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 مقدمه

المللی از سوی دولت منتشر شد کهه بهر مبنهای آر برخهی در     های اخیر خبرهایی مبنی بر امضای سندی بیندر ماه

دولهت نیهب بها    منتسه  بهه   برابر این سند ایستادگی کرده و آر را مخالف شئور کشور انگاشتند و در مقابل جریار 

کاری در آسهتانه  ها از جمله سیاسیویژگی تمام قوا برای دفاع از سند وارد میدار شد و مخالفار را متهم به برخی

های جناحی و حببی، نویسنده این سطور بنابر تعهد و تخصص علمی خود از انتخابات نمود. فارغ از تمامی بحث

و حواشی مربوط به آر را مورد بررسی و کنکاش قرارداده که در ادامه در قاله    2030سند  1395بهمن ماه سال 

  ارائه خواهد شد. تحلیل حقوقی سند مذکور

االثهر اعهالم شهده،    که در حال حاضر بنا بر نظر و تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی این سند ملغیرغم آرعلی

اما همچنار به واسطه وجود برخی ابهامات در میار اهل فن و سهایر اقشهار مهردم تحلیهل و بررسهی محتهوای سهند        

تحلیل این قبیهل اسهناد راه را بهر پهذیرش هرگونهه سهند مشهابه         رسدبه نظر مینماید. ضروری می ،آموزش 2030

 بندد.دیگری که ممکن است منافع ملی کشور را در معرض خطر قرار دهد می

 بیار مسئله

ل بهه  یدر ریودوژانیروی برز1«نشست زمین»جمع عمومی ملل متحد کنفرانسی را با عنوار م میالدی 1992در سال 

تصهوی  دسهتورکار    ،میالدی برگبار نمود. ماحصل برگباری ایهن نشسهت   21قرر منظور تحقق توسعه پایدار در 

 2015تا  1992، از سال یفصل 40این دستورکار کننده در اجالس بود. از سوی بسیاری از کشورهای شرکت 212

دار در ها را به کشورهای پذیرنده اعالم نمود تا در راستای تحقهق توسهعه پایه   ای از دستورالعملمیالدی مجموعه

به 3«آموزش، آگاهی و تعلیم عمومی»کشورهای خویش نهادینه سازند. فصل سی و ششم این دستور کار با عنوار 

دارد که تحقق توسعه پایدار ارتبهاط تنگهاتنگی بها آمهوزش آر در میهار ملهل       مباحث آموزشی پرداخته و بیار می

، سند اهدف توسعه هباره نیب به تصوی  2015 سال یعنی تا سال 15میالدی به مدت  2000در سال مختلف دارد. 

گیهری در دسهتیابی بهه    ههای ششهم  میالدی موفقیهت  2014تا سال  ای،این دو سند توصیهرغم تصوی  علیرسید. 

، دالیل متعددی ذکر شهده  و سند توسعه هباره مالحظه نشد. در بیار علل عدم توفیق این دستورکار هااهداف آر

                                                           
1
 Earth Summit 

2
 Agenda 21 

3
 Education, Public Awareness and Training 
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و حتی  اندناکارآمد با اهداف بلندپروازانه و غیرواقعی ارزیابی شده اسنادیبه نوعی  اسناد است از جمله آنکه این

اند. در این میار برخی کشورها از جمله ایهاالت متحهده   را فاقد مالک و ضابطه ارزیابی قلمداد کرده هابرخی آر

تمامی این اظهارنظرها، آمار تشهدید  در کنار 4اند.را در تضاد با حاکمیت کشور خود دانسته 21امریکا دستورکار 

هها، انقهراض   ههای گیهاهی و جنگهل   ای از پوشهش رفتن بخش گسهترده زایی در مناطق کویری جهار، از بینبیابار

و سند  21رویه و سایر مسائل خود گویای ناکارآمدی دستورکار های مختلف ماهیار آزاد به واسطه صید بیگونه

 5بود.توسعه هباره 

میالدی کشورهای جهار را بار دیگر گرد هم آورد  2012، پس از بیست سال یعنی در سال 21ارشکست دستورک

را برگبار کنند. در این اجالس قرار بر آر شد که به جای رویکرد تک بعدی نسبت به توسعه  20تا اجالس ریو+

نظر قرار گیرد. در ایهن   تنیده مدمحیطی به صورت همبمار و در هماجتماعی، اقتصادی و زیستپایدار سه محور 

مهیالدی   2030مهیالدی تها سهال     2015در سهال   21اجالس تصمیم گرفته شد که از زمهار اتمهام دوره دسهتورکار   

گانه توسعه پایدار نگاشهته شهود و بهه تائیهد     دستورکار و شارشوب اقدام موثرتر و کارآمدتری برای اهداف هفده

 6ها برسد.دولت

وظیفهه تحقهق اههداف     1992تخصصهی آمهوزش و فرهنهل ملهل متحهد از سهال        به عنوار  آژانهس نهاد یونسکو 

با همراهی و همکهاری نههاد یونیسهف، بانهک جههانی، صهندوق       آموزشی سند توسعه پایدار را بر عهده گرفت و 

جمعیت ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، سازمار زنار ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگار سهازمار ملهل،   

میالدی برگهبار نمهود.    2015ماه می سال  22الی  19هانی آموزش را در اینچئور کره جنوبی به مورخه نشست ج

وزیهر و نماینهده    120کشهور جههار از جملهه بهیش از      160در این اجالس بیش از یک هبار و ششصد مهمهار از  

ها دو و شند ملیتی، متخصصهار  نهاد )ار.جی.او ها(، روسای شرکتهای مردمرتبه دولتی، نمایندگار سازمارعالی

انهد. ایهن بیانیهه و    امر آموزش و سایر افراد بخش خصوصی شرکت داشتند که بیانیه اینچئور را به تصوی  رسانده

 سال آینده دارد. 15به آموزش برای نسبت شارشوب اقدام آر رویکرد نوینی 

                                                           
4
 https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jun/24/agenda-21-conspiracy-theory-

sustainability 
5
 https://www.theguardian.com/environment/2012/jun/12/rio20-agenda-politicians-john-gummer 

6
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/20/rio-20-protecting-environment 
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نگهارش و پهذیرش آر از سهوی     مسهتلبم شهناخت دقیهق فراینهد     2030شایار ذکر است که بررسی سند آمهوزش  

 دورو را در تهوار پهژوهش پهیش   و تدقیق در محتوای مندرج در سند مربوطه است. بهه همهین علهت مهی     هادولت

 آموزش، ارائه نمود. 2030ی محتوایی سند ( بررسبآموزش و  2030( بررسی شکلی سند سرفصل الف

 

 آموزش 2030ارزیابی شکلی سند ( الف

بها امضها و    1946نهوامبر   4میالدی به تصوی  رسید و در تهاریخ   1945نوامبر سال  16اساسنامه یونسکو در تاریخ 

یونهار، هنهد و ... الزم   تصوی  بیست کشور از جمله اسهترالیا، برزیهل، کانهادا، شهین، دانمهارک، مصهر، فرانسهه،        

شمسی به این اساسهنامه )بهدور    1327میالدی مصادف با سال  1948االجراء شد. جمهوری اسالمی ایرار در سال 

 اعمال حق شرط( پیوست.

