسب با معلولیت، جنسیت و کودک و ایجاد محیطیط امن و عاری از خشونت 

 شود.الف( تاکید می4)
 

 

و رفتارهای موید دهی و تحول هنجارها ها و شکلبر جایگاه و نقش کلیدی آموزش و مدارس در تغییر نگرش

خشونت  تصریح شده است. هم محیط و هم محتوای آموزشی برای ایجاد مهارت برقراری ارتباط و تعامل با 

های بردباری، احترام و برادری و آمیز مشکالت و تلقین ارزشجامعه، مذاکره و بحث و تبادل نظر و حل مسالمت

 نوان شده است. همزیستی و تحقق عدم خشونت در جامعه بزرگتر موثر ع

 تنوع عوامل خشونت در مدارس

 

 ساز برای خشونت علیه کودکان و نوجوانان در مدارس عبارت است از:مهمترین عوامل زمینه

 معلولیت 

 جنسیت 

 فقر و موقعیت اجتماعی 

12صفحه   

13صفحه   

16صفحه  
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 های نژادی، زبانی یا فرهنگیتفاوت 

 )ظواهر بدنی )چاقی یا الغری مفرط 

  جنسیتی و اعالم آنگرایشات جنسی، هویت 

 

 

 

 169ساز ارتکاب خشونت در مدارس، آماری به ترتیب ذیل از عوامل زمینه2016بنا برگزارش یونیسف در سال 

 ارائه شده است:

  :درصد 25ظواهر بدنی 

  :درصد 25نژاد یا ملیت 

  :درصد 25گرایشات جنسی یا جنسیتی 

  :درصد 25سایر موارد 
 

 

 خشونت بر اساس گرایشات جنسیتی یکی از جنبههاب خشونت در مدارس:  

کودکان و نوجوانانی که گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی یا ابراز آن مطابق با هنجارهای جنسیتی مرسوم 

نیست، در معرض خشونت و تحقیر در مدارس قرار دارند که از آن به منزله قسم خاصی از خشونت مبتنی بر 

-های جنسیتی محقق میدر نتیجه هنجارهای جنسیتی  و گرایشات پنهان و موید کلیشه جنسیت یاد شده و
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 Data from Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children (2016) 

17صفحه   

18صفحه   
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گردد. از جمله گاهی پسران به دلیل فقدان مردانگی یا دختران به دلیل فقدان زنانگی مورد تمسخر و تحقیر قرار 

 .گیرندمی

 

 ایمکان تحقق خشونت مدرسه

 

 

ای داخل یا خارج کالس، اطراف مدرسه، در راه دارد که خشونت مدرسهبا تعریف موسعی، یونسکو تصریح 

 یابد. مدرسه، در اجتماع و به صورت آنالین  ارتکاب می

 

 ایآثار خشونت و تحقیر مدرسه

 

-خشونت و تحقیر در مدارس آثار مهمی بر قربانیان دارد، از جمله منجر به اخراج از کالس، اجتناب از فعالیت

باشد و در شود. بنابراین، آثار آن  فقط محدود به مدرسه نمیدر مدرسه و گاهی منجر به ترک تحصیل می هایی

 اجتماع نیز آثاری به دنبال دارد. 

19صفحه   

27صفحه  
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کودکان و نوجوانان که گرایشات جنسی، هویت جنسی یا نمود آن که با هنجارهای جنسیتی سنتی تطبیق 

آموزان دختر و گریزی در دانشگیرند. همجنسمورد خشونت یا تحقیر غیرمتناسب قرار میندارند، در مدارس 

آموزان در معرض خشونت و تحقیر از جمله گرا، افراد دو جنسیتی و ترانس بیش از سایر دانشپسر همجنس

 گیری اجتماعی و خشونت کالمی در جامعه و مدرسه هستند. خشونت روانی و کناره

در مدرسه مورد اذیت و آزار کالمی  13-20( در سنیین LGBTآموزان )درصد دانش 82رشات، طیق برخی گزا

 گیرند.قرار می

 

 

( قرار ندارند، اما از LGBTگرا، ترانس یا دوجنسیتی )دانش آموزانی که در گرو دختران و پسران همجنس

گیرند. به گریزی قرار میمورد خشونت همجنس کنند نیز معموالهنجارهای جنسیتی مرسوم و رایج پیروی نمی

آموزان در معرض درصد بیش ازسایر دانش 33درصد و یا در کانادا  24آموزان در تایلند طور مثال این دانش

 خشونت قرار دارند. 

 

 

 

 

24صفحه  

25حه صف  
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اهداف توسعه پایدار 4هدف   

(2030)آموزش   

 

Unpacking Sustainable Development Goal 4 

Education 2030 

Guide 
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Unpacking Sustainable Development Goal 4 

Education 2030 

  170باشد؟برای توسعه پایدار چه می 2030ماهیت و کارکرد الگوی 

 

 

شکوفائی الدولی و برنامه عملی برای مردم، سیاره و رفاه و اقدامی بین»برای توسعه پایدار به منزله  2030الگوی 

است که سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  172هدف توسعه پایدار 17. ابن الگو مشتمل بر 171«است

همه  173دهد.توسعه پایدار را به هم پیوسته و متوازن نموده است و گستره الگوی جهانی جدید را نشان می

ارت و بازرگانی و میلیون ها انسان از اعضای ملل متحد، کل نظام ملل متحد، کارشناسان، جامعه مدنی، بخش تج

 سراسر جهان در مورد آن توافق و مساعدت ماهوی دارند. 

 

 

 174، نظام مند شده است؟2030چگونه آموزش در الگوی 

 

از  اهداف توسعه پایدار، می باشد. با این وجود،  4برای  توسعه پایدار، هدف  2030محور کلیدی و اصلی الگوی  

قرار  2030باشد و برخی از اهداف دیگر نیز در ارتباط نزدیک با الگوی نمی 4آموزش فقط محدود به هدف 

 دارند، عبارتند از:

                                                           
170

 What is the 2030 Agenda for Sustainable Development? 
171

 an inter-governmental commitment and a plan of action for people, planet and prosperity 
172

 Sustainable Development Goals (SDGs) 
173

 United Nations A/RES/70/1 (Distr.: General 21 October 2015) Resolution adopted by the General Assembly on 

25 September 2015 [without reference to a Main Committee (A/70/L.1)] 70/1. Transforming our world: the 2030 

Agenda for Sustainable Development: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
174

 How is education articulated in the 2030 Agenda? 

7صفحه   

8ه صفح  
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جهانی به خدمات جنسی و باروری از جمله : تضمین دسترسی 3.7هدف   سالمت و رفاه:  

 2030های ملی تا سال تنظیم خانواده، اطالعات و آموزش، و گنجاندن سالمت باروری در راهبردها و برنامه

: تعداد کشورهایی با قوانین و مقررات تضمین کننده دسترسی 5.6هدف   برابری جنسیتی:  

ت و آموزش جنسی و باروری. در واقع برابری جنسیتی به ساله به دسترسی به خدمات، اطالعا 15-49زنان 

ناپذیر با حق آموزش برای همه عنوان شده است، و اینکه تحقق برابری جنسیتی منزله یکی از اصول انفکاک

باشد که مطابق آن تضمین خواهد شد که همه زنان و مردان، دختران و پسران محور میمستلزم رویکردی حق

آموزش کامل دارند، بلکه در ضمن آموزش و در نتیجه آن به طور برابر توانمند  خواهند نه فقط دسترسی به 

 گردید. 

: کاهش توسعه سهم جوانان بیکار یا فاقد آموزش 8.6هدف شغل شایسته و رشد اقتصادی:    

 2020تا سال 

 

انسانی و : تمهید آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت 13.3هدف  کاهش تغییرات آب و هوائی:  

 ساختاری برای مقابله با تغییرات آب و هوائی و کاهش آثار و پیامدهای آن.
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 مقایسه الگوهای جهانی آموزش: اهداف توسعه هزاره، الگوی آموزش برای همه، اهداف توسعه پایدار 10صفحه 

 

Global education agendas compared: MDG2, EFA and SDG4 

Global Education Agendas 

 MDG2 
 اهداف توسعه هزاره

EFA 
 الگوی آموزش برای همه

SDG4 
 اهداف توسعه پایدار

Scope Primary 

Education 
 

آموزش همحدود  

Primary 

Education 
[children] 
 مقطع ابتدائی

 )کودکان(
 

Basic Education 

[children, youth & 

adults] 
آموزش پایه )کودکان، 

 جوانان و بزرگساالن(

Basic Education; 

Post Basic 

Education/Training; 

Lifelong perspective 
العمرآموزش پایه، یادگیری مادام  

 
Geograhical 

coverage 
 

قلمروی 

 جغرافیائی

Low-income 

countries 

Conflict-

affected 
درآمد، کشورهای کم

 درگیر مخاصمه

While universal in 

intention, 

in practice focus 

on lowerincome 

countries 
با هدف جهانی اما در 

عمل تمرکز بیشتر روی 

درآمدکشورهای کم  

Universal agenda for all 

countries regardless of 

income level/ development 

status 
ی جهانی برای همه کشورها والگ

صرفنظر از سطح درآمد/وضعیت 

 توسعه

 

 
Policy focus 

 راهبرد محوری
 
 

Access to and 

completion of 

primary 

education 

for all 
دسترسی همه به 

 آموزش ابتدائی

Access to quality 

basic 

education for all 
دسترسی به آموزش با 

 کیفیت پایه برای همه

Access to quality basic 

education for all; 

+ Equitable access to 

postbasic 

education & training; 

+ Relevance of learning 

for both work and ‘global 

citizenship’ 
دسترسی به آموزش با کیفیت پایه 

برای همه؛ دسترسی عادالنه به 

های تکمیلی؛ اولویت آموزش

یادگیری برای اشتغال و شهروندی 

 جهانی
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 باشد؟چه می 2030چارچوب عمل 

اهداف توسعه پایدار در سطوح کشوری،  4، به منزله راهنمایی برای اجرای هدف 2030چارچوب عمل آموزش 

های جهانی و موضوعی جهت نظارت و ارزیابی ها یا شاخصو مشتمل بر مالک 175ای و جهانی است.منطقه

 باشد. می 4ها در راستای تحقق هدف عملکرد دولت

 

 

  176باشد؟(  چه می2030 )الگوی آموزش 4منظور از اجرای هدف 

مطرح  2030الگوی جدید توسعه پایدار و سند آموزش 4هدف  177«اجرای»ای از مفاهیم یا عبارات در مجموعه

 باشد که عبارتند از:می

 سازی جریان«mainstreaming»، 

  تسهیل نمودن«streamlining»، 

  ترجمه«translating » و 

 سازیِ یکپارچه«integrating» 

 های ملی آموزش و نیز:ها و برنامهو اهداف فرعی آن در سیاست 4مضامین هدف 

  همسان سازی و تطبیق«aligning and adapting »4ها و راهبردهای آموزشی با هدف برنامه  

، این است که این هدف به صورت مستقل و مجزا از نظام ملی آموزش و اقدامات 4در واقع رویکرد کلی به هدف 

ها برای در سطح کشوری و ملی، متضمن تالش و اهتمام دولت 4و اجرای هدف باشد  در چارچوب آن نمی

های جهانی است که در الگوی آموزش های آموزشی با اهداف و اولویتها و برنامهتصویب و تطبیق سیاست

 به تفصیل آمده است. 2030

 

                                                           
175

 The Education 2030 Framework for Action provides guidance for the implementation of SDG4 at country, 

regional and global levels. 
176

 What does it mean to implement SDG4? 
177

 implementation 

17هصفح  

18ه صفح  
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 178ضروری هستند؟ 4های ملی هدف آیا برنامه

ها تالش  179ها و روند کلی نظام آموزش ملی باشد.ها،  سیاستاهداف فرعی آن از باید بخشی از برنامهو  4هدف 

های موازی یا مجزا گردد و این اقدامات بیرون از ، نباید منتج به برنامه4برای شناسایی اقدامات ذیل هدف 

ها برای ند.  و باید تالش و اهتمام دولتباشریزی و مدیریت، و نظارت موجود نمیها و روندهای برنامهمکانیزم

 های جهانی باشد. ها و برنامههای ملی آموزش با اولویتتطبیق و هماهنگ سازی نظام

 

 

  باشد؟ها و مراحل ورود و گنجاندن اقدامات جهانی در سطح کشوری و ملی چه میگام

 

 180:گام اول: ایجاد فهم مشترک در سطح ملی )کشوری(

شرط الزم و ضروری در میان همه افراد و نهادهای ذیربط، به منزله پیش 2030مشترک از الگوی ایجاد فهم 

ها و اقدامات آموزشی ملی است. این فهم مشترک، در برنامه 4جهت ترجمه و گنجاندن تعهدات مندرج در هدف 

 خواهند گردید. ساز مشارکت و حضور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آموزش در کشورزمینه

 : 181گام دوم: احراز آمادگی کشور

در نظام ملی آموزش  4به این معنا که باید آمادگی کشور برای گنجاندن و اجرای تعهدات مندرج در هدف 

ریزی، نظارت، اجرا و مدیریت در حوزه گذاری، برنامههای ملی سیاستارزیابی گردد. این امر مشتمل بر بخش

ها و اقدامات و راهکارهای مورد نیاز برای پذیرش، تصویب و ص شود که خالها، آسیبگردد تا مشخآموزش می

 باشد. این گام به تفکیک شامل موارد ذیل است:شناسایی چه می 2030اجرای اهداف و مفاد سند آموزش 

 

                                                           
178

 Are national SDG4 plans necessary? 
179

 SDG4 targets and policy priorities should be part of existing national education policies, plans and processes. 
180

 Building a shared understanding at country level 
181

 Assessing country readiness 

19ه صفح  
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 در های ملی در تطبیق با تعهدات مندرج ارزیابی قوانین و سیاست :گذاریحوزه قانونگذاری و سیاست

های موجود داخلی با تعهدات جهانی معلوم و خالهای بالقوه نیز تا موارد تعارض چارچوب 2030سند 

 182شناسایی گردد.