کهار داشهته   میالدی بحث ارتقای آموزش در راستای توسهعه پایهدار را در دسهتور     1992سازمار یونسکو از سال 

نیهب   2015از سهال   بلکهسکاندار این موضوع در سازمار ملل بوده  2014 نه تها تا سالدر واقع نهاد یونسکو است. 

کند. برای فهم بهتر سند آموزش یونسکو الزم است ابتدا نهیم نگهاهی بهه سهند توسهعه      همین وضعیت را دنبال می

 سی قرار دهیم.پایدار بیاندازیم و شارشوب مفهومی آر را مورد برر

 اند:این عبارات به رشته تحریر درآمده 2030در بخشی از مقدمه سند توسعه پایدار 

ضهرورت تغییهر   گاه شنین پرقدرت نبوده اسهت. مسهائل جههانی امهروز     یونسکو هیچ 2030حرکت سند آموزش »

هها و  هها، ارزش در مههارت . برای دسهتیابی بهه ایهن تغییهر بایهد      طلبدسبک زندگی و تحول افکار و رفتار ما را می

ههای آموزشهی بایهد از طریهق تعریهف      رفتارهای خود تجدید نظر کنیم تا به جوامعی پایدارتر دست یابیم. سیستم

موضوعات آموزشی مرتبط و محتواهای آموزشی به این نیاز و ضرورت انکارناکردنی پاسخ گویند. آمهوزش نهه   

 «. اببارهای دستیابی و تحقق سایر اهداف این سند نیب هستتنها یکی از اهداف توسعه پایدار بلکه یکی از 

را به تصوی  رسانید.  2030میالدی مجمع عمومی ملل متحد دستورکار توسعه پایدار  2015سپتامبر  25در تاریخ 

این شارشوب جهانی جدید برای مدیریت دوباره بشر از طریق مسیری پایدار در پی کنفرانس توسعه پایدار ملهل  

ساله منجر به تهیهه   3در ریودوژانیروی برزیل شکل گرفته است. در واقع فرایندی  2012( در سال 20ریو+متحد )

 هدف استوار است. این هفده هدف عبارتند از: 17توسعه پایدار شده است. مرکبیت سند مذکور بر  2030سند 
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 رفع فقر )رفع فقر در تمامی اشکال آر برای همگار(؛  -1

دادر به گرسنگی، دستیابی به امنیت غهذایی، ارتقهای تغذیهه و تهرویا کشهاورزی      محو گرسنگی )پایار  -2

 پایدار(؛

 بهداشت و سالمتی )تضمین زندگی بهداشتی و ارتقای رفاه عمومی برای تمامی سنین(؛ -3

العمهر  ههای آموزشهی مهادام   آموزش برابر )تضمین آموزش با کیفیت، فراگیر و عادالنه و ارتقای فرصت -4

 برای همگار (؛

 ؛ برابری جنسیتی )دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنار و دخترار( -5

دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی )تضمین دسترسی و مدیریت پایهدار آب و فاضهالب بهرای      -6

 همگار(؛ 

ای های پاک، پایدار، مطمئن و تجدیدپذیر بهر های پاک و تجدیدپذیر )تضمین دسترسی به انرژیانرژی -7

 همگار(؛ 

شغل مناس  و آبرومندانه و رشد اقتصادی )ارتقای رشد اقتصهادی پایهدار و فراگیهر و همچنهین اشهتغال       -8

 کامل و مولد و شغل آبرومندانه برای همگار(؛ 

پذیر، ارتقای صنایع پایدار و فراگیر و های انعطافها )احداث زیرساختصنعت، اخترعات و زیرساخت -9

 تقویت نوآوری(؛ 

 ها درور کشورها(؛ ها )کاهش نابرابریابرابریکاهش ن -10

 پذیر و پایدار(؛ های انسانی به اماکنی فراگیر، امن، انعطافشهرها و جوامع پایدار )تبدیل شهرها و سرپناه -11

 مصرف و تولید مسئوالنه )تضمین الگوهای پایدار تولیدی و مصرفی(؛  -12

 مبارزه با تغییرات آب و هوایی و عوارض آر(؛  اقدامات آب و هوایی )اتخاذ تدابیر سریع و فوری برای -13

 ها، دریاها و منابع آبی برای توسعه پایدار(؛ زندگی زیر آب )حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس  -14

زندگی بر روی زمین )حفاظت، بازسازی و ارتقای استفاده پایدار از اکوسیستم خاکی، مدیریت پایهدار    -15

 ها(؛ یی و توقف تخری  سرزمین و توقف انقراض گونهزاها، مبارزه با بیابارجنگل

طل  و فراگیر بهرای توسهعه پایهدار، تهامین     طل ؛ عادالنه و مستحکم )ایجاد جوامع صلحنهادهای صلح  -16

 دسترسی همگار به عدالت و تاسیس نهادهای موثر، قابل اطمینار و فراگیر در تمامی سطوح( و 

 جرا و بازآغازی همکاری جهانی برای توسعه پایدار(مشارکت در اهداف )تقویت اببارهای ا  -17
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کنهد بلکهه تصهویری متعهالی و     تامل سطحی و ظاهری در اهداف موجود نه تنها ایرادی را متوجه این اهداف نمی

تحقهق شنهین سهندی شهه سهازوکارها و شهه تبعهاتی بهرای          ،گذارد، اما در واقع امرانسانی از آر نیب به نمایش می

 یافته خواهد داشت؟!توسعه و کمتر توسعهکشورهای در حال 

توار هدف پنجم سند کند. به عنوار مثال میتامل موشکافانه و دقیق در برخی اهداف سند نواقص آر را فاش می

یعنی تساوی جنسیتی و توانمندسازی دخترار و زنار را در نظر گرفت. در بادی امر ایهن عنهاوین بسهیار متعهالی و     

شهویم کهه در   کنیم با عباراتی مواجه مید اما هنگامی که به توضیحات ذیل هدف مراجعه میانارزشمند و انسانی

 Sexualقانونی ما پذیرفته شده نیست. بهداشت باروری و جنسهی و همچنهین حقهوق بهاروری )    -منظومه شرعی

and Reproductive Health and Rights .از جمله این اصطالحات متضاد است ) 

        بهداشت  بتاریر   ی سن تی ی ق تور بتاریر(Sexual and Reproductive Health and 

Rights )به چه معنا اس ؟ 

ای از حقوق بشر در ارتبهاط اسهت از حهق بهر     حق زنار بر بهداشت باروری و جنسی و حقوق باروری با مجموعه

ق بهر آمهوزش و حهق بهر منهع      حیات گرفته تا حق رهایی از شکنجه، حق بر بهداشت، حق بر حریم خصوصی، ح

تبعیض. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنهار )سهیدا(   

-اند که حق زنار بر بهداشت و سالمت شامل بهداشت باروری و جنسهی نیهب مهی   مجتمعاً به صراحت اعالم کرده

تعهدند به کلیه حقوق مرتبط با بهداشت بهاروری و جنسهی زنهار    ها موظف و مشود. این بدار معنا است که دولت

احترام گذاشته و از آر حفاظت کنند. این بهداشت باروری و جنسهی و حقهوق جنسهی مشهتمل بهر آزادی سهقط       

جنین، آزادی ارتباط جنسی، لبوم ارائهه خهدمات بهداشهت جنسهی بهه افهراد فعهال در ایهن زمینهه!. از منظهر دفتهر            

حقوق بشر سازمار ملل خشونت علیه زنار در زمینه بهداشت باروری و حقوق جنسی مشتمل بر کمیساریای عالی 

هر دیدگاه یا رفتار شرعی، عرفی، قانونی یا قضایی است که زر را از حق آزادی و مالکیت بر بدر خود و آزادی 

عمل زنا و اطالق عنهاوینی  اش محروم یا محدود سازد به عبارت بهتر قوانینی شور منع سقط جنین، مجازات اراده

 7شوند.شور روسپی و ... به زنار فعال در این حوزه، خشونت و اعمال تبعیض قلمداد می

تاکیده شده که این دستور کار یک مولفه کلیدی دارد و  2030نکته قابل تامل آنکه در مقدمه سند توسعه پایدار 

  :تفکیک بودر سندمنسجم و غیرقابل  و دیگری جهانی بودرآر عبارت است از 

                                                           
7
 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx 
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“A key feature of the 2030 Agenda for Sustainable Development is its 

universality and indivisibility”
8
 

 

به دیگر سخن اهداف توسعه پایدار به یکهدیگر مهرتبط بهوده و بایهد همهه بهه صهورت منسهجم از طریهق سیسهتم           

جه در این زمینه آر است که تساوی در آموزش اعم از کمی و آموزشی در کشورها نهادینه گردند. نکته قابل تو

توسهعه پایهدار( بایهد بهه صهورت منسهجم در سیسهتم         5توسعه پایدار( و تساوی جنسهیتی )ههدف    4کیفی )هدف 

 آموزشی گنجانده شوند. 

یتی عمهالً از شهه مهاه    2030شود آر است که سند توسهعه پایهدار و سهند آمهوزش     سئوالی که در اینجا مطرح می

 آور؟آورند و یا غیرالبامبرخوردارند؟ آیا اسنادی البام

و ... در متن هر دو سند، « شوندمتعهد می»، «باید»رغم کاربرد اصطالحاتی شور در پاسخ باید اذعار نمود که علی

الهبام   اند،المللی شکل گرفتهاسناد این شنینی که خارج از شارشوب معاهده و با قصد عدم ایجاد تعهد سخت بین

گردنهد  ای تلقی مهی المللی را به همراه ندارند بلکه اسنادی باالدستی و توصیهحقوقی معاهدات و قراردادهای بین

المللهی را دارنهد. ایهن    های بینکه با گذشت زمار و ایجاد اجماعی جهانی قابلیت تبدیل به معاهدات و کنوانسیور

مهیالدی   1947از این محقق شده اسهت. در واقهع در سهال     مسئله در خصوص اعالمیه جهانی حقوق بشر نیب پیش

هنگامی که دول جهار گردهم آمدند و به اعالمیه حقوق بشر و اهداف و مفاد مشترک آر به اجماع رسیدند تنها 

در پی ایجاد گفتمانی مشترک در حوزه حقوق بشر بودند، اما بعد از سهپری شهدر دو دههه، بها تنظهیم و تصهوی        

المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامه البام بر تن اعالمیهه  بین جهانی دو میثاق

آر حقهوقی دور از حقیقهت   به معاههدات الهبام   2030جهانی نمودند، بنابراین تبدیل اسناد توسعه پایدار و آموزش 

 نخواهد بود. 

 Framework for action) 2030وب اقدام شارشسند در عین حال باید مسئله دیگری را نیب در نظر گرفت. 

 ،شود که تمامی اصول یاد شهده در ایهن شهارشوب اقهدام    ، متذکر می10، در تشریح جایگاه خود در بند (2030

اعالمیه جهانی حقهوق بشهر، کنوانسهیور منهع تبعهیض در       26المللی از جمله ماده برگرفته از اسناد و معاهدات بین

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیور ملل متحد ک، میثاق بینآموزش، کنوانسیور حقوق کود

                                                           
8
 unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf 
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راجع به افراد دارای معلولیت، کنوانسیور محو کلیه اشکال تبعهیض علیهه زنهار، کنوانسهیور مربهوط بهه وضهعیت        

 های ضروری است.پناهندگار و قطعنامه مجمع عمومی سازمار ملل متحد راجع به آموزش در وضعیت

آور اسهت. هنگهامی کهه    در مقهام بیهار قواعهد معاههداتی و عرفهی الهبام       2030مسئله بدین معنا است که سند این 

توار می  آور ارائه دهند،ای بر ادعای اعالم قواعد البامالمللی صراحتاً یا به طور ضمنی قرینهها و اسناد بینقطعنامه

 9المللی دانست.ها را موجد عرف بینآر

آور نیست اما سندی است که به تصریح ای البامآموزش یونسکو از نظر شکلی معاهده 2030ه سند بنابراین اگرش

المللی دادگستری المللی برداشته است. این امر در نظریه مشورتی دیوار بینشارشوب اقدام آر، پرده از عرف بین

ههای مجمهع عمهومی در    قطعنامهه »ای نیب ذکر شده اسهت:  های هستهدر کیس مشروعیت تهدید یا توسل به سالح

توانند دلیل مهمی در اثبات وجود یک قاعده یا ظههور اعتقهاد حقهوقی نسهبت بهه یهک قاعهده        شرایط خاصی می

 10«.باشند

المللی در امر آموزش یها ظههور   کننده وجود یک عرف بینآموزش، از نظر شکلی بیار 2030به دیگر سخن سند 

المللی اسهت  کهه تخطهی از مفهاد آر      و مادام العمر برای همه( در رویه بین نوین )آموزش برابر و فراگیر یاعتقاد