 سازی یا گنجاندن تعهدات مندرج در تعیین و شناسایی نقاط و مواضعی که جریانریزی: حوزه برنامه

  183دهد.ریزی ملی اجازه میرا در برنامه 2030

  :های نظارتی و ارزیابی ملی موجود تا ملزومات چارچوب جهانی بررسی چارچوبحوزه نظارت و ارزیابی

  184رسانی گردد.( منعکس و اطالع2030)و سند  4مندرج در هدف 

 

 

  :ها و روندهای موجود با هدف هماهنگی و تحقق اهداف و بازنگری و تجدیدنظر در  نظامحوزه مدیریت

  2030.185مندرج در سند  ملزومات

باشد که در نظام آموزشی کشورها می 2030این مراحل، به منزله اقدامات اولیه و زیربنائی جهت اجرای تعهدات 

 .های ملی لحاظ گرددگذاریریزی و سیاستباید در نظام ساختاری و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182

 Policy context: Assessment of the national legislative and policy context against global 2030 policy 

commitments. This implies an examination of legislative and policy frameworks and an identification of potential 

gaps that may exist between the national policy context and global commitments. 
183

 Planning context: Identification of entry-points that would allow for the mainstreaming or integration of 2030 

commitments into the national planning context. 
184

 Monitoring and evaluation: This involves an examination of existing national monitoring and evaluation 

frameworks to better reflect the requirements of the global indicator framework proposed for the monitoring of 

SDG4 progress. 
185

 Management context: This involves a review of existing sector coordination mechanisms and processes in view 

of the system-wide, inclusiveness and transparency requirements of the Education 2030 ambitions. 

20ه صفح  



 

78 
 

 

 186نظارت بر  اجرا و پیشبرد تعهدات

187مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت؟چگونه اقدامات، 
 

های موثر نظارتی و ها باید مکانیزمز آنجائی که مسئولیت اولیه و اصلی نظارت بر عهده مقامات ملی است، دولتا

به منزله منبع رسمی  188ها ایجاد نمایند. در سطح جهانی، بخش آمار یونسکوارزیابی برای تحقق اهداف و اولویت

های آماری و اطالعاتی مرتبط با آموزش ها برای گسترش نظاماطالعات در حوزه آموزش ایفای نقش و از دولت

، به منزله مکانیزم جهانی نظارت و ارزیابی آموزش در 189کند. گزارش ارزیابی جهانی آموزشپشتیبانی می

ای که در مورد روند پیشبرد اهداف در سطوح ملی، منطقه باشدو دیگر اهداف توسعه پایدار می 4چارچوب هدف 

 ها و ایفای تعهدات آنها گزارش خواهد داد. المللی توسط نهادها و دولتو بین

 

 باشد؟های ارزیابی عملکرد چه میچارچوب شاخص

مقرر گردیده که  2030و سند  4شاخص جهانی برای ارزیابی و نظارت بر اجرای هدف  11، المللیسطح بیندر 

به تفصیل آمده است و بر اساس آن، عملکرد کشورها در سطح جهانی مورد نظارت قرار  1ضمیمه در جدول 

 خواهد گرفت.

های مفهومی احراز چالشنیز ارائه گردیده که به موجب آن، امکان  های موضوعیچارچوب شاخصعالوه بر این، 

  ، به تفصیل آمده است.2ضمیمه گردد و در جدول در رابطه با هدف اصلی یا اهداف فرعی فراهم می

هایی جهت ارزیابی و نظارت بر عملکرد کشورها در ای نیز، شاخصهمچنین ممکن است، در سطح منطقه

 ای خاص ارائه گردد. منطقه

                                                           
186

 Monitoring progress 
187

 How will progress be monitored? 
188

 the UNESCO Institute for Statistics (UIS) 
189

 The Global Education Monitoring (GEM) 

25ه صفح  
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 ها: پیمانه پورهادیمترجم شاخص
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21اعالمیه بوئنوس آیرس: آموزش و مهارت برای قرن  

ای وزرای آموزش امریکای التین و کارائیبنشست منطقه  

(2017ژوئیه  25-24)  
 

 Buenos Aires Declaration  
 
Regional Meeting of Education Ministers of Latin 

America and the Caribbean  

 

January 24-25, 2017, Buenos Aires, Argentine Republic 
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در بوئنوی آیرس در « 21ها برای قرن : آموزش و مهارت2030»، نشستی تحت عنوان 2017ژوئیه  25و  24در

های مذاکره کشور از جمله وزرای آموزش، سران و اعضای تیم 26نفر از  170بالغ بر کشور آرژانتین برگزار شد. 

های دو و چندجانبه و نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند. اعالمیه بوئنوس آیرس کننده، نمایندگان سازمان

 ارائه دهد.  2030به تصویب رسید تا یک نگاه جدیدی در خصوص آموزش بر طبق سند 

، (UNFPA)، صندوق جمعیت ملل متحد (UNDP)، سازمان عمران ملل متحد 2030دگان تدوین کنن

، (UNICEF)، صندوق کودکان ملل متحد (UNHCR)کمیساریای عالی ملل متحد در زمینه حقوق بشر 

المللی کار و سازمان بین (te World Bank)، بانک جهانی (UNWOMEN)نهاد زنان ملل متحد 

(ILO) حضور داشتند.  نیز در این نشست 
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 هدف چهارم توسعه پایدار

Sustainable  Development Goal 4 
 

 «های آموزشی برای همگانتضمین آموزش جامع و عادالنه و ارتقای فرصت: »4هدف 

آموزش ، باید تضمین شود که تمام دختران و پسران بطور آزادانه و برابر از 2030تا سال  -4-1

 ابتدایی و دبیرستان برخوردار باشند تا نتایج و دستاوردهای آموزشی موثر محقق شود.

، تضمین شود که تمام دختران و پسران از دسترسی به توسعه و پیشرفت 2030تا سال  -4-2

 دوران کودکی و آموزش پیش دبستان برخوردارند تا برای آموزش دبستان آماده شوند.

، دسترسی برابر برای همه زنان و مردان به آموزش مناسب، فنی و تخصصی، 2030تا سال  -4-3

 ها از جمله در سطح دانشگاه تضمین شود.شغلی و سایر اموزش

 6صفحه

 



 

92 
 

های فنی های مربوطه از جمله مهارت، شمار جوانان و بزرگساالنی که از مهارت2030تا سال  -4-4

 ردارند، بطور مستمر و پایدار، افزایش یابد.و شغلی برای اشتغال، کار مناسب و کارآفرینی برخو

 

 

 

 

 

، شکاف جنسیتی موجود در آموزش باید برطرف گردد و دسترسی برابر به 2030تا سال -4-5

پذیر از جمله معلوالن، افراد بومی و کودکان در وضعیت تمامی سطوح آموزش و آموزش شغلی برای افراد آسیب

 پذیر تضمین شود.آسیب

ای از بزگساالن، اعم از زن و ، تضمین شود که تمامی جوانان و بخش عمده2030تا سال -4-6  

 مرد، به سواد و آمار دسترسی پیدا کنند.

های الزم برای ، تضمین شود که تمامی دانش آموزان، اطالعات و مهارت2030تا سال  -4-7

سبک زندگی پایدار، حقوق بشر، برابری جنسیتی، ارتقای ارتقای توسعه پایدار را از طریق آموزش توسعه پایدار و 

فرهنگ صلح و منع خشونت، شهروندسازی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در فرآیند تحقق 

 توسعه پایدار کسب نمایند.

 

 7صفحه
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امکانات و تجهیزات آموزش برای ک.ودکان و نیز برای افرادی که به دلیل معلولیت یا  -الف-4

پذیرند، تامین و نوسازی شود و محیط یادگیری ایمن، جامع و کارآمد برای همگان نسیت در وضعیت آسیبج

 تامین شود.

، بطور مستمر و پایدار شمار فراگیران در کشورهای در حال توسعه خصوصا 2030تا سال  -ب-4

یقایی برای اشتغال به تحصیل ای در حال توسعه و کشورهای افرکشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای جزیره

های تخصصی، فنی، در مقاطع باالتر، همچنین دستیابی به آموزش شغلی و دسترسی به فناوری اطالعات، برنامه

مهندسی و علمی که در کشورهای توسعه یافته یا دیگر کشورهای در حال توسعه در حال برگزاری است، افزایش 

 پیدا کند.

های تمر و پایدار، شمار معلمان آموزش دیده از طریق همکاری، بطور مس2030تا سال  -ج-4

المللی برای آموزش معلمان در کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای کمترتوسعه یافه و کشورهای بین

 ای کوچک در حال توسعه، افزایش یابد.جزیره

 

 

 

 مقدمه

 8هصفح
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مقامات دولتی رسمی، نمایندگان ملل متحد، ما وزرای آموزش کشورهای امریکای التین و کارائیب،  .1

های جامعه مدنی و دیگر مشارکت کنندگان در برنامه توسعه پایدار ای، سازمانهای منطقهسازمان

ژوئیه  24-25که در بوئنوس آیرس در « 21ها برای قرن : مهارت2030آموزش »، در نشست 2030

 برگزار شد، گرد هم آمدیم.  2017

 

، 190تحت عنوان آموزش برای همه 2015اقداماتی که در راستای هدف ششم از اهداف با توجه به  .2

، برنامه عمل توسعه 192(2015، اعالمیه اینچئون )می 191(2014اقداماتی نظیر اعالمیه لیما )اکتبر 

در راستای تحقق هدف  194(2015)نوامبر  2030و چارچوب عمل آموزش  193(2015پایدار )سپتامبر 

 چهارم از اهداف توسعه پایدار اعالمیه بوئنوس آیرس به تصویب رسید.

 

کنیم که آموزش یکی از حقوق بنیادین هر فرد است و مبنای به رسمیت شناختن سایر ما تاکید می  .3

ی، باشد. آموزش به عنوان شرط الزم برای تحقق صلح، توسعه پایدار، رشد اقتصادی اجتماعحقوق می

مشاغل مناسب، برابری جنسیتی، پیشگیری از تمامی اشکال تبعیض، شهروندی مسووالنه، سالمت و 

ها مسئولیت دارند که نقش محوری آموزش را برای تحقق توسعه پایدار و تصویب باشد. دولترفاه می

 را به رسمیت بشناسند. 2030اهداف توسعه پایدار تا 

 

 

 

اقتصادی در منطقه، نابرابری است، ما بر این -مهمترین چالش برای تقق رشد اجتماعیبا توجه به اینکه  .4

باید برخورداری تمام دختران و پسران از آموزش  2030باور هستیم که اصول حاکم بر برنامه اموزش 

 رایگان، برابر و مناسب در مقاطع دبستان و دبیرستان را تضمین نماید.

                                                           
190 . Education for All (EFA) 
191

 . the commitments of the Lima Declaration (October 2014 
192

 . , the Incheon Declaration (May 2015) 
193

 . the 2030 Agenda for Sustainable Development (September 2015) 
194

 . the Education 2030 Framework for Action (FFA) (November 2015) 

 9صفحه
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اهداف توسعه پایدار، خصوصا هدف چهارم مستلزم ایجاد تحوالت عمیق در کنیم که تحقق ما تاکید می .5

ها و اقدامات کشورهای ما است که منجر به ایجاد رویکرد جدید نسبت به یادگیری، آموزش، سیاست

شود و این مهم، در پرتو برنامه ریزی مبتکرانه، جامع و استراتژیک و اخاذ چشم اندازی برای دراز مدت 

 جه به وقایع ملی و محلی است.البته با تو

 

شناسیم که ناظر بر اموزش از ما اهمیت هدف آموزش مندرج در اهداف توسعه پایدار را به رسمیت می .6

 اوان کودکی تا آموزش در سنین باالتر و بزرگسالی است.