  به بار آورد.را المللی برای کشورهای عضو تواند بار مسئولیت بینمی

اند، موضهوع حهق   یکی از مسائلی که موافقار و مخالفار سند بارها و بارها به کارایی یا عدم تاثیر آر تاکید نموده

 است که جمهوری اسالمی ایرار بر روی اعالم رضایت خود بر مفاد سند ارائه نموده است.شرط یا رزرویشنی 

  قابل پذیرش اس ؟ 2030آیا قق شرط یا رزرییشن ایران بر سند 

یک اعالمیه یکجانبه است که هر کشور یا سازمار  Reservation، 1969از نظر عهدنامه حقوق معاهدات وین 

کنهد و  ، تائید رسمی یا الحاق به آر معاهده صادر میمعاهدهالمللی در هنگام امضاء، تصوی ، قبولی، تصدیق بین

 اثر حقوقی برخهی از مقهررات آر معاههده اعهالم    به وسیله آر منظور خود را در مورد مستثنی کردر یا تغییر دادر 

 شده است.  عهدنامه وین به صراحت بیار 23الی  19کند. این حق در مواد می

                                                           
 76؛ ص 1390؛ تهرار؛ بنیاد حقوقی میبار؛ شاپ نخست: «ضمانت اجرای حقوق بنیادین بشر»وکیل، امیر ساعد؛   9

10
  Icj Reports 1996,p. 226, para. 70 
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در زبار فارسی و ادبیات حقوقی به جای رزرویشن از اصطالحاتی نظیر حق شهرط، حهق تحفهت، تحدیهد تعههد،      

 شود. اعمال این حق شرایط خاص خود را دارد:شرط یا تحفت استفاده می

عهدنامه وین حقوق معاهدات حق شرط فقط و تنها و منحصهراً   20ماده  3و بند  19طبق متن صریح ماده  -1

المللهی  ساز البام آور مانند کنوانسیور حقوق کودک، میثهاق بهین  بر معاهدات )اعم از قراردادی یا قانور

المللی )همانند سازمار بهداشت جهانی، یونسکو و های بینحقوق مدنی، سیاسی و ...( و اساسنامه سازمار

ساسهنامه ذکهر شهده باشهد و     ...( قابل اعمال است؛ آر هم در صورتی که شنین حقی در متن معاهده یها ا 

-ههای غیرالهبام  بنابراین بر روی قطعنامه -------کشورهای طرف دیگر نیب بدار اعتراض نکرده باشند.

 معنا است.اساساً بی 2030المللی مانند سند آور مجمع عمومی و سایر اسناد بین

اعمال حهق شهرط را بررسهی    باید سایر شرایط ، 2030با فرض پذیرش و قابلیت اعمال رزرویشن بر سند  -2

عهدنامه وین شرط خالف موضوع یا ههدف معاههده باطهل اسهت. حهال بایهد        19نمود؛ طبق بند ج ماده 

پرسید که آیا رزرویشن ایرار خالف موضوع یا هدف معاده اسهت؟ در پاسهخ بهه ایهن پرسهش بایهد دو       

 مسئله را ذکر نمود:

زرویشن کشور بر کنوانسیور حقوق کهودک اعهالم   دقیقاً همانند ر 2030رزرویشن ایرار بر سند الف(  

 کنوانسهیور  از مهوادی  و مقهررات  مهورد  در ایرار  اسالمی جمهوری دولت»دارد: شده است که مقرر می

 محفهو   خهود  بهرای  را حهق  ایهن  و نمایهد مهی  رزرو اعمال باشد، اسالم شریعت با مغایر است ممکن که

یعنی بهه مفهاد    این شرط کلی و مبهم است .«نماید اعمال را رزروی شنین نیب تصوی  هنگام که دارد می

هایی که خالف شهرع یها قهانور    یا مواردی خاص اشاره نکرده بلکه کلیت کنوانسیور و سند را در حوزه

کنوانسهیور حقهوق کهودک از جملهه     . بوده یا در آینده خالف آر باشد را به کلی زیر سئوال برده است

ها بلکه تعهدات دولت نسبت به ملت و افراد را تعهدات متقابل دولتمعاهدات حقوق بشری است که نه 

نظهام حهق شهرط حهاکم بهر       گذارد و هدف از این معاهدات حمایت از حقوق افراد اسهت. به نمایش می

در قبهال حهق شهرط کلهی و مهبهم ایهرار بهر        معاهدات حقوق بشری بها سهایر معاههدات متفهاوت اسهت.      

کرد که این اعالم رزرو از سوی بسیاری از کشورهای طرف معاهده  کنوانسیور حقوق کودک باید بیار

المللی بر برداشتن ایهن  از جمله آلمار و حتی کمیته حقوق کودک مورد اعتراض قرار گرفته و فشار بین

 کند.ساله وضعیت حقوقی کشور را تضعیف میمیالدی همه 2005حق شرط از سال 
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 2030ن ایرار صرف نظر کنیم، باید ههدف و موضهوع سهند    حتی اگر از کلی و مبهم بودر رزرویش ب(

آموزش را در نظر بگیریم و شرط ایرار بر آر را بسنجیم. هدف  شهارم سند توسعه پایدار کهه موضهوع   

العمر اسهت و موضهوع آر رفهع    دهد آموزش کیفی برابر و مادامرا تشکیل می 2030اصلی سند آموزش 

ی مطابق با اهداف یونسکو است. برخی از این اهداف صراحتاً با تبعیض جنسیتی و تغییر محتوای آموزش

شرع مقدس اسالم و مقررات و قوانین داخلی کشور ناسازگار است که در بخش بررسی محتهوای سهند   

 ها بحث خواهد شد.به تفصیل از آر

تر  به این م ئله نگری  ، پرسش اساستی آن است   ته آیتا     قال باید با نگاه گ ترده

توان در موضوعات ق ور بشر  از سمله قق بر آمتوزش ی متررعتات   عده میال اعلی

ها  سن تی، آمتوزش ستامن سن تیتی ی ببب بتا      آن همانند ت ای  سن یتی، محو  لیشه

 ها از این ق ور چشم پوشید؟تم ک به تنوع فرهنگی ی اقترام به ترایت

 تنهوع  از دفهاع »دارد: و کهه مقهرر مهی   اعالمیه جهانی تنوع فرهنگهی یونسهک   4خیر! مطابق با ماده پاسخ: 

. نیسهت  جداشهدنی  انسانی کرامت به احترام فرهنگی از تنوع از دفاع. است اخالقی واج  یک فرهنگی

 هها اقلیت ویژه حقوق به است، بشر بنیادین هایآزادی و بشر حقوق به تعهد فرهنگی بیانگر تنوع از دفاع

 بشتر  ق تور  علیته  ابزار  به عنوان فرهنگی تنوع از نباید  س هیچب بهومی  مردم حقوق و

 کهه  مطله   ایهن  بهه  توجهه  بها  خصوص به نماید، محدید آن را  اربرد دامنة یا ی  ند استراده

طبق نص صهریح ایهن مهاده حقهوق فرهنگهی و تنهوع        .«است بشر حقوق اجرای الملل متضمنبین حقوق

بنهابراین اسهتناد ایهرار بهه تنهوع فرهنگهی و       تواند مانعی در اجرای حقهوق بشهر باشهد    فرهنگی هرگب نمی

المللی در نقض تعهدات حقوق بشهری آر  های شرعی و قانونی هرگب مستمسک قابل پذیرش بینتفاوت

 از جمله حق بر آموزش کیفی نیست.
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 آموزش 2030( ارزیابی محتوایی سند ب

رونی سند نیب مورد بررسی واقع شود تا الزم است تا محتوا و ماهیت د به انجام رسید،حال که ارزیابی شکلی سند 

این ارزیابی به صورت بند و بند و با توجه بهه مفهاد ههدف    جانبه و کاملی از آر در ذهن داشت. بتوار تصویر همه

در ابتدا نگاهی به بیانیه اینچئور و عبارات آر خهواهیم داشهت و پهس از آر     پذیرد.شهارم توسعه پایدار انجام می

 ( مورد بررسی قرار خواهد گرفت:framework for actionشارشوب اقدام )

 بیانیه اینچئون 

 : 5 پاراگراف

منظهر و شهارشوب نظهری حهاکم بهر امهر        2030های حاضر در نگارش و تصوی  سند آموزش در این بند طرف

 دارند:آموزش را شنین اعالم می

تهرین راهبهر   موثر آموزش به عنوار اصلیکنند، نقش ها از رهگذر آموزش تغییر میما بر این باوریم که زندگی» 

یک دستورالعمل  به شناسیم. ما  با احساس فوریتتوسعه و دستیابی به سایر اهداف توسعه پایدار را به رسمیت می

شهویم. ایهن   گیرد؛ متعهد میجامع، بلندپروازانه و آرمانی است و هیچ فردی را نادیده نمیشده که واحد و بازبینی

تضمین آموزش برابر فراگیهر و مناسه  و ارتقهای    به خوبی در هدف شهارم توسعه پایدار یعنی  ششم انداز جدید

انداز آر و اهداف متناظر آر درج شده است. .... این هدف و ششم، العمر برای همگارهای آموزش مادامفرصت

ر، عهدالت  آمهوزش و توسهعه مبتنهی بهر حقهوق و کرامهت بشه        (Humanistic Visionههای بشهری )  از آموزه

 ...«گیرد. اجتماعی، فراگیری، حفاظت، تنوع فرهنگی، زبانی و قومی و مسئولیت و تعهد مشترک الهام می
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 نکته:

های مختلف دانش روبکرد فلسفی غرب در مواجهه با حوزه (Humanistic visionدیدگاه و رویکرد بشری )

-قراردادر انسار و تمایالت وی در مرکب عالم همهاز جمله حقوق و اخالق و سیاست است. این دیدگاه با محور 

کند و به همین نسبت اخالقیات، حقهوق، سیاسهت، اجتمهاع، فرهنهل و تمهامی      شیب را در نسبت با آر تعریف می

سازد. بر پایه دیدگاه بشرمحور و دیدگاه اومانیستی، خواست و مظاهر زندگی بشر را تابع تمایالت متغیر انسار می

ههای  ترین مرجع تعیین اهداف جامعه انسانی است به همین مناسبت بها تغییهر نیازهها و خواسهت    تعالیاراده انسار م

یابنهد. ایهن اسهتدالل سهب  شهده تها دگرباشهار جنسهی بتواننهد آزادی          انسار، حقوق و اخالقیات وی نیب تغییر می

و مشروع جلوه دهند و بسیاری خواست و اراده خود در تعیین تمایالت جنسی دگرخواهانه و غیرطبیعی را معقول 

گرایهار و حقهوق جنسهی ایشهار را قانونهًا بهه رسهمیت        ازدواج همجهنس از دول غربی نیب با توجه به همین مولفهه  

 اند.شناخته

در نقطه مقابل، دیدگاه اسالم و تمامی ادیار آسمانی بر محوریت خالق و تعریف سایر مناسبات عالم بر گرد  وی 

جامعه متعالی انسانی را نه بر پایه خواست و اراده متحول و متغیر بشر بلکه بر پایهه نیازههای   است. دین مبین اسالم 

نمایهد. بهر همهین سهبیل قهانور اساسهی       طبیعی و فطری وی و همچنین مصلحت خاصه پروردگار تعیین و تبیین می

می ایرار بر پایه ایمهار بهه:   جمهوری اسال»نماید: صل دوم خود مقرر می 2او  1جمهوری اسالمی ایرار نیب در بند 

وحهی الههی و    -2خدای یکتا )ال اله اال اهلل( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لبوم تسلیم در برابر امر او،  -1
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کننده حقوق و تکهالیف  کننده و تعییندر این مدل اختصاصی شارع مقدس تبیین« . نقش بنیادی ار در بیار قوانین

 توار هر اراده و خواست نامشروعی از انسار را محور حقوق و تکالیف وی دانست.جامعه انسانی است و نمی

بها اسهناد باالدسهتی جمههوری اسهالمی       2030این مسئله نقطه آغازین اختالف منش و رویکرد میار سند آموزش 

تلهف را  دهد. در واقع این تفهاوت رویکهرد و دیهدگاه دو مهدل تربیتهی و آموزشهی مخ      ایرار را به خوبی نشار می

بدار اذعار  2030توانند در محتوا سازگار باشند. به دیگر سخن در مدل بشرگرای غربی که سند تابد که نمیبرمی

نموده باید حقوق بشر مبتنی بر محوریت بشر و خواست وی تبیین و محافظت گردد در حالی که در مدل تربیتهی  

کهام الههی اسهت کهه مصهلحت پروردگهار را پذیرفتهه و در        اسالمی و قوانین تابع آر انسار متعالی، انسار تهابع اح 

دارد و به همین علت به احکهام خمسهه تکلیفیهه اعهم از واجه ،      راستای اعتالی روحی و جسمی خود گام بر می

 سپارد.مستح ، مکروه، حرام و مباح دل و سر می

ههای مختلفهی از   ، مولفهه های تفکر بشرگرای غهرب بررسهی نمهود   توار برای روشن شدر بحث اندکی در پایهمی

گرایهی  ، نسهبی (Hedonismگرایی )(، لذتLiberalismگری )(، اباحهIndividualismجمله فردگرایی )

(Pluralism( عرفی نمودر دین ،)Secularismمادی ،) ( گرایهیMaterialism    و ... ایهن تفکهر را تغذیهه )