پیوسته، ابراز های قابل توجه که در زمینه موضوعات آموزشی در کشورهایمان بوقوع ما از پیشرفت .7

کنیم. تاکید می 2030های کنیم و بر لزوم اصالح و تداوم تغییرات جهت مواجهه با چالشخرسندی می

های آسیب پذیر باید با توجه به با این همه، ما بر این باور هستیم که شکاف آموزشی خصوصا در گروه

 های هر کشور برطرف گردد.اولویت

 

 ایهای منطقهموافقتنامه

ها و در تمامی سطوح، یک موضوع مهم در منطقه کنیم که  کیفیت آموزش در تمامی جنبهتاکید میما  .8

 های مرتبط با سیستم آموزش مختلف ارتقا یابد.است که باید با مشارکت بخش

 

های به حاشیه رانده ها با تاکید بر گروهاقدام جهت تداوم توسعه آموزش از سنین کودکی و توسعه برنامه .9

 پذیر از طریق ارائه راهکارهایی باید در اولویت قرار گیرد.های آسیبو گروهشده 

 

علیرغم نتایج بدست آمده تاکنون در زمینه توسعه دسترسی به آموزش ابتدایی در تمامی کشورها، ما بر  .10

اهمیت آموزش در دبیرستان و آموزش شغلی و نیز سطوح باالتر آموزش برای کسب اطالعات و فناوری 

 کنیم.تاکید می نوین

 10صفحه
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ما بر نقش اساسی معلمان و دیگر متخصصان در امر آموزش در راستای تحقق آموزش مطلوب تاکید  .11

های آموزشی معلمان خصوصا در جهت توان افزایی معلمان کنیم و خودمان را ملزم به اجرای برنامهمی

 دانیم.های آموزشی میاز طریق بازنگری بر محتوای متون و برنامه

 

 

 

نماییم که در مواجهه با تحوالت اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی در منطقه، الزم است که ما تاکید می .12

های جدید اتخاذ شود و الگوهای جدید آموزش و یادگیری بر مبنای بازنگری بر شرایط، محتوا، سیاست

کلیه دختران و پسران، نوجوانان، فضای آموزشی و نهادها و ساختارها ارائه شود که پاسخگوی نیازهای 

جوانان، بزرگساالن و نیز افراد معلول باشد. همچنین میان مدارس و بازار و اجتماع باید پیوند کارآمد 

 برقرار شود.

 

های آموزشی برای های آموزشی و تجربیات عملی و محتوای سیستمما خود را ملزم به تقویت برنامه .13

 دانیم.می 21توسعه قرن 

 

های جامع برای آموزش توسعه پایدار، آموزش شهروند جهانی، باید طراحی و اجرا نماییم تا نامهما بر .14

موفق به اجرای حقوق بشر، برابری جنسیتی و فرهنگ صلح، منع خشونت و همزیستی، حمایت از 

 محیط زیست و زندگی کره زمین و مواجهه با چالش تغییرات آب و هوایی بشویم.

 

 

های آموزشی پاسخگو و کارآمد ، قابل انعطاف و بهبودپذیر در راستای د را ملتزم به ایجاد سیستمما خو .15

دانیم که های کشورهای خود میانطباق با حقوق و ملزومات مهاجران و پناهندگان بر طبق سیاست

 ربیاید.ها و بالیای طبیعی ببتواند از عهده رفع معضالتی نظیر مخاصمات، خشونت، تبعیض، بیماری

 

 12صفحه

 

 12صفحه
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سازی و همسوسازی به رغم پذیرش تنوع فرهنگی در منطقه ما، آموزش باید در جهت هماهنگ .16

 های مختلف اقدام نماید.فرهنگ

 

های اجرای تواند به عنوان یکی از ظرفیتارتقای زندگی شهری و افزایش نرخ شهرنشینی در منطقه می .17

نظیر خشونت، تفکیک و جداسازی مناطق شهری و هایی شود و چالشو توسعه پایدار قلمداد می 2030

 مدارس  و آثار و تبعات منفی آن بر آموزش، توسعه فرهنگی و پایدار باید مد نظر قرار گیرد.

را منطبق با شرایط کشورهای خودمان  2030های ارزیابی و نظارتی برای اجرای برنامه عمل ما مکانیسم .18

 ایجاد و تقویت خواهیم کرد.

 

 

های نهادی و نظام آموزشی در کشورهای خودمان باید ما در جخت تقویت و مدرنیزه کردن چارچوب .19

پاسخگویی و شفافیت را ارتقا ببخشیم و مشارکت تمامی بازیگران در تمامی سطوح را تضمین نماییم. ما 

عه اقدام در جهت ارتقای کیفیت آموزش عمومی به عنوان زیربنای ایجاد دموکراسی و انصاف در جام

 کنیم.می

 

 

 چشم انداز

اهداف توسعه  4خصوصا هدف  2030کنیم که سران کشورهای ما باید در طراحی و اجرای ما تاکید می .20

های قطعی  با توجه به نقش و جایگاه خودمان در پایدار اقدام نمایند، ما نیز در راستای اجرای برنامه

 اجرا کنیم.کشورهایمان باید این اعالمیه را 

های آموزشی موفق در منطقه و فراتر از آن را به رسمیت ما اهمیت و جایگاه انتقال و انتشار سیاست .21

 های کارآمد در این زمینه بشویمشناسیم تا موفق به ایجاد استراتژیمی

 

 

 13صفحه

 

 14صفحه
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 آمریکای التین و کارائیب : 2030 درسی در الگوی آموزش ریزیبرنامه

در مورد اهمیت بازاندیشی در برنامه درسی با توجه به یک چشم انداز جامع، انسانی، و تحول گرا از آموزش و 

در  2015( که در سال WEFکه از مجمع جهانی آموزش و پرورش ) 2030آموزشی  سندکند. پرورش بحث می

برنامه درسی را به عنوان یک ابزار آموزشی قدرتمند  ،در جمهوری کره برگزار شد، نشات گرفت Incheonشهر 

های برنامه ها، فرآیندها و نتایج یادگیری موثر، مناسب و پایدار را فراهم می سازد.کند که فرصتقلمداد می

 .برای توسعه پایدار، فراگیر، عادالنه و منسجم، دارای اثر مثبت برای یک کشور می باشند یدرسی به عنوان اهرم

-ی آرمانی بوده و به ایجاد چنین جامعه ای کمک می کنند. این مقاله توصیهآنها منعکس کننده نوعی جامعه

اد آموزش فراگیر و عادالنه و با کیفیت باال در امریکای هایی برای تقویت جایگاه برنامه آموزشی در جهت ایج

ی در حال آموزش( برنامه 1التین و کارائیب را ارائه میدهد. در این برنامه به این سواالت پاسخ داده می شود: 

( چه نقشی در اصالحات با هدف بهبود عدالت و کیفیت 2حاضر چگونه است؟)چگونه فهمیده یا تصور میشود(. 

 4)ی چیست؟ آموزش( چالش های منطقه ای اصلی در رابطه با توسعه برنامه 3ای یادگیری ایفا میکند؟ فرآینده

 تراز کنند؟)تطبیق دهند(.ی خود همی خود را با نیازهای توسعهآموزشچگونه کشورها می تواند برنامه های 

برای آموزش و پرورش، امریکای  2030 سندکلمات کلیدی: برنامه آموزشی، تغییر برنامه درسی، 

 التین و کارائیب، یادگیری

 

 

در شهر  2015( که در سال WEFکه از مجمع جهانی آموزش و پرورش ) 2030آموزشی  سند   5ص 

Incheon )در جمهوری کره برگزار شد، پدید آمد )نشات گرفت، (UNESCO, 2015a; United 

Nations, 2015 برنامه درسی را به عنوان یکی از ابزارهای پایه ای برای توسعه پایدار، فراگیر، عادالنه و )

متصور می شود، در  "عادالنه"و  "فراگیر" مفاهیمیک کشور تلقی می کند. آنچه به طور خاص از برای منسجم 

( در یک چشم Marope,2014واقع مبانی یک رویکرد سیستماتیک برای حصول اطمینان از کیفیت آموزشی )
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انداز جامع، انسانی، و تحول گرا از آموزش و پرورش می باشد، که به بهبود زندگی افراد، خانواده ها، جوامع و 

مستلزم پاسخ مؤثر به نابرابری ها و حصول اطمینان از فرصت های  "یتجامع"کشورها کمک خواهد کرد. اساسا، 

(. از 2016یونسکو، -IBEباشد )آموزان مییادگیری فردی متناسب با انتظارات متنوع و نیازهای همه دانش 

سانی و فرآیندهای برابر، راه را برای انبر تضمین این که شرایط آموزشی، هزینه و نیروی  "عدالت"سوی دیگر، 

 ;López, 2005) برابری و عدالت در نتایج یادگیری برای تمامی محصلین هموار نماید، تاکید می کند. 

Opertti, 2017) 

 ,Tawilد )نو عدالت یک مفهوم سیستمیک از آموزش با کیفیت را شکل میده جامعیتن منظر، از ای   5ص 

Akkari and Macedo, 2012 این شامل ارتباطات متقابل و معنای واحد دادن به اجزای مختلف نظام .)

ن ظرفیت به عنوا "کیفیت"آموزش و پرورش با هدف ایجاد و تسهیل فرصت های یادگیری فردی است.  بنابراین 

به عنوان یک امر عام  را هم نظام آموزش و پرورش برای ترویج یادگیری مناسب و پایدار تعریف شده که آموزش

  (.Tawil, 2012; UNESCO, 2015bالمنفعه و هم به عنوان حق آموزش و یادگیری تقویت میکند )

که افراد از طریق معاشرت با یکدیگر، به این نکته اشاره دارد منفعت عمومی ایده آموزش به عنوان یک امر  5ص 

هویت جمعی آموزش و به اشتراک گذاشتن مجموعه ای از ارزشها و منابع  مثل همبستگی و عدالت به  رتاکید ب

در اصل یک ساختار سیاسی، تاریخی و فرهنگی  ”منافع مشترک“حقوق خود دست یابند. در واقع، مفهوم 

ها و سیستم های دانش ملی و بومی را به عنوان منابع مشروعیت و  اجتماعی است که تنوع زمینه ها، دیدگاه

توسعه خود به رسمیت می شناسد. منافع مشترک بر فرآیندهای فراگیری که انواع نهادها و ذینفعان درگیر در 

 (.UNESCO, 2015bتدوین و اجرای سیاست ها را پوشش میدهد، استوار است )

( یادگیری را به عنوان هدف اصلی آموزش و UNESCO, 2015a)  2030آموزش  ندساز آنجا که  4پ  5ص 

برای یادگیری  اصلیریزی شالوده پرورش قلمداد میکند، یک فرصت جدید برای برنامه آموزشی به منظور پی

(. در واقع، شواهد جهانی نشان می دهد که هر IBE-UNESCO, 2015مناسب و پایدار مطرح می شود )

وفق مبتنی بر یک طرح برنامه آموزشی موثر و قوی است. شواهد همچنین به طور گونه اصالحات آموزشی م

های جمعی در طرح برنامه درسی و توسعه، ارد که ناچیز شمردن بحث و ساختنضمنی یا صریحا نشان می ده

است  چشم پوشی از یک ابزار موثر برای تغییر آموزش و پرورش به شیوه ای قانع کننده، عمیق و پایدار

(Amadio, Opertti and Tedesco, 2015; Tucker, 2011.) 
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جدید را به  سندبرای ایفای نقشی مهم در  آن  چشم انداز و تصویر سنتی برنامه آموزشی ممکن است فرصت

تاخیر بیندازد. از یک سو، برای بسیاری از ذی نفعان در داخل و خارج نظام آموزش و پرورش، برنامه آموزشی 

یک موضوع غیر قابل نفوذ، ناراحت کننده و غیرقابل هضم است. عالوه بر این، پرداختن به مسائل برنامه آموزشی 

آینده آن، اجرای برنامه های آموزشی را بسیار  تجسمین حساس، مانند تفسیر گذشته و حال یک جامعه و همچن

پیچیده می کند و هزینه ها و اختالفات  سیاسی و حقوقی باالیی را در بر دارد. هنگامی که تغییرات برنامه 

آموزشی با تصمیم گیرندگان مورد بحث قرار میگیرد، مباحث آنها معموال محدود به تعداد مراکز آموزشی که باید 

شود، توزیع کتاب های درسی و یا تجهیز آزمایشگاه ها می شود. برنامه درسی اساسا به عنوان یک ورودی ساخته 

. بنابراین تاکید بر شرایط یادگیری و سرمایه تلقی می شودکه از فرآیندهای آموزش و یادگیری پشتیبانی میکند، 

 )ورودی(، به جای محتوا و استراتژی های برنامه تحصیلی است .

با برنامه ها و طرح های مطالعاتی و یا به طور کلی تر برنامه درسی تلفیق  تاعمد آموزشیوی دیگر، برنامه از س

(. اینها اغلب در تعداد بی شماری از رشته ها و  محتواهای Jonnaert and Therriault, 2013می شود )

ی جامعه را در نظر نمی گیرند و هیچ پیوند مشترکی منعکس شده است، که  انتظارات و خواسته ها درسی بدون

محصالن(، و چگونگی ارتباط آنها با همکالسان و معلمان خود  -با افکار و احساسات یادگیرندگان )دانش آموزان 

 نا مانوس )بی ارتباط( اند.

به نتایج آموزشی نیست و اغلب اندک امیدی م که در آن می کنی ما همچنین به موقعیت هایی برخورد 6ص 

با میزان سرمایه گذاری انجام شده ندارد. ضعف ارائه آموزشی ممکن است منجر به نتایج ضعیف و سنخیتی 

 ودن شهروندان شبینارضایتی عمومی از آموزش و پرورش در دولت ها  و جوامع مدنی، و در مقیاس بزرگتر در 

(Opertti, 2011)یه ها(، صرف نظر از )سرما . ابهاماتی بوجود آمده است مبنی بر این فرض که ورودی ها

به عنوان مثال، فناوری غلط دستگاه  -در نفس و ماهیت خودشان به نتایج آموزشی بهتر تبدیل نشدند  یپیچیدگ

ع آموزشی می باشند. نکته حائز اهمیت این است که نابهای برنامه نویسی، عاری از برنامه های آموزشی موثر و م

از جمله مشارکت، هماهنگی و رابطه موسسه آموزشی،  -های خود در صورتی که ارائه آموزشی در تمام جنبه 

قوی نباشد، نتایج همچنان نا امیدکننده خواهند بود. هیچ شواهدی از  -تربیتی و معلمان فنون برنامه آموزشی، 

 Tedesco, Opertti andیک جهش جادویی از شرایط یادگیری و ورودی ها به نتایج مثبت وجود ندارد )

Amadio, 2013. ) 
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. این به طور خاص این سوال را بازبینی تئوری و اجرای برنامه آموزشی را ایجاب می نماید  2030آموزش  سند 

عنوان یک کمک دوستانه برای حمایت از فرآیندهای تغییر ایجاد میکند که آیا برنامه آموزشی می تواند به 

آموزشی و مشارکت برای قوی کردن طرح های آموزشی نقش ایفا کند. دو عنصر مهم و مرکزی هستند: توضیح 

 اینکه چگونه برنامه آموزشی فهمیده شود و نقش آن را در طرح های آموزشی مشخص کند.

جمعی و و توافق فنی، سیاسی، و خط مشی در میان موسسات و  اساسا، برنامه آموزشی روند ساخت و ساز

ذینفعان مختلف، از داخل و خارج نظام آموزشی، درباره اینکه چرا، چه، چگونه، چه زمان و مکانی آموزش و 

یادگیری انجام گیرد را، بیان میکند. برنامه آموزشی یک عامل قدرتمند خط مشی آموزش و پرورش است که 

نوع جامعه هدف می شود. این شامل شکافها و هم افزایی ها میان ابعاد مختلف است. در مرحله منجر به تحقق 

 "، که در آن فرض می شود که همه می توانند یاد بگیرند. در مرحله دوم، "برنامه آموزشی تعیین شده"اول، 

س اتفاق می افتد. سوم، است که مربوط به چیزی است که در واقع در کالس های در  "برنامه آموزشی اجرا شده

که به مفروضات کلیدی که متضمن اعمال و اخالق و عادات قومی در مدرسه می باشد،  "برنامه آموزشی پنهان"

است که به آنچه می بایست آموزش داده می شد، اما انجام  "برنامه آموزشی فراموش شده"اشاره میکند. چهارم 

که شامل شایستگی ها و نتایج یادگیری در  "وزشی به دست آمدهبرنامه آم"شود. پنجم، نشده است، مربوط می

این است که دانش آموزان  شاملکه  "برنامه آموزشی تجربه شده"مقیاس بزرگ است )سطح کالن(. در نهایت، 

چگونه یاد بگیرند و چگونه با معلمان و همکالسان خود ارتباط برقرار کنند  چه فکر و احساسی دارند،

(Amadio, Opertti and Tedesco, 2015; IBE-UNESCO, 2013a; IBE-UNESCO, 

2013b; IBE-UNESCO, 2015). 

 سیاسی ، برنامه آموزشی،  طرح آموزشی را در چهار جنبه اساسی گسترش میدهد: -یاز این دو زاویه فن

دانش ی فرداولویت های توسعه و نیازهای یادگیری )آموزشی( جامعه هدف و نیازهای توسعه برنامه این  .1

 آموزان را به صورت هماهنگ  ترکیب میکند.

این برنامه روند جاری گفتگوی اجتماعی و ساخت جمعی را آسان میکند که شامل تنوع نهادها و  .2

ذینفعان،  هم در داخل و هم در خارج از نظام آموزش و پرورش، حول نوع برنامه آموزشی مورد نیاز 

 باشد.که این برنامه به دنبال ایجاد آن است مینی ابرای رفاه مردم و نوع جامعه و شهروند
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این برنامه به سیاست آموزش و پرورش در روش های واقعی آموزش و یادگیری کمک میکند و  .3

همچنین تصمیم گیری های استراتژیک مبنی بر اینکه در چه چیزی، چگونه و کجا سرمایه گذاری 

 و  ،یادگیری انجام شود را هدایت می کند منابع و سرمایه ها به منظور حفظ فرایندهای یاددهی و

این برنامه شیوه های آموزشی را جهت میدهد و از معلم به عنوان یک راهنما، و نه تنها به عنوان تسهیل  .4

کننده فرایند یادگیری پشتیبانی میکند، با توجه به اینکه معلم تصمیم گیرنده اصلی در کالس درس 

 ;Amadio, Opertti and Tedesco, 2015; Fullan and Langworthy, 2014)است .

Halinen and Holappa, 2013; IBE-UNESCO, 2013b; IBE-UNESCO, 2015; 

Roegiers, 2010).  

این دیدگاه جامع از برنامه درسی به طور فزاینده ای در مناطق مختلف جهان، و در زمینه های متفاوت : 7ص 

اجتماعی منعکس شده است. قبل از این هرگز چنین امکانی نبود  قابل توجهی از نظر توسعه سیاسی، اقتصادی و

و فراتر از آن جریان  2030، 2020که، برنامه آموزشی در برنامه های توسعه و چشم انداز آموزشی برای سال 

. این مثالی در مورد مالزی است که در آن آموزش و پرورش به عنوان یک ابزار حیاتی برای و غالب باشد اصلی

-ایجاد توسعه پایدار، بهبود کیفیت منابع انسانی و تقویت رقابت پذیری این کشور در جامعه علمی شناخته می

 .(Ministry of Education of Malaysia, 2013) شود.

   :به طور خاص، نقش برنامه آموزشی در فرآیند تغییر آموزشی عمدتا در پنج نقطه )محور( زیر ارائه شده است

شی به عنوان یک قطب نما عمل میکند که هدف و چشم انداز آموزشی  را به فرآیندهای برنامه آموز .1

 آموزش و یادگیری موثر، شیوه های کالس درس و نتایج یادگیری تبدیل می کند.

دانش آموزان را توانمند می سازد که خود عهده دار، مسئول و پاسخگو برای  این برنامه آموزشی .2

  ;(Aguerrondo, Vaillant et al., 2014; OECD, 2013)شندیادگیری خودشان با

این برنامه آموزشی به طیف گسترده ای از مسائل و موضوعات معنا میدهد و آنها را شفاف و متمایز می  .3

که از بخش های مختلف )به عنوان مثال، دولت، جامعه مدنی و شهروندان(،   (Amadio, 2013سازد )

زمینه های   ه آموزشی و یا تلفیق با آن هستند. این بیشتر در موردبه دنبال تقویت حضورشان در برنام

مشترک بین چند فیلد کاری یا زمینه ای که به طور پایه ای در چندین شاخه تخصصی تر استفاده 

میشود، مانند آموزش شهروندی بومی و جهانی، آموزش برای توسعه پایدار و شیوه های زندگی پایدار، 

دو زبانه بین فرهنگی و ارزش های جهانی با درنظر گرفتن تنوع آنها قابل توجه  آموزش فراگیر، آموزش

 است.
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این برنامه آموزشی بر اهمیت نقش زمینه ها و موضوعات یادگیری)آموزشی( در فرآیندهای طرح و  .4

موضوعات محتوی باید با اولویت های زمینه ها و توسعه برنامه آموزشی تاکید میکند. در مرحله اول، 

تماعی و آموزشی کشور مطابقت کند )هم تراز شود(. عالوه بر این، آنها باید تغییرات را با توجه به اج

. در نهایت، آنچه باید در جدید( تربیتی ابیرتصدیق کنند )به عنوان مثال، تدنشر علم نسل، مشروعیت و 

برای عملکرد شهروند فعال و را ها به ابزار تفکری است که راه نظر گرفته شود تحول و دگرگونی آن

( در مقیاس جهانی، ملی و بومی و در چارچوب ارزش ها Masciotra and Medzo, 2009) کاردان

 مشترک هموار میکند. و منابع

 "چگونه"را به  "چه چیزی")چرا( و  "برای چه"یک کمک دوستانه معلم است که  برنامه آموزشی این .5

برای دانش آموزان مختلف، رده ای از استراتژی های آموزشی متصل میکند. این از طریق مجموعه گست

ی در فضاهای تعاملی بین معلمان و دانش آموزان با استفاده فردبرای پشتیبانی و حمایت از یادگیری  و

ارزشیابی در جهت حمایت  همیتمخلوط(، و برجسته کردن ا -)هیبریدی آموزشی ترکیبی از مدل های

 .از یادگیری به دست می اید

 

 

 

 

بحث منطقه ای در برنامه آموزشی و توسعه آن می تواند ارزیابی کلی از سه موضوع اصلی باشد. در مرحله  7ص 

عادات تربیتی و اول، غلبه و تسلط تاریخی رویکرد های تربیتی نسبتا بسته، که توسط منافع شرکتی )حقوقی( 

)متکی به آنهاست(. در مرحله دوم، ، در تعریف هسته اصلی برنامه های آموزشی پشتیبانی شده است شدید قومی

ناپیوستگی آموزشی، برنامه تحصیلی و نهادی، میان سطوح مختلف نظام آموزش و پرورش، به خصوص بین 

های آنها با توجه به ممانعت از پیشرفت یکنواخت فراگیران در سراسر نظام آموزش ابتدایی و متوسطه، و داللت

ات تدریجی بدون درک سیستمیک از آموزش اعمال تغییرآموزشی از طریق آموزشی. سوم، اصرار بر تغییر برنامه 

با کیفیت. از لحاظ کلی، برنامه آموزشی به عنوان یک روند بازاندیشی سیستم آموزش و پرورش در جهت تسهیل 

 فرصت های موثر برای آموزش و یادگیری متصور نشده است.

ر مورد توسعه برنامه درسی باشد و چگونه می توان با چه چیزی می تواند برخی از چالش های اصلی منطقه د

 آنها مقابله کرد؟ ما  می توانیم حداقل پنج جنبه را شناسایی کنیم:
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  8ص 

به عنوان یک ابزار قدرتمند به ایجاد مبانی توسعه عادالنه و فراگیر، پایدار و  برنامه آموزشیشناخت  .1

شیوه زندگی کمک می کند. نقش آن در برنامه ها و طرح های آموزشی و اجتماعی کشور باید به وضوح 

شود. برنامه آموزشی برای توسعه یکپارچه  و تایید  بیان شود، به رسمیت شناخته شود و پشتیبانی

 .و پرورش به عنوان یک سه گانه سیاست: فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اهمیت دارد آموزش

و نهاده  ،اطمینان از اینکه سرمایه گذاری و طرح ها  برای بهبود شرایط یادگیری در نظر گرفته شده اند .2

ین می به معنای آن اشاره دارد و  ارزش افزوده ی آن را تعی  ها به چشم اندازی از برنامه آموزشی که

کند، پاسخ می دهند. حمایت از توسعه و دستیابی به نتایج یادگیری مناسب و پایدار ضروری است. 

نقطه عطف مرکزی این مجموعه از فرآیندها و نهاده های  آموزش و یادگیری است  برنامه آموزشی

(IBE-UNESCO, 2015) ان برنامه آموزشی و روند توسعه آن با بحث در مورد زمدرست . تغییر

شود، بلکه با درک چالش ها و زمینه های آموزشی آغاز نمیآموزش و مطالب مربوط به یادگیری رشته

های هر کشور در تامین امنیت توسعه آن، و نیز نوع شایستگی های فردی و شهروندی مورد نیاز برای 

  این تغییر، صورت می پذیرد.

زمینه های مشترک بین چند زشی )منطق، اهداف، اطمینان از ارتباط بین مولفه های کلیدی برنامه آمو .3

معیارهای ارزشیابی(، از ابزارها و ، ساختار برنامه آموزشی، برنامه درسی، مطالب آموزشی، و فیلد کاری

طریق ابزارهای مختلف )به عنوان مثال، چارچوب برنامه آموزشی( که پایداری، ثبات، اتحاد، تحقق و 

و تغییر برنامه آموزشی را تقویت کند. بستن شکاف بین برنامه آموزشی  تاثیر طرح های الزم برای توسعه

به صورتی که طراحی و اعمال شده، و تمرکز بیشتر بر درک برنامه های آموزشی تجربه شده و به دست 

، که استآمده، مسائلی در دست انتظار هستند. یک مثال منطقه ای روشن رویکرد مبتنی بر شایستگی 

  (Opertti, 2008) .های موثر کالس درس بیان نشده استبه طور کلی در شیوه دفبیانیه هدر آن 

تنوع تجارب یادگیری  معنا داده و غلبه بر  که بهتقویت هم افزایی و فرآیندهای بین آموزش و یادگیری،  .4

همچنین ارتباط برنامه درسی  -دوگانگی و درجه بندی مرتبه ای بین دانش و مهارت های سخت و نرم 

و آموزش به عنوان یک جفت جدایی ناپذیر. موضوع چگونگی پاسخگویی موثر به نابرابری )برای غلبه بر 

آموزان لزوما باید به هدف و محتوای آموزشی که نشان دهنده  آن( و تنوع )برای ترویج یادگیری( دانش

 ارتباط و ظرفیت، برای اتصال آموزش و پرورش با جامعه است، ارجاع داده شود.
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 ,Ainscow and Messiouدرک آموزش فراگیر به عنوان جوهره و موضوع سیستم های آموزشی) .5

2014; IBE-UNESCO, 2016; Opertti, 2017 ه رسمیت شناختن حق هر دانش ( با دیدگاه ب

جامعیت یا فراگیری در واقع تدوین  .آموز برای لذت بردن از یک فرصت واقعی در آموزش و یادگیری

هایی است که دربردارنده مسائل مربوط به دسترسی، فرآیندها، مشارکت و سیاست ها و برنامه موازی

یادگیری و پاسخ آموزشی منحصر به  نتایج است. این شامل ترکیب هماهنگ ماهیت جمعی فرآیندهای

فرد به هر دانش آموز است. این امر با این فرض محقق میشود که شخصی سازی برنامه های درسی و 

احترام به آنها است و همچنین پاسخ در واقع ارتباط بین درک گوناگونی دانش آموزان و پاسخ آموزشی 

 ست.به زمینه های یادگیری و شرایطی که مانع یادگیری ا

 پیشرفتراههایی برای 

برنامه های آموزشی اگر اهرم موثری برای توسعه یک کشور باشند نتیجه مثبتی خواهند پاراگراف آخر:  8ص 

هستند که فقط نقشی نمادین در مراحل تغییر آموزش  داشت. در غیر این صورت، آنها در معرض این خطر جدی

هفت جنبه را  باشند. به عنوان یک فهرست ناقص و اولیه، و پرورش در امریکای التین و کارائیب را داشته

، با تمرکز بر امریکای  2030سند آموزشپیشنهاد میکنیم که می تواند به تقویت موقعیت برنامه آموزشی در 

 التین و کارائیب کمک کند.