-شهود و ههیچ  عی بر آزادی اراده انسانی قلمداد مهی کنند و که بر پایه آر وجوب و محرم اخالقی و قانونی مانمی

 ای در حیات بشر را ندارد.کس از جمله خدا حق شنین مداخله

آمهوزش و عهدم پهذیرش آر بهه عنهوار سهند        2030گیری رهبر معظم انقالب اسالمی ایرار نسبت به سهند  موضع

بشهر   2030در مهدل سهند    -رد داردراهبردی جمهوری اسالمی ایرار بیش از هر شیب ریشه در همین تفاوت رویک

شهود،  تربیت شده، فردی تابع منویات و مقاصد فلسفی غرب که پایبند اصول شهروندی جهانی اسهت تربیهت مهی   

حال آنکه در مدل مورد نظر اسهالم و قهانور اساسهی جمههوری اسهالمی ایهرار: کرامهت و ارزش واالی انسهار و         

توار در نظامی که اصول آر مبتنی بر تربیهت الههی   مفهوم دارد و نمی آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا معنا و

 های آینده را مطابق با اصول غربی تربیت نمود.است، نسل

کند که اهم آر در ادامهه مهورد   ها و مصادیق مختلفی از سند خودنمایی میاین تفاوت عمیق رویکردی در بخش

 بررسی قرار خواهد گرفت. 
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 :7 پاراگراف

، بهه همهین علهت مها     برابری در و از طریق آموزش سنل بنای دستوالعمل آموزش تغییردهنده اسهت فراگیری و »

، محرومیت و نابرابری در دسترسی، مشارکت و نتایا تمامی اشکال محدودیت و به حاشیه راندرشویم متعهد می

ر زمهانی کهه همهه بهدار     یادگیری را مورد نظر قرار دهیم. هیچ هدف آموزشی نباید تحقق یافته تلقی شود مگهر د 

 «دست یافته باشند....

 

 نکته:

بنهای ایهن دسهتوالعمل تغییردهنهده     طبق بیار صریح سند، تساوی )اصطالحاً برابری( در و از طریق آموزش سهنل 

آموزشی است. تساوی از طریق آموزش همار تدوین محتوای آموزشی متناس  بها مفههوم تسهاوی اسهت کهه در      

 روح از آر بحث خواهد شد.ادامه مباحث به صورت مش
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 :8 پاراگراف

شناسیم. بنهابراین متعههد   ما ضرورت تساوی جنسیتی را در دستیابی به هدف آموزش برای همگار به رسمیت می»

جنسیتی را در های یادگیری جنسیت محور حمایت کنیم و موضوعات ها و محیطها، برنامهشویم تا از سیاستمی

 .«و تبعیض و خشونت بر پایه جنسیت را در مدارس حذف کنیم نجانیمآموزش دبیرار و برنامه آموزشی بگ

 

 نکته:

شود که تساوی جنسیتی باید در برنامه آموزش دبیرار و در این بخش از سند صراحت بیار بیشتر شده و اذعار می

 برنامه آموزشی گنجانده شود.
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 :13 پاراگراف

ای را برای اجرای دسهتوالعمل آمهوزش بهر    طقهنظارت مستحکم جهانی و منما همکاری، مشارکت، هماهنگی و »

ها و و در شارشوب نهادها، سیستم دهی آر در سطح کشوریها، ارزیابی اطالعات و گبارشاوری دادهپایه جمع

 .«خوانیمای فرا میهای منطقهاستراتژی

 

 نکته:

زای آر قلمهداد  نقاط آسهی  ای و جهانی یکی از مکانیبم نظارت و بررسی این سند در سه سطح کشوری، منطقه

شود بلکه سند دهی در سطح کشوری تنها به گبارشات رسمی نهادهای دولتی منحصر نمیشود. روند گبارشمی

در مدل ارائهه شهده    -دهی را مشخص نموده استای از گبارشتنیدهدستورالعمل پیچیده و در هم 2030آموزش 

نههاد و بخهش   ههای مهردم  و رسهمی دولتهی، بلکهه سهازمار     نهه تنهها نهادههای مسهئول     2030از سوی سند آموزش 

-دهی و نظارت مشهارکت کننهد. بهی   خصوصی و حتی گروه مشاورار مستقل سازمار ملل باید در فرایند گبارش

سیاسهی بسهیاری را بهرای    -توانهد مخهاطرات امنیتهی   تردید خروج اطالعات حیاتی و امنیتی مرتبط با منافع ملی می

پوشی کنیم. توانیم از وضعیت خاص و ملته  خود در منطقه جنوب غرب آسیا ششمما نمیکشورها به بار آورد. 

ها، نفوذها و حمهالت از سهوی دشهمنار    ایرار با مدل خاص و ساختار ویژه حکومتی خود در معرض انواع هجمه



 (UNESCO Education Agenda 2030) یونسکو آموزش 2030 سند حقوقی تحلیل

 

18 
 

بهه محتهوای   ترین حالت انتشار گسترده اطالعات مربهوط  ای و جهانی است. در خوشبینانهخویش در سطح منطقه

ریهبی نهرم دشهمن و نفهوذ در     پذیر راه را بر برنامهدهنده و آموزشهای آموزشگروهآموزشی کشور و همچنین 

تواند کشور را درگیر مسائل گشاید و فعالیت در شنین فضای اطالعاتی مسمومی میحوزه آموزشی به راحتی می

 ناپذیر دشواری سازد.اجتناب

 

 :17 پاراگراف

-سپاریم کهه نقهش تعیهین   ونسکو به عنوار آژانس تخصصی آموش سازمار ملل، این وظیفه را میدر ادامه ما به ی»

آموزش به ویژه در شکل: الهف( ارائهه مشهاوره بهه      2030سازی دستور کار شده خود را برای هدایت و هماهنل

اردها؛ د( فراینهد  گذاری دانش و تعیین اسهتاند به اشتراکتعهد سیاسی پایدار، ب( تسهیل گفتگوهای سیاسی، ج( 

ای و ملی برای هدایت در شگونگی پایش و نظارت بر اهداف آموزشی، ه( گردهم آوردر اعضای جهانی، منطقه

بهه   انجام دستوالعمل و اقدام به عنوار نقطه کانونی آموزش در میار ساختار و شاکله تمامی اهداف توسعه پایهدار؛ 

 «انجام رساند
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 نکته:

-کننهده، سیاسهت  ضر در نشست اینچئور نهاد یونسکو را به عنوار نهاد نظارتی، هماهنهل در این بند همه دول حا

شناسند و دست آر را دردسترسی غیرمحدود بهه منهابع داخلهی بهاز     به رسمیت می 2030گذار، مشاور و ناظر سند 