 9ص 

های توسعه به طور جدایی ناپذیری مرتبط با اهداف و آرمان که شناخت طرح و توسعه برنامه آموزشی  .1

کشور است. این باید باعث متعهد کردن ذینفعان متعدد شود که تنوع ارزش ها، ایدئولوژی ها، رویکرد 

 ها و حاالت را بپذیرند. این موضوع ها، هم مربیان را درگیر میکند و هم باعث تعالی آنها می شود.

و توسعه دهندگان آن، تشویق تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان سیاست، متخصصان برنامه آموزشی  .2

مربیان و ارزشیابان به اینکه در طول فرایند طرح برنامه آموزشی، توسعه، نظارت و ارزیابی با هم کار 

کنند. تغییرات برنامه آموزشی نباید به عنوان یک چیز پروژه گرا در راستای عملکرد منظم سیستم 

 آموزش و پرورش دیده شود.

م اصول و جهت های مراحل تغییر آموزشی را که باید تمام عناصر به روشنی و بصورتی پایدار و محک .3

به شیوه ای الزام آور و واحد هدایت و راهنمایی کند، تعریف کرده،  را تشکیل دهنده این دوره آموزشی

درک کند، مشخص کند و انتشار دهد . رویکردهای برنامه آموزشی )به عنوان مثال، استانداردها و 
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ه ها به خودی خود هدف نیستند، اما ابزاری برای اثربخشی به هدف و محتوای و رشت -استعدادها( 

 آموزشی هستند.

بازاندیشی چرخه آموزش و پرورش با توجه به نیازها، استمرار و سیالیت )انعطاف پذیری( سیر یادگیرنده  .4

( توسعه و در کنار زندگی و مهارت های شهروندی  که از آنها انتظار می رود که )این مهارت ها را

پرورش بدهند. چارچوب برنامه آموزشی، که به عنوان مجموعه ای از دستورات مورد توافق، مقررات و 

-IBE)الزامات که استفاده از برنامه آموزشی در سطوح مدرسه و محلی را راهنمایی میکند

UNESCO, 2013b)  به ، ممکن است به تجدید نظر چرخه آموزش و پرورش به طور عمده با توجه

 آموزش پایه و جوانان کمک کند.

و تغییرات آموزشی در یک چشم انداز رایج و مشترک در  -شامل ارزشیابی  -. ارتباط برنامه آموزشی .5

میان طراحان، توسعه دهندگان و ارزیابان این برنامه آموزشی. به همین ترتیب، جلوگیری از تقسیم آن 

 ی آن.یر مجموعههای زبه طرح های انضباطی و به واحدهای / بخش

 

   :  9ص 

. بازاندیشی سازمان دهی مطالب علمی برنامه آموزشی به رشته ها و زمینه های یادگیری همراه با مطالب 6

 عنوان به یادگیرنده پذیرش و درک اول، مرحله در  آموزشی و زمان آموزش، در سه موضوع اصلی جای میگیرد.

زمینه های یک تنظیم کننده ی یادگیری خودش. در مرحله دوم، تصدیق به ارتباط  عنوان به و رهبر یک

ها و خواسته های جامعه به به عنوان روشی برای اتصال برنامه آموزشی با مسائل، نگرانی رشتهمشترک بین چند 

ره و جلسات چه به چهره جلسات از ترکیبی –طور کلی. ثالثا، گسترش روز افزون مدل های یادگیری ترکیبی 

 های یافته از فعال و کنترل قابل استفاده نتیجه در یادگیری، فرآیندهای سازی شخصی برای –آنالین 

 .اعصاب علوم و( شناختی) ادراکی روانشناسی

. تقویت اعتماد و حمایت از معلمان با )تکیه( برنقش خودشان در هدایت و راهنمایی فرآیندهای تدریس و 7

یادگیری. این کار آنها را قادر می سازد که، با فرض یک مسئولیت مشترک با مقامات بومی و ملی، با توجه به راه 

اجتناب ناپذیر برنامه آموزشی )وجود دارد( و هایی که برای آموزش و یادگیری در زمینه رشد و دیجیتالی سازی 

تعریف دوباره از چیستی و چرایی  آموزش و پرورش، برنامه آموزشی را مشترکا به طور موثری لزوم با توجه به 

 توسعه دهند.

در نتیجه، تغییر برنامه آموزشی، که پذیرای فرهنگ ها، ذهنیت جامعه، سیاست ها و شیوه های برنامه آموزشی 

یک مکان و یک فرصت جدید برای هموار کردن راه به سوی آموزش با کیفیت عادالنه و فراگیر در است، 
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به طور سنتی، مسیر ترجیح داده شده باید ازرشته ها و مفاد آموزشی به  امریکای التین و کارائیب را می طلبد.

درنظرگرفتن تنوع و تکثر عقیده، سمت جامعه برود. با این حال، آنچه که پیشنهاد میشود این است که جامعه با 

ها )قراردادهای( را با استفاده از موافقت نامه 2030 آموزش سندها و حاالت، باید یکردوابستگی )پیوستگی(، رو

 فنی و سیاسی در چرایی، چیستی، چگونگی، زمان و مکان آموزش و یادگیری، راهنمایی و هدایت کنند.
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 مطالعات جنسیت

(آینده پایدار برای همه)  
 

Gender Review 

 
Greating Sustainable Futures For All 

 

Global Education Monitoring Report 
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 5ص 

 Forwardپیش درآمد 

 

 جهان کشور 160 از کننده شرکت 1600 (جنوبی کره) دراینچئون آموزش جهانی اجالس در 2015 مه ماه در

 مادام یادگیری و فراگیر عادالنه، باکیفیت، آموزش تضمین چگونگی سر بر توافق :گردآمدند واحدی هدف با

 2030 سال تا العمر

 

 توسعه در آموزش هدف به دادن شکل در ای کننده تعیین نقش 2030 سال تا آموزش درمورد اینچئون اعالمیه

 :است پایدارداشته

 » همه برای العمر مادام یادگیری های فرصت ترویج و فراگیر و عادالنه باکیفیت، آموزش تضمین «

 

 گزارش تهیه و است نموده 2030 آموزش دستورکار پایش و هماهنگی هدایت، این هدف یونسکو را مسئول

 مورد در مستقل دهی شرگزا و پایش به تا است نموده ایجاب آتیسال  15را برای  195آموزش جهانی پایش

 انجام ساالنه طور به پایدار توسعه اهداف دیگر در موجود آموزشی ابعاد سایر نیز و پایدار توسعه چهارم هدف

 .شود

 

 های داده باید منظور بدین .نیفتد قلم از آموزشی پوشش در فردی هیچ که است آن دستورکار این غایی هدف

 ها  دول اختیار در را الزم بصیرت خود 2016 سال شماره درGEM. گزارش باشیم داشته صحیح پایش و دقیق

 هدف راستای در پیشرفت میزان موجود اهداف و ها شاخص کارگیری به با تا دده می قرار گذاران سیاست و

 و اهداف این موفقیت کلی معیارهای بودن، فراگیر و برابری .کنند تسریع و نموده پایش را پایدار توسعه چهارم

 .شوند می محسوب ها شاخص

 

 :کند می روشن انکارناپذیری نحو به را نکته سه گزارش این

                                                           
195

 Global Education Monitoring (GEM) 
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 درسال درآمد کم کشورهای کودکان از %70 تنها جاری روند اساس بر ید.جد رویکردی گزینش ضرورت نخست،

 نظر در 2015 سال برای ابتدا مزبور هدف که حالی در ببرند، پایان به را ابتدایی آموزش بود خواهند قادر 2030

 را روند این تا است نیاز ومنابعی ابتکارات جدید، های سیاست سیاسی، تعهدات به رو این زا .بود شده گرفته

 .بخشند شتاب

 

 اضطرار حس و راسخ عزمی با بایست می هستیم، پایدارجدی توسعه اهداف تحقق به تعهد در چنانچه اینکه دوم

 اهداف یکایک پیشرفت بلکه دید، خواهند منفی تاثیر آموزش اهداف تنها نه صورت این غیر در .شویم عمل وارد

 :شد خواهد کند توسعه

 پایدار، مصرف و تولید زنان، توانمندسازی و جنسیتی برابری ،المتس بهبود تا گرفته گرسنگی کردن کن ریشه از

 .فراگیرتر و برابرتر جوامع باالخره و پذیر تداوم و آور تاب شهرهای

 

 جهان توسعه و انسان حال رفاه در آن نقش و آموزش به نسبت را خود فکر طرز اساسا باید اینکه سوم

 پایدارو رشد به که رفتارهایی و نگرش ها،  مهار پرورش دار عهده آموزش، زمان، هر از بیش امروز. تغییردهیم

 .است انجامند می فراگیر

 

 متعدد های چالش به یکپارچه و نگر  جام پاسخی تا ما برای است فراخوانی پایدار توسعه برای 2030 کار دستور

 سنتی مرزهای از رفتن فراتر یعنی این .کنیم تدبیر ایم مواجه ها آن با که محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی،

 .موثر فرابخشی های یهمکار ایجاد و

 .است محیطی زیست محافظت و اجتماعی فراگیر ادغام انسانی، کرامت بر ناظر همه، برای پایدار آینده موضوع

 همراه به حال رفاه و سعادت همگان برای بلکه انجامد، نمی نابرابری تشدید به اقتصادی رشد ای آینده چنین در

 و سازند توانمند را همگان که شوند می طراحی نحوی به کار بازارهای و شهری مناطق ای آینده چنین در .دارد

 به باور واقع در پایدار توسعه .باشند داشته سبز گرایشی خصوصی و عمومی از اعم اقتصادی های یتفعال ها ن آ در

 جدید دستورکار به مبادرت .بپیوندد وقوع به سالم سیاره یک بدون تواند نمی انسانی توسعه که است مهم این

 اگر آموزش زیرا بیاندیشیم، العمر م مادا یادگیری نهایی مقصود به ما همه که کند یم ایجاب پایدار توسعه اهداف
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 دهد پرورش متخصص و فعال خردمند، توانمند، شهروندانی تواند می دیگر امر هر از بیش شود انجام درستی به

 حاضر گزارش .کنند هموار ها انسان همه برای تر عادالنه و سبزتر تر، امن ای سیاره سمت به را راه بتوانند که

 ارائه اهداف این تحقق جهت در الزم های سیاست ایجاد و گفتمان این کردن تر غنی برای کارآمدی شواهد

 .میکند

 

 

 بوکووا ایرینا

196یونسکو مدیرکل
 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 12ص

گیری و  و تصمیم  ها با یکدیگر، نوع انتخاببا نحوه زندگی مردم، روابط آن 197برابری و نابرابری جنسیتی

مندی از آزادی برای زندگی کردن بر اساس آنچه برایشان دارای اهمیت است مرتبط  مندی یا عدم بهره بهره

است. برابری جنسیتی یک موضوع مرتبط با عدالت اجتماعی و حقوق بشر است. برابری جنسیتی باعث ارتقاء 

 پذیر و عادل. نعطاف، ا198شود و امری است حیاتی برای رسیدن به جوامع صلح جو، فراگیر توسعه می

شد، و سپس در توافقات  1948در سال  199مفهوم تساوی بین زنان و مردان در اعالمیه جهانی حقوق بشر

در  201و اعالمیه و برنامه عمل پکن 1979در سال  200المللی مانند کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بین

                                                           
196

 Irina Bokova, Director-General of UNESCO 
197 Gender equality and inequality 
198 inclusive 
199

 Universal Declaration of Human Rights 
200 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 
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ی حاصل شده اما برابری جنسیتی بنیادین هنوز محقق های، بر آن تأکید شد. در این زمینه پیشرفت1995سال 

 نشده است.

، جامعه جهانی برنامه کار جدیدی را تصویب 2015در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 

"برای توسعه پایدار 2030دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار "کرد، 
یک دستور کار برای مردم، کره  -202

ی است که به دنبال رعایت حقوق بشر برای همه و تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زمین و نیکبخت

 203باشد. زنان و دختران می

تحقق برابری جنسیتی پایدار و بنیادین نیازمند اقدام فوری و جسورانه در دستور کار جدید است، از جمله 

آمیز مرتبط با جنسیت را تقویت  مول تبعیضها و رفتارهای مع تشخیص اینکه چگونه جوامع هنجارها، کلیشه

 کنند.  می

های دیگران در سراسر جهان  های خود، اجتماع و جامعه و ارزش این امر همچنین مستلزم درک افراد از ارزش

کننده نیاز  است. عالوه بر این، برای برطرف کردن نابرابری پیچیده و عمیقا نهادینه شده به اقدامات دگرگون

 است.