 گذارند.می

 : 18 پاراگراف

ری مناسه  دالیهل و اسهناد بهرای تعیهین      آوما متعهدیم که سیستم جامع نظارت و ارزیابی ملی را به منظور جمهع »

ها( گسترش دهیم. به عالوه ما از پذیری )دولتها و مدیریت سیستم آموزشی و همچنین تضمین مسئولیتسیاست

اوری خواهیم که توسعه ظرفیت خود در جمهع می 2015کنندگار نشست جهانی آموزش تمامی اعضاء و شرکت

لی را مورد حمایت قرار دهند. کشهورها بایهد بهه دنبهال بهبهود کیفیهت،       دهی در سطح مداده و ارزیابی و گبارش

همچنین ما خواسهتار ادامهه   دهی به به سازمار آمار و ارقام یونسکو باشند. سطوح تفکیک و کاهش زمار گبارش

دههی و پهایش آمهوزش    فعالیت گبارش نظارت جهانی آموزش برای همگار به عنوار نهادی مستقل در گهبارش 
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دهی ههدف شههارم توسهعه پایهدار و     تیم که از سوی یونسکو به عنوار مکانیبمی برای پایش و گبارشجهانی هس

 «.شودهمچنین مسائل و ابعاد آموزشی سایر اهداف توسعه پایدار میببانی و منتشر می

 

 

 نکته:

اقهدام و عملکهرد    بیانیه بیار شهد، یونسهکو فراینهد نظهارت و بهازبینی بهر        13گونه که در ذیل توضیحات بند همار

داند و به صراحت عملیات و گبارشدهی نهاد آموزش ها را محدود به گبارش نهادهای مسئول داخلی نمیدولت

 گمارد.برای همگار را به عنوار مکانیبم بیرونی نظارت به کار می

-اکمیتی دولتتواند بیم دخالت در مسائل اساسی و امور حاین حجم از نظارت در امور داخلی کشورها خود می

بار خانواده و عضو انجمن حقوق خهانواده  المللی دیدهها را دوشندار سازد. شارور اسالتر مدیر عامل موسسه بین
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ها خود بهه  کند. وی در بیار دیدگاهآموزش به نکات قابل تاملی اشاره می 2030سازمار ملل در نقد محتوای سند 

-ها را به رسمیت شناخته است و در تشهریح آر مهی  ت ملی دولتکند که صراحتاً حاکمیبخشی از سند اشاره می

رغم وجود بندهای متعددی در سند برای حفت تمامیت عرضی و استقالل سیاسی کشورهای عضو و علی»نویسد: 

های ملی؛ این نگرانی وجود دارد کهه بهازیگرار قدرتمنهد بها     همچنین احترام به مالکیت کشورها در اجرای برنامه

اند در این سند نیب نادیده گرفته صیانت از حاکمیت کشورها را در سایر اسناد سازمار ملل که ای قویدستورکاره

این نگرانی بهه حهق و صهحیح اسهت شهرا کهه        11.«الملل شنین روندی را در پیش گیرندبا استناد به حقوق بشر بین

شنار حیثیهت و اعتبهاری در فضهای    گونه که در بخش بررسی شکلی سند نیب بدار اشاره شد، حقوق بشر از همار

توار با استناد به حقوق و قوانین داخلی، حاکمیت و استقالل دولتی و همچنهین  المللی برخوردار است که نمیبین

های مختلفی ابتنای خود را بر مفهاد حقهوق   آموزش در بخش 2030های فرهنگی آر را نقض نمود و سند تفاوت

 ده است.بشری مورد اذعار و تاکید قرار دا

 2030سند  )عمل( چارچوب اقدام 

مهیالدی در   2015نهوامبر سهال    4کشور عضهو یونسهکو در تهایخ     184آموزش توسط  2030شارشوب عمل سند 

نکتهه حهائب اهمیهت در ضهرورت بررسهی ایهن سهند در آر اسهت کهه در بخهش           پاریس به تصوی  رسیده است. 

 مقدماتی آر ذکر شده:

، آر اسهت کهه   اقدام برای هدف شههارم توسهعه پایهدار و بیانیهه اینچئهور      هدف از تصوی  و نگارش شارشوب»

ای و جههانی بهه منصهه عمهل و ظههور      های مندرج در بیانیه در سطح کشوری، منطقهمشخص کند شگونه توصیه

اههداف   حهول محهور  کردر کشورها و سایر شهرکاء  برسد )شگونه اجرا شود(. این شارشوب اقدام درصدد بسیا

-سهازی، همهاهنگی، سهرمایه   ههای اجرایهی  ر به ویژه در خصوص آموزش و اهداف آر است و روشتوسعه پایدا

 12«دهد ...را ارائه می 2030گذاری و نظارت بر هدف شهارم سند 

گهذاری فرهنگهی و   تهر در رونهد ریهل   های جبئهی کننده سیاستتعیین ،بنابراین سند مذکور یعنی شارشوب اقدام

سهازی آر را تشهریح   تری هدف شهارم توسعه پایدار و نحهوه اجرایهی  گرش مبسوطها است و با نآموزشی دولت

 کند.می

                                                           
11

 www.familywatchinternational.org/fwi/documents/SDG_Analysis1_22_16_000.pdf.p. 24 
 23ص  2030سند شارشوب اقدام   12

http://www.familywatchinternational.org/fwi/documents/SDG_Analysis1_22_16_000.pdf.p
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توسعه پایدار )آموزش فراگیر و مادام العمر( به انضهمام سهه تبصهره آر بهه      4هدف  هفت بندِ ،در ابتدای این سند

 ز:تفصیل بیار شده و شگونگی اجرای آر نیب تعیین شده است. این مفاد به ترتی  عبارتند ا

، تضمین شود کهه تمهامی دختهرار و پسهرار دوره آمهوزش ابتهدایی و متوسهطه را بهه         میالدی 2030تا سال  -4-1

 صورت آزاد، برابر و متناس  به پایار برسانند که منجر به نتایا یادگیری موثر و مناس  شود.

های ویژه نوپایی، مراقبت ، تضمین شود که همه دخترار و پسرار به رشد کیفی دورارمیالدی 2030تا سال  -4-2

 اند.دبستانی دسترسی دارند تا جایی که برای آموزش ابتدایی آماده شدهو آموزش پیش

ای و عهالی از جملهه دانشهگاه،    ، تضمین شود همه زنار و مردار به آموزش فنی، حرفهمیالدی 2030تا سال  -4-3

 دسترسی مقرور به صرفه و با کیفیت دارند.