نقش حیاتی در  -شود می 204رسمی و غیررسمی که شامل یادگیری رسمی، نیمه -العمر و یادگیری مادامآموزش 

تواند ظرفی برای نابرابری جنسیتی باشد، که از طریق آن  کنند. آموزش می دستیابی به برابری جنسیتی ایفا می

برای تغییر و تحول بنیادین باشد و  تواند کاتالیزوری شوند؛ و یا می ای تقویت می ها و رفتارهای کلیشه دیدگاه

کند. در آستانه  آمیز را فراهم  برای افراد فرصت و توانایی به چالش کشیدن و تغییر نظرات و رفتارهای تبعیض

تنظیم شده،  205هدف توسعه پایدار 17المللی که ساختار آن بر اساس ارتقاء  ورود به عصر جدیدی از توسعه بین

 206این امر از آغاز جنبش آموزش برای همه .ری جنسیتی آشکارا قابل تشخیص استپیوند میان آموزش و براب

های آموزشی برابر برای همه  مبتنی بر تصدیق این مطلب بوده که بهبود آموزش کودکان و تضمین فرصت

 دختران و پسران الزمه تحقق عدالت اجتماعی در یک مقیاس جهانی است. 

                                                                                                                                                                                           
201 Beijing Declaration and Platform for Action 
202

 Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
203 (United Nations, 2015a) 
204 formal, non-formal and informal learning 
205 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
206

 Education for All (EFA) movement 
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چارچوب اقدام "اصلی در دستور کار جدید توسعه پایدار هستند. سند های  آموزش و برابری جنسیتی دغدغه

"2030آموزش 
را همراهی کند ،   SDGتوافق کردند دستور کار  2015که جامعه جهانی آموزشی در نوامبر  207

کند که تساوی جنسیتی پیوندی ناگسستنی با حق تحصیل برای همه دارد و اینکه دستیابی به  تصدیق می

کند دختران و پسران، زنان و مردان نه تنها امکان  تضمین می"تساوی جنسیتی مستلزم رویکردی است که 

طور برابر  ن و در طول آموزش نیز بهها دارند، بلکه در مت های آموزشی و تکمیل آن دسترسی به دوره

"شوند. توانمندسازی می
های مشارکت فعال در اجتماع  باید به همه زنان، دختران، پسران و مردها فرصت 208

  209ها باید برآورده شود. داده شود، چون صدای آنها باید شنیده شود و احتیاجات آن

از مسائل جنسیتی در متن و در  210محور-و درک شاهدمنظور تسهیل در این امر و دستیابی به آن، معلومات   به

های فراروی دختران و  چالش 211طی آموزش الزم است. مروری بر مسائل جنسیتی گزارش پایش جهانی آموزش

مشخص  -کنند ای است که حین آموزش و فراتر از آن تجربه می های غیرعادالنه محرومیت  که ناشی از-زنان را 

را  کند. اما به این نکته نیز توجه دارد که ممکن است محرومیت مبتنی بر جنسیت میکند و بر آنها تمرکز  می

شود. نابرابری  پسرها و مردان هم تجربه کنند، و اینکه برابری جنسیتی شامل جنس مذکر، روابط و قدرت هم می

  سیتی دخیل باشیم.دهد. )لذا( همه ما باید در دستیابی به برابری جن جنسیتی همه ما را تحت تأثیر قرار می

------------------ 
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ترازی در دسترسی به آموزش،  ای را در دستیابی به هم مروری بر مسائل جنسیتی، ترندهای جهانی و منطقه

دهد، با تأکید  مشارکت و تکمیل )آموزش( و در زمینه پیامدهای یادگیری منتخب، مورد بحث و بررسی قرار می

محور درباره روابط بین آموزش، جنسیت و -زیاد است. سپس به یک مبحث شاهد بر اینکه جا برای پیشرفت

شود؛ با بحث پیرامون کار و اشتغال و رهبری مدنی و سیاسی و نیز بهداشت و رفاه. در  توسعه پایدار معطوف می

رای تساوی اینکه برای دستیابی به تعداد بیشتری از جوامع دا :کند های پیش رو را معرفی می پایان نیز راه

 کنند ها چه اقداماتی را توصیه می جنسیتی و نحوه ارزیابی پیشروی به سمت چنین جوامعی، شواهد و داده

                                                           
207 The Education 2030 Framework for Action 
208 (UNESCO, 2016a, p. 8) 
209 (UN Women, 2016a) 
210

 evidence-based 
211 The Gender Review of the 2016 Global Education Monitoring Report (GEM Report) 
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 مقدمه

: افراطی گری خشونت آمیز مساله ای جدی است که تمام جوامع دنیا را مورد تهدید قرار می دهد. این 212مفاد

در کشورهای در  چهو  توسعه یافتهدر کشورهای  چهسایش و عزت بسیاری از افراد آمساله بر امنیت، رفاه و 

دهد. عالوه بر آن این تهدیدها تحت الشعاع قرار میها آنحفظ صلح و امنیت را در  و نیز اثر گذارده   توسعهحال 

-چالش های مهمی را در حوزه حقوق بشر فرا روی جوامع قرار می دهد. تا کنون، چالش های ناشی از افراطی

ایاالت   ،2017تا  2001. از سال انددادهگرایی خشونت آمیز را اساسا از منظر نظامی و امنیتی مورد ارزیابی قرار 

تریلیون دالر آمریکایی صرف مبارزه با تروریسم کرده اند. تخمین زده می  178متحده امریکا به تنهایی حدود 

میلیون یورو در سال  93.5به  2002میلیون یورو در سال  5.7از  زمینههای اتحادیه اروپا نیز در این شود هزینه

برای حفاظت ، اند که تخصیص بودجه برای تشدید و تقویت اقدامات امنیتی ها دریافتهرسیده است. دولت 2009

کافی نیست. تالش  ،مسبب آن هستند خشونت طلبگرای از همه در برابر حمالت تروریستی که افراد افراطی

 باید در چهارچوبی جامع مورد بررسی قرار گیرد.   خشونت آمیز ز افراطی گری های برای ممانعت ا

ژوئن،  30تروریسم جهانی سازان ملل ) -بر استراتژی ضد 213بازنگری، پانزدهمین رابطهدر این  -استراتژی جهانی

همیت تالش ها برای فراهم می کند تا عالوه بر تاکید بر روی سایر اهداف،  بر ا فرصتی را  ( 2016اول جوالی 

از افراطی گرایی خشونت برای جلوگیری  اقدام  طرح»و به استقبال از  شودممانعت از خشونت نیز تاکید مجدد 

، مجمع عمومی سازمان مقولهمنتشر شد.( در این  2015رود ) که در دسامبر ب 214«آمیز دبیر کل سازمان ملل

 215بافت های ملی  توصیه های مرتبط را تا آن جا که قابل اجرا در سازیملل پیشنهاد داد که کشورها پیاده 

 است و با پشتوانه حمایتی سازمان ملل، مد نظر قرار دهند.  

در این طرح، دبیر کل سازمان ملل خواهان رویکردی جامع شد تا بتواند شرایط زیربنایی مسبب پیوستن افراد 

. در میان اقداماتی که باید در اولویت قرار توجه قرار دهدرا مورد هستند  خشونت طلببه گروه های افراطی 
                                                           
212

 The context    
213

 Fifth review 
214

 UN secretary General Plan of Action to prevent violent extremism  
215

 National context 
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 ایجاد کنندهبه عنوان ابزار  «آموزش، پرورش مهارت ها و تسهیل  به کارگیری آن ها»گیرند، ضرورت حمایت از 

، آماده سازی جوانان برای ورود به محیط کار قرار دارد. در برنامه به هدفاحترام به همه انسان ها با هر تنوعی 

نیاز به سرمایه گذاری برای برنامه هایی که شهروندی جهانی را ارتقا دهد و آموزش جامعی از مقطع ابتدایی تا 

 است.  لحاظ شده، نیز ارائه کندشامل آموزش  فنی و حرفه ای را  216دانشگاهی

وزش به نقش یونسکو در ارتقای آم»در نوزدهمین نشست خود، درباره  217همین طور، هیات اجرایی یونسکو 

که در آن به نقش تسهیل گری آموزش  در  « عنوان ابزاری برای جلوگیری از افراطی گرایی خشونت آمیز

است. این تصمیمات در راستای تعهدات گسترده  در جوانان،  تصمیماتی اتخاذ کرده 218پرورش انعطاف پذیری

در زمینه ابتکار عمل ها ، آموزش حقوق بشر و سایر شدن آموزش برای شهروندی جهانیی برای ارتقا) یونسکو 

  است. خشونت آمیز( گرفته شدههای فرهنگی و ارتباطی به هدف جلوگیری از افراطی گری های 

اسناد مرتبط سازمان ملل و یونسکو، قطع نامه ها و تصمیمات درباره پیشگیری از 

 افراطی گرایی خشونت آمیز

   8سازمان ملل ،استراتژی ضد تروریسم جهانی سازمان ملل،مجمع عمومی 288/60قطع نامه  

  A/RES/60/288 2006219سپتامبر

  تهدیدات برای صلح بین الملل و امنیت بین الملل ناشی از 2178قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل ،

 220(2014سپتامبر  24)  S/RES/2178 اقدامات تروریستی

  46تصمیم(  197هیات اجرایی یونسکو EX/Decision 46  نقش یونسکو در ارتقای ،)موزش به آ

 ( 2015اکتبر  7عنوان ابزاری برای ممانعت از افراطی گرایی خشونت آمیز ) 

                                                           
216

که به مرحله سوم، سطح سوم و آموزش بعد از دبیرستان هم شهرت دارد، سطحی از آموزش است که بعد  (Tertiary education) آموزش دانشگاهی 

های ویژه آموزش عالی  ها، همچنین موسسساتی که ظرفیت بانک جهانی، آموزش دانشگاهی را شامل دانشگاه شود. به عنوان مثال، از اتمام دبیرستان شروع می

های تحقیقاتی، مراکز نخبگی و مراکز آموزش از راه دور تعریف  ها، مدارس پرستاری، آزمایشگاه های فنی، دانشکده ها، موسسات آموزش دارند مانند کالج

 .کند می
217

 UNESCO   executive board 
218

 resilience 
219

  
220
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  درباره جوانان، صلح و امنیت، 2250قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل،S/RES/2250  (9  دسامبر

2015 ) 

 2016ی خشونت آمیز، گزارش شورای امنیت، ژانویه طرح ریزی اقداماتی برای ممانعت از افراطی گرای  

A/70/674 

 تجدیدنظر بر  استراتژی ضدتروریسم جهانی سازمان ملل 291/70قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل ،

(A/RES/70/291 اول ژوالی   )2016  ، 

  فراطی گرایی درباره حقوق  بشر ممانعت و مقابله با ا  15/30قطع نامه حقوق بشرشورای  سازمان ملل

 خشونت آمیز 

هایی که سازمان ملل و هیات اجرایی یونسکو صحه گذار آن هستند، بخش با تکیه بر استراتژیپاسخ یونسکو: 

 موزشی،آمانند سیاست گذاران  ،است آموزش کلیدی  ذی نفعانآموزش یونسکو، به دنبال ظرفیت سازی 

. این امر با تهیه مواد آموزشی 221رسمی نیمهو بازیگران فعال محیط های آموزشی  معلمان، کادر مدارس

 :محقق می شود 222راهنما

  از افراطی گرایی  جلوگیریراهنمای معلمان در زمینه  223بخش، این   2016در نیمه اول سال

 آمیز را ارائه کرد. این راهنما به چهار زبان سازمان ملل ترجمه شد:عربی، انگلیسی، فرانسه و روسی.

 را هدف گرفته است. در  مربیان یموزشی، کادر مدارس و بطور کلآسیاست گذاران  ،این راهنمای فعلی

آموزشی در مدارس و در همه محیط های این راهنما توصیه های عملی درباره آنچه باید در نظام 

 آمده است.  کرد،اقدامات اجتنابی موثر حمایت از آموزشی انجام داد تا بتوان 

و بطور 2030 آموزشتالش یونسکو در این زمینه به تحقق دستوالعمل آموزش جهانی کمک می کند، یعنی 

 کمک می کند.  224رشد پایدار در آموزش  چهارف هداز  4.7 هدف خاص پیاده سازی

موزش، علوم اجتماعی و انسانی، آبین بخشی میان  یدر سطح سازمانی، فعالیت های مشترک و همکاری ها

 توسعه یافته است: به بیرون225دفاتر منطقه ای و  مراکز فرماندهیارتباطات، و بخش های فرهنگی از 
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225

 Field offices 



 

119 
 

یاری  یونسکو به دنبال  -از افراطی گرایی خشونت آمیز جلوگیریآموزش به عنوان ابزاری برای 

پیام های  در برابر جوانان انعطاف پذیریکشورها برای ارائه برنامه های آموزشی است که باعث ساخته شدن 

. این کار در آنچه به فرد وابسته است ارائه کند.مفهوم مثبتی از هویت و و خشونت آمیز شده  انه ی افراطی گرای

 شده است.  لحاظآموزش شهروندی  جهانی  چارچوب 

اینترنت و  نفوذ به از طریق  :رسانه و ائتالف آن الین به هدف اجتناب از افراطی گرایی خشونت آمیز

بویژه جوانان، سیاست گذاران، محققان  ،است ذی نفعانیونسکو در حال بسیج کردن مشترکان آن، شبکه متنوع 

برای اجتناب و پاسخ دهی به  ،و چه آفالین چه آن الین،اقدامات موثری را  ،و بخش های رسانه ای تا آن ها

بطور شاخص از این اقدامات می توان به کمک رسانی  .صورت دهند ،ی در اینترنتایافراطی گری و رادیکال گر

سازی  ظرفیت  و 226صحبت های نفرت آمیزدر ارائه محتوای جایگزین مطالب افراطی گری آن الین، مبارزه با 

در حالی که همزمان باید از آزادی بیان ، حدود شخصی و  ،برای ارائه پاسخ های مبدعانه استفاده کرد ذی نفعان

 سایر آزادی های بنیادین حمایت کرد.

جوانان یونسکو روی ایجاد محیطی مساعد برای توانمند  گروه کاری :دخالت دادن جوانان و توانمند سازی

فرصت تبدیل شدن به  از تا اطمینان یابد زنان و مردان ار می کندکسازی و دخالت دادن دموکراتیک جوانان 

 ، جوانان، صلح و امنیت 2250قطعنامه شورای امنیت پاسخ بین بخشی به  . شهروند جهانی فعال برخوردارند 

برقراری ارتباط میان  .زنان و مردان جوان را مخاطب خاص اسباب و علل افراطی گرایی خشونت آمیز می داند

موزش، علوم اجتماعی و علوم انسانی، ارتباطات و اطالعات و فرهنگ این اطمینان خاطر را می دهد که جوانان  آ

موزش های چند وجهی، مهارت ها و حمایت  کافی مورد نیاز برای داشتن نقش شهروند فعال و رهبری آاز 

 جنبش های جهانی به سمت خلق دنیایی سرشار از صلح برخوردارند.  

جوانان را در حفاظت از همه شکل های میراث و ارتقای تنوع فرهنگی  و. یونسکفتن تنوع فرهنگیجشن گر

برنامه های آموزشی و جنبش و سرشار از صلح از طریق  فراگیربرای پرورش جوامع عادالنه تر، 

unite4heritage .جوانان را در حفظ،  دخالتاین ابتکار عمل ها  در باب میراث و خالقیت تشویق می کند

 .   نمایدتسهیل می را نقش فعال آن ها در زندگی فرهنگی نیز ارتقا و انتقال همه شکل های میراث و 
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مرجعی است موجز و عملی برای معلمان و مربیان در راهنمای معلم در جلوگیری از افراطی گرایی خشونت آمیز 

وید چگونه بحث های کالسی درباره مسائل بحث برانگیز را سطح باالی ابتدایی و اوایل دوره راهنمایی، که می گ

 از افراطی گرایی خشونت آمیز کنترل کنیم. پرهیز با 

این راهنما دربرگیرنده اطالعات واقعی است و هر افسانه و بدفهمی  حول مسائل را از بین می برد و پیام های 

ن نکات عملی و توصیه هایی آ. در آمده استنی مثبت ارائه می کند مانند پیام هایی که در قلب شهروندی جها

و نیز آماده سازی و مدیریت بحث کنیم را وارد مکالمات  و بحث های معنادار  شاگرداندرباره این که چگونه 

. در نهایت مثال هایی درباره مواد درسی و رفرانس ات مورد نظر  گنجانده شده استهای کالس درس در موضوع

، ذکر شده د به معلمان کمک کند با اعتماد به نفس بیشتری از عهده مباحث برایندهای کلیدی که می توان

 .  است

 ذی نفعان همکاری

اقدام موثر برای جلوگیری از افراطی گرایی خشونت آمیز بدون تفاهم دوجانبه ، همکاری و اعتماد بین موسسات 

آموزشی و بخش های مختلف جامعه که نقش آموزشی دارند به ندرت میسر است. در ادامه، مختصری از فعاالنی 

مده است. فهرست پایین، فهرستی که برای جلوگیری  از افراطی گری نقش آموزشی کلیدی ایفا می کنند آ

جامع نیست. بسیاری از دسته های حرفه ای دیگر هستند که می توان به آن افزود. مانند هنرمندان ، جامعه 

 تجاری، جامعه پزشکی، غیره. نقش آفرینان ذیل کسانی هستند که در تالش های اجتنابی زودتر وارد شده اند.  

ق کانال های آموزشی نیمه رسمی  ابتکار عمل را در کار اجتنابی بر عهده بسیاری از این نقش آفرینان از طری

گرفته اند، در سطوح شهری و یا اجتماع. اگرچه به  نقش و کمک روزانه آن ها به همبستگی اجتماعی اغلب کم 

آن ها بها داده می شود و شایسته است آن ها را بهتر شناخت و در طراحی استراتژی های اجتنابی ملی آموزشی 

 را  به حساب آورد. 

از طریق معرفی آن ها در ادامه، قصد داریم اشاراتی،  به حوزه های ممکن  برای همکاری و مواردی که باید 

 هنگام سر و کار داشتن با  ذی نفعان کلیدی در نظر گرفت، داشته باشیم.  
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تند و از مهمترین ماموران اجتماعی نیازی به گفتن نیست که والدین و خانواده در درجه اول هس -خانواده ها

ی او  به معلمان و مدرسه کمک می  کردن کودکانند. نوعا شناخت خانواده یک شاگرد ودانستن  پیش زمینه 

کند تا رفتار دانش اموز را در محیط مدرسه بهتر بفهمند. در مورد افراطی گرایی خشونت آمیز تحقیقات نشان 

بش های افراطی گرایی خشونت آمیز   نمی تواند فصل مشترکی در توضیح داده که سوابق خانوادگی اعضای جن

 آن باشد. 

با این حال خانواده می تواند نقش مهمی را در حفاظت از دانش اموزان در خطر داشته باشد. برای محافظت باید 

ارت هایی شوند که درک والدین از فرایندهای افراطی که منجر به خشونت می شود باال برد و والدین مجهز به مه

 نقش فعالی در شکل دادن نگرش های مثبت به غیر خشونت دارند.  

در حقیقت مادران و پدران می توانند تاثیر سازنده خاصی داشته باشند اگر بدانند چگونه با فرزندان خود به 

لع، حمایت شده و شیوه هایی معنادار ارتباط برقرار کنند بدون اخالقی کردن رابطه. هنگامی که مادران ، مط

توانمدسازی شده باشند،  برای شناسایی اسیب های احتمالی در موقعیت مناسبی قرار خواهند داشت. پدران و 

سایر اعضای مذکر خانواده مسئولیت قابل توجهی برای ارزش دهی و نشان دادن مدل های غیر خشن جنس 

 مذکر دارند. 

س باید از تعمیم دادن ها که باعث تحقیر خانواده ها می شود وقتی تعامل با خانواده ها آغاز می شود، مدار

اجتناب کرده و سعی کنند نوع  خانوار ) مانند خانواده های دو والد، تک والد و غیره( و  افراطی گرایی خشونت 

 آمیز ،را به هم  ربط ندهند.

شونت آمیز هستند. اغلب قربانی جوانان به طور کل در میان اولین گروه های متاثر از افراطی گرایی خ -جوانان

اند و طعمه ی  فعالیت های افراطی گرایی خشونت آمیز. به این دلیل ان ها جزء ضروری جنگ علیه افراطی 

گرایی خشونت آمیز هستند. نگاه به جوانان به عنوان کمک در حل مساله و نه مشکل برای مهار پتانسیل آن ها  

خص در بافت مدرسه ضروری است. اگر با ان ها به عنوان شرکای برابر و و تبدیل به نیروی دگرگون کننده باال

مسئول با حقوق مشخص و مسئولیت های مشخص رفتار کنیم، آن ها خواهند توانست به میزان قابل توجهی به 

طراحی و پیاده سازی برنامه و سیاست های مرتبط کمک کنند. پتانسیل آن ها برای خلق روایاتی که ریشه در 

ش های تنوع فرهنگی و درک متقابل دارد ، می تواند وعده ها و شعارهای توخالی گروه های افراطی گرای ارز
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خشونت طلب را از طریق رسانه ها پاسخ دهد  و خنثی کند و به این منظور باید ازهمه امکانات فن آوری 

 اطالعات استفاده کرد. 

Cafétalksجلسات کافی شاپی : 

 ابتکار عمل در ایجاد صلح به رهبری جوانان و مقابله با افراطی گرایی خشونت آمیز در تونس 

، فعاالنه در ترویج صلح و مقابله با   گروه ابتکار عمل ملی جوانان تونسی علیه تروریسمصلح سازان جوان،  مانند 

نان در ابتکار عمل های صلح سازی افراطی گری حضور دارند. به عنوان بخشی از کارشان برای دخالت دادن جوا

را بر عهده گرفت ، پروژه ای با مدیریت جوانان برای گرد هم آوری جوانان  "سفرای کافه تاک "، اسلم هدایت 

از زن و مرد در کافی شاپ ها تا در بحث های آزاد در موضوعاتی که مد نظرشان است شرکت کنند. یک موضوع 

ی مقابله با افراطی گرایی خشونت بار تمرکز کرد. یکی از مهمترین محرکان صحبت بر هنر به عنوان ابزاری برا

افراطی گرایی نبود فرصت برای شرکت در فعالیت های فرهنگی است که باعث ارتقای تاریخ غنی ملت و تمدن و 

منعکس کننده ان هاست. این صحبت ها در هوشیار سازی و شکل دادن حس تعلق مردم به جامعه و  اجتماع 

 روری است.  ض

اغلب به عنوان گروه هایی جدا از هم  "دانش آموزان "و  "جوان "یک نکته مهم که باید به ان توجه داشت : 

دیده می شوند، ذی نفعان هر گروه موازی کاری می کنند و بین ان ها تعامل بسیار کم و همکاری اندکی وجود 

ان زیادی  با هم، هم پوشانی دارند. اقداماتی که برای دارد. با این حال در بیشتر کشورها هر دو گروه به میز

دانش اموزان صورت می گیرد عمدتا برای جمعیت جوان نیز قابل اطالق است و مسائلی که دغدغه مندی جوانان 

است ، دغدغه مندی دانش آموزان را نیز بر می انگیزاند. باید همکاری نزدیک تری بین ذی نفعان اموزشی با 

 فراتر از دیوارهای سیستم آموزشی، ایجاد شود.فعاالن جوان 

گفت و گوی آزاد بین اعضای جمعیت های -جوامع مذهبی و سازمان های غیر مذهبی با دید جهانی

مذهبی ، سازمان ها غیر مذهبی با دید جهانی و سایر نمایندگان جامعه برای ساخت جو اعتماد و احترام متقابل 

امیز ضروری است. گفت و گوی درون جوامع نیز به اندازه   ی گفت و گوی صلحدر درون جامعه و ارائه مثال برا

گفت و گوی بین جوامع مختلف مهم است زیرا به درک و احترام به تنوع آرا و تجارب در دورن جوامع کمک می 

ر بیرون کند. گفت و گو با آنانی که شاید نظرات، ارزش ها و عقاید مختلف با هم دارند  ، هم در درون و هم د



 

123 
 

جامعه ، می تواند به دانش آموزان کمک کند تا بر تعصبات غلبه کرده و واقعیت ها را از کلیشه ها تشخیص 

 دهند. 

پی گیری این هدف شاید به آموزش های قبلی ) از جانب رهبران مذهبی و مربیان درباره چگونگی تسهیل 

به دنبال حمایت های اجتماعی و روانشناسی کردن چنین گفت و گویی و حمایت از دانش آموزان در خطر که 

هستند(،  نیازمند باشد. زیرا جوانان در خطر ممکن است برای مشاوره گرفتن به رهبران دینی رجوع کنند. 

همین طور رهبران  باید از فرآیندهای ارجاعی موجود و خدمات حمایتی مرتبط اطالع یابند. همچنین باید 

 در قبال جوانان بر اساس قوانین موجود، به رهبران راهنمایی هایی کرد.    درباره حقوق و مسئولیت رهبران

 خشونت آمیز در اندونزی 227جلوگیری از افراطی گری

جلوگیری از افراطی  "با توجه به مبارزه با افراطی گری که منجر به خشونت می شود، در مطالعه ای با عنوان 

المان اصلی مدل اندونزیایی شامل کار کردن از  "ن شده که بیا "در اندونزی -گری  خشونت آمیز و تروریسم

طریق شبکه های افراد است که اعتقادات مذهبی دارند و خوب پا گرفته اند و در درون گروه های مذهبی 

. در این گزارش آمده که سازمان های  "مختلف که بر جامعه اثرگذاری بسیار دارند از احترام زیادی برخوردارند 

تالش هایی را برای خنثی کردن  "معروف و بزرگ ) مانند محمدیه، نهضت العلما، بنیاد لیبفرال(  دینی ملی

برای مثال دوره  "افراطی گری خشونت آمیز با تمرکز بر مدارس و دانشگاه ها بویژه مدارس مذهبی داشته است.

ت گرا... شدند و موضوعات درسی بیشتر کثر"هایی در مدارس و دانشگاه های  اسالمی محمدیه ارائه شده که ... 

در نتیجه دانش  "از قبیل ادیان جهان که در ان همه ادیان مورد مطالعه قرار گرفته هم وجود داشته است.

در جمع خود و نه فقط در موضوعات مذهبی بلکه مناسبات جهانی و حوادث  "بحث های رک تر و باز "اموزان 

 فعلی داشته باشند.  

همکاری میان مدارس و پلیس می تواند برای تالش های اجتنابی سودمند باشد  -کاماژانس های اجرای اح

اگر فعالیت های مشترک در راستای استراتزی های اموزش ملی نظام مند شده باشد و اگر نقش های و 

مسئولیت های هر نفر به خوبی تعریف شده و پلسی و کارد آموزشی و دانش آموزان و خانواده ها ان را خوب 

 فهمیده باشند.  
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بی اعتمادی بین دانش آموزان و آزانس های اجرای قانون اثری منفی بر تعامالت بین مدارس و پلیس خواهد 

 داشت. این امر می تواند مشکل زا باشد ، باالخص اگر نیاز فوری به  اقدام پلیس باشد. 

 ، انگلستان Connect Justiceتوسط  Unity Jam ابتکار عمل 

ساعت همراه شده و در حل مشکالت  48با نیروی پلیس به مدت  25تا  16در این پروژه جوانان در رده سنی 

آن را به راه انداخت، تمرین خالقانه ای بود   ConnectJusticeمحل زندگی خود اقدام کردند. این طرح که 

ها، بارش افکار تا به خلق مجدد که بر اساس نظریه طراحی بود: یادگیری چیزهای جدید، بهبود بخشی مهارت 

آن با هم گروه همسال خود اقدام کنند. اما به جای سخن گفتن صرف ، به پروراندن بذرهای حل مسائل موجود 

پرداختند که در آن نتایج کلیدی برای جوانان است تا محصوالت/خدماتی را خلق کنند تا بطور موثرتری بتوانند 

 ه در سه شهر انگلستان پیاده شد. با  پلیس تعامل کنند.  این پروژ

اعتماد سازی میان مدارس و پلیس برای تضمین نتایج موفقیت آمیز فعالیت های اجتنابی ضروری است.  این 

تعامل را می توان از طریق فعالیت های مختلف تغذیه نمود. نیروی پلیس می تواند نصیحت و راهنمایی درباره 

ت اجتنابی از جرم و جنایت در کل ارائه دهند. نیروی پلیس می تواند به افراطی گرایی خشونت آمیز و اقداما

عنوان مربیان مسائل کلی سالمت و ایمنی ورود کنند.  جوانان را می توان به جلسات آموزشی نیروی پلیس 

که باعث نارضایتی  "ایست و گشت "دعوت کرد ودرباره نظرات آنان درباره مسائل حساس و خاص مانند 

می شود  صحبت کرد.این مداخالت به دانش اموزان و پلیس اجازه می دهد تا با هم تعامل و گفتمان جوانان 

 دوستانه داشته و  گمان های دو جانبه نادرست ، ترس و بی اعتمادی احتمالی بین خود را برطرف کنند. 

...  -می شود: رویکرد جامعهجلوگیری از تروریسم و مقابله با افراطی گرایی خشونت امیز  که منجر به تروریسم 

 OSCEبوسیله 

این کتاب راهنما ، دستورالعمل هاییی درباره مسائل اصلی که می تواند بر موفقیت یا عدم موفقیت تالش های 

در جلوگیری از تروریسم و مقابله با افراطی گری   228پلیس برای تحت کنترل دراوردن رویکرد  راهبردی جامعه

روریسم می شود اثر گذار باشد. هدف این دفترچه راهنما سیاست گذاران و پلیس خشونت آمیز که منجر به ت

های ارشد هستند اما می تواند مورد استفاده رهبران جوامع و مربیانی که خواهان کار کردن نزدیک با افسران 

 اجرای قانون هستند هم قرار گیرد. 
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ای سیاسی جامعه از منظر به حداقل رسانی در این دفترچه بطور خاص اصول اساسی و ویژگی های رویکرده

 خطرات توضیح داده شده است. 

 افراطی گرایان  خشونت طلب پیشین

اگر به توان به ان ها دست رسی داشت، افراطی گرایان  خشونت طلب پیشین که قصد کمک دارند را می توان 

مورد اعتماد قرار داد و آن ها منابع بسیار موثری برای آموزش های اجتنابی و فعالیت های  رهایی، توانبخشی و 

کنند تا داستان شخصی خود را درباره اینکه استقرار هستند. در شماری از کشورها ان ها را به مدارس دعوت می 

چطور شد به گروه های خشونت طلب پیوستند و آن ها را ترک کردند و درباره خطرها و ناامیدی هایی که از 

پیوستن به این گروه ها ایجاد می شود صحبت کنند. برخی از ان ها وب سایت راه اندازی کرده اند و آموزش 

. در جایی دیگر می توان به فیلم ها و اعتراف نامه های کتبی افراطی گرایان های خود را برگزار می کنند

خشونت طلب جوان پیشین دست یافت که برای استفاده های آموزشی مناسب هستند دست یافت. مثل همیشه 

مهم است که افراطی گرایان خشونت طلب را از جنبش های مختلف دعوت کرد تا تصور نشود خشونت تنها از 

 روه خاص و یا جمعیت خاص است که پیوسته ایجاد می شود. یک گ

 

 

 

 

 

 

 

 Tim Parry Johnathan Ballبنیاد صلح  -زندگی قبلی من

سال است. بر اساس  19تا  14زندگی قبلی من یک منبع اموزشی چند رسانه ای است که هدفش جوانان بین 

داستان زندگی شخصی خود را  به اشتراک   "بازگشته "یک فیلم مستند است که در ان چند افراطی گرا یا 

 گذاشته اند .  
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آمیز ، عواقب تصمیم آن ها و چرایی ترک آن این فیلم آموزشی به دالیل ورود این افراد به منازعات خشونت 

گروه ها می پردازد. در نهایت نشان می دهد زندگی آنان پس از ترک آن گروه ها چگونه ادامه می یابد . در ادامه 

 فیلم کارگاه هایی هم آورده شده که در ان ها گفت و گو درباره این موضوع چالشی را تسهیل می کند. 

که جوانان را به سفر یادگیری و شناخت دالیل ، آثار و میراث افراطی گری خشونت هدف این منبع این است 

 امیز بریم.

در واقع هر گروه افراطی گرای خشونت طلب و غیر خشونت طلب سایت مختص خود را رسانه های دیجیتال: 

ه برای مخاطبان دارد و در بسیاری موارد مدیریت چندین سایت به زبان های مختلف را با پیام های مختلف ک

خاص خود آماده شده برعهده دارد. هم دانش اموزان و هم جوانان در فضای خارج از مدرسه در برابر تبلیغات و 

تنفر آن ها آسیب پذیر هستند. اما اغلب مدارس این نکته را نادیده می انگارند. ارتباط بین افراطی گرایی خشن 

باید از طریق سرویس های ارائه دهنده اینترنت و سایر دی نفعان و رسانه اغلب به عنوان مساله ای که با ان 

رسانه ای روبرو شد، دیده می شوند. این نگرش باید تغییر کند. برای حفاظت از دانش آموزان و نوجوانان در برابر 

فعاالنه  ابراز افراطی خشونت که در رسانه ها بویژه رسانه های الکترونیک پخش می شود باید   بطور کل اقدامات

تری را اتخاذ نمود. از جمله باال بردن هوشیاری در محیط مدارس نسبت به رسانه ها و یا شهروندی الکترونیک و 

این که چگونه از اینترنت و یا سایر رسانه های الکترونیک به شکل سازنده  استفاده کنیم، چطور اثرات مخرب و 

شبکه های جدید برای برقراری ارتباط و گفتگو و ارتباط دو  پیام های منفی آن را بشناسیم و چگونه  برنامه و

جانبه خلق کنیم. مفهوم سواد رسانه ای و یا شهروندی الکترونیک را می توان وارد برنامه های درسی کرد و به 

عنوان برنامه ای مشترک برای بسیج کردن مربیان، در سطح باال، برای رشد مهارت های مرتبط مورد استفاده 

داد. دخالت دادن جامعه شهری و جمعیت های ان الین و واسطه گری ) مانند موتورهای تحقیق، خدمات قرار 

دهندگان  اینترنتی، شبکه های ان الین اجتماعی ( برای ساختن منبع الکترونیک دسترسی به اطالعات سالمت 

ی توان برای کار با دانش اموزان تر مفید است. وبالگ نویسان و سایر نقش آفرینان رسانه های اجتماعی را نیز م

 برای پیاده کردن آموزش شهروندی الکترونیک بسیج کرد. 

  آموزش شهروندی الکترونیک
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مفهوم شهروندی الکترونیک یعنی  کودکان  از داشتن نقش فعال و مسئوالنه در جهان دیجیتال سود برند. برای 

داشتن نقش موثرتر کودکان باید از توانمندی هایی برخوردار باشند که ان ها را قدرتمند کند تا بتوانند بطور 

د اقدام کنند و در برابر خطرات همراه ان کامل به شناسایی فرصت هایی که فن اوری ارتباطات ارائه می ده

حالت ارتجاعی داشته باشند. در این اواخر یونسکو در بانگوک تحقیقی انجام داده و در ان شهروندی الکترونیک 

تعریف کرده است. توان  "توانمندی برای یافتن، دسترسی و استفاده و خلق اطالعات بطور موثر "را به عنوان 

ایر کاربران و سایر محتوی ها به شکل فعال، انتقادی، حساس و اخالقی. و بتواند بطور سالم و برقراری ارتباط با س

. این مساله سه بعد را در  "مسئوالنه محیط ان الین و فن اوری اطالعات را جستجو کند ، حقوق خود را بشناسد

 بر می گیرد: 

 ق و استفاده از محتوا. . سواد الکترونیک: توان شناختی، خالقانه و انتقادی برای خل1

 قابلیت ارتجاعی الکترونیک: توان مدیریت خطرات ان الین

حقوق الکترونیک و مسئولیت ها: توان شناسایی حقوق خود در زمینه دستیابی مساوی به فن اوری اطالعات و 

 ایت باشد. حقوق برخورداری از حریم شخصی در حالی که مسئولیت احترام به حقوق سایرین نیز در ان مورد حم

نه به عنوان  –و در انتها این که معلمان نقش مهمی در جلوگیری از افراطی گری خشونت آمیز معلمان: 

ماموران نظارتی بلکه به عنوان مربی. در ارتباط مستقیم با جوانان ، می توان آن ها را به عنوان الگو شناخت ، 

د کنند و احترام دوجانبه را مدل سازی کنند. ان ها اولین ماموران را تغییر دهند و میانجی گران. گفت و گو ایجا

کسانی هستند که می توانند نشانه های افراطی گری که منجر به خشونت می شود شناسایی کرده و از طریق 

شناسایی مسائل بحث برانگیز ان را کاهش دهند. در نهایت این که معلمان می توانند به عنوان پلی میان مدرسه 

و جامعه بزرگتر عمل کرده این اطمینان حاصل شود که همه ذی نفعان مرتبط در کنار هم برای  ، خانواده

 رسیدن به یک هدف مشترک برای حمایت و کمک به دانش اموزان در معرض خطر کار می کنند.  

اوره قرار برای اینکه به معلمان اجازه داده شود تا نقشی سازنده به عنوان دالل صلح ایفا کنند باید مورد مش

گیرند، انگیزه داده شوند و با ابزار مناسب آموزشی و یادگیری تجهیز شوند. این امر شامل پرورش توانایی آن ها 

برای پرورش دسته ای از مهارت های شناختی و غیر شناختی میان دانش اموزان است، مانند تفکر انتقادی، 

multiperspectivity و رفتار ان الین مسئوالنه ، از طریق اموزش قبل و ، فهم پیچیدگی ها، شجاعت اخالقی

بعد از خدمت. معلمان نیاز دارند تا تشویق شوند تا به چالش های شخصی دانش اموزان  در دست و پنجه نرم 
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کردنشان با مسائل مرتبط با هویت و معنا احترام گذارند و توجه کنند . اگر می خواهیم معلمان به دانش اموزان 

ست و به موقع ارائه کنند تا ان ها قادر باشند جریان افراطی گری را عقب بزند پس این بعد نباید راهنمایی در

 نادیده گرفته شود .

باید به معلمان حمایت روانی و اجتماعی مناسب داد تا بتوانند با گروه های افراطی خشونت گرا مواجه شده و بر 

ونت گرا، که ظرفیت ان ها را برای ایفای نقش سازنده در تاثیرات تهاجمات و تهدیدهای گروه های افراطی خش

 امر جلوگیری از افراطی گری خشونت امیز  تضعیف می کند مواجه شوند. 

متاسفانه باید تصدیق کرد که معلمان خود می توانند محرک افراط گرایی خشونت آمیز باشند، اگر پیام تنفر و 

یط مدرسه دارد منتقل کنند. در چنین شرایطی، روال موجود و تعصب را که اثر منفی بر شاگردانشان و در مح

تحریم ها ضد سخنان نفرت انگیز از طریق سیستم اموزشی ) مانند فرانسه( و در درون وزارت خانه های مربوطه 

 باید به کار رود و اجرایی شود. 

 مثال هایی از فعالیت ها:

 گرایی خشونت آمیز و  توسعه طرح های ملی چندبخشی برای جلوگیری از افراطیpolicy reviews  

  استقرار واحدهای هماهنگی مرکزی برای جلوگیری از افراطی گری خشونت امیز در درون وزارت خانه

 های اموزش و پرورش

  ایجاد سیستم نقطه کانونی در سطح مدارس و منطقه و یا در سرتاسر دولت برای اطمینان یافتن از

 اموزشهماهنگی مداخالت مرتبط به 

   گسترش معیارهای  نظارت و ارزیابی باری ارزیابی پیشرفت در مقوله جلوگیری و حمایت 

 

 

 

 

 

 

 

 