ههای فنهی و   ههای مهرتبط از جملهه مههارت    ، تعداد جوانار و ببرگساالنی کهه مههارت  میالدی 2030تا سال  -4-4

 ای بیاید.گیر و قابل مالحظهکارآفرینی افبایش ششمای دارند برای استخدام، اشتغال و حرفه

به حاشیه راندر جنسهیتی در آمهوزش محهو شهود و دسترسهی برابهر بهه همهه سهطوح          میالدی  2030تا سال  -4-5

پذیر از جمله افراد دارای معلولیهت، بومیهار و کودکهار در    ای برای تمامی اقشار آسی وزشی و تعلیمات حرفهآم

 پذیر تضمین گردد.وضعیت آسی 

، تضمین شود که تمامی جوانار و بخش قابل توجهی از ببرگساالر اعم از زر و مهرد  میالدی 2030تا سال  -4-6

 اند.ادبیات و ریاضیات را آموخته

، تضمین شود که تمامی آموزش گیرندگار، دانش و مهارت الزم برای بهبود توسهعه  میالدی 2030تا سال  -4-7

کنند از جمله از طریق آموزش بهرای توسهعه پایهدار و زنهدگی پایهدار، حقهوق بشهر، تسهاوی         پایدار را کس  می

ع فرهنگی و همکهاری فرهنگهی   جنسیتی، ارتقای فرهنل صلح و منع خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنو

 برای توسعه پایدار.

های ساخت و ارتقای ساختارها و امکانات آموزشی کودک، معلول و جنسیت محور و تامین محیط -بند الف -4

 یادگیری امن، غیرخشن و فراگیر و موثر برای همه.
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تهر  عه و به ویژه کشورهای کممیالدی تعداد بورسیه ارائه شده به کشورهای در حال توس 2020تا سال  -بند ب-4

گیهری خواههد   افهبایش ششهم  ای کوشهک و کشهورهای افریقهایی    های در حال توسعه جبیرهیافته، دولتتوسعه

ای و فناوری ارتباطات و اطالعات، های فنی و حرفهنویسی در مقاطع عالی آموزشی از جمله آموزشداشت تا نام

 یافته و سایر کشورهای در حال توسعه افبایش یابد. ی توسعههای فنی، مهندسی و علمی در کشورهابرنامه

المللی در آموزش دبیرار میالدی، تامین دبیرار متخصص از جمله از طریق همکاری بین 2030تا سال   -بند ج-4

های در حال توسعه جبایر کوشهک  تر توسعه یافته و دولتدر کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای کم

 گیری باید داشته باشد. ششم افبایش

سازی این اهداف و مفاد، به صورت مبسوط از  برخی عالوه بر تشریح راهبردهای اجرایی 2030شارشوب اقدام 

وقتی سند از عدم نادیده گرفتن حتی »این سند آمده است که:  25. در صفحه کندو اصطالحات بحث میعبارات 

 سن، نژاد، رنل، قومیهت، زبهار،   ،13یتجنس است که همه افراد فارغ از آورد بدین معنایک نفر سخن به میار می

و همچنهین افهراد دارای معلولیهت،    14 تولدو مذه ، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، مالکیت 

ها بایهد در ایهن   و سایر وضعیت15 پذیرافراد در معرض شرایط آسی  مهاجرار، بومیار، کودکار و جوانار به ویژه

 2030دستوالعمل آموزشی »شود که: در همار صفحه متذکر می 5همچنین در ادامه بند « شارشوب یکسار باشند.

 «.یافته و در حال توسعه باید یکسار باشدیک سند جهانی است که به همه جهار تعلق دارد و در کشورهای توسعه

توانهد تبعهیض قلمهداد شهود و همهه موانهع       ش از هر نظهر مهی  بنابراین هرگونه تفکیک کمّی و کیفی در امر آموز

میالدی باید از میار برداشته شود؛ به عالوه دستیابی به هدف شههارم توسهعه پایهدار و سهایر      2030موجود تا سال 

نایافتگی و عدم وجود زیرساخت یا تعارض توار به بهانه توسعهاهداف آر برای همه کشورها یکسار است و نمی

 و ... از زیر آر شانه خالی نمود.قانونی 
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ها، های مختلف اعم از زر، مرد، تراجنسیاعمال هرگونه تفاوت میار جنسیتعدم تبعیض بر پایه جنسیت عبارت است از عدم   

 ها و ...دوجنسی
عدم تبعیض بر پایه تولد بدین معنا است که نباید میار کودکار حاصل از ارتباط نامشروع و مشروع تفاوتی قائل شد. تولد خارج   14

های قانونی و شرعی از حقوق همانند فرزندار حاصل از ازدواج (Out of Wedlock)از شارشوب شرعی و قانونی یعنی ولدالبنا 

 مساوی برخوردارند
-های مختلفی هستند که دگرباشار جنسی نیب در زمره این گروه قرار میالمللی افراد و گروهپذیر از منظر اسناد بینافراد آسی   15

 گیرند.
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 ت ای  سن یتی (Gender equality) 

تسهاوی جنسهیتی   »سهازد:  ، شارشوب اقدام تعریف خود از تساوی جنسیتی را روشن می10در ادامه در انتهای بند 

نپذیر با حق آموزش برای همگار دارد. دستیابی به تساوی جنسیتی متضهمن اتخهاذ رویکهرد حهق     ارتباطی جدایی

بلکهه  کنهد  محوری است که نه تنها دسترسی کمّی زنار و دخترار را به طور مساوی با مردار و پسرار تضمین می

  «.سازداین تساوی را در درور آموزش و از طریق آر قدرتمند می

های آموزشی به منظور تضهمین تسهاوی جنسهیتی بایهد صهراحتاً در      سیستم»کند: شارشوب اقدام اضافه می 20بند 

های اقتصهادی  و وضعیت اجتماعی-های  فرهنگیتعصبات و تبعیضات جنسیتی ناشی از باورها و رویهجهت محو 

 «.گام بردارند

ت بهتر ی و مرتبط با تعداد نیست یعنی به عباراین عبارات گویای آر است که بحث از تساوی تنها یک مقوله کمّ

یونسکو تنها در پی ایجاد تساوی در تعداد آموزندگار نیست بلکه محتوای آموزشهی را نیهب بهر مبنهای      2030سند 

کند. برای روشن شدر این مطل  بهتر است نیم نگاهی به تفسیر یونسکو از آمهوزش  تهیه و تنظیم می ،این تساوی

 داشته باشیم:

کنوانسهیور حقهوق    29مهاده   1نسبت به بند  16میالدی 2001در سال  خود 1یوسنکو بر اساس بیانیه عمومی شماره 

 و  آمهوزش  جهبء  بایهد   ذیهل  مهوارد   که نمایند می  موافقت  کنوانسیور  طرف  کشورهای »دارد: کودک که بیار می

(  ب . کودکهار   جسهمی  و  ذهنهی   توانائیههای  و اسهتعدادها  ، شخصهیت   کامل  پیشرفت(  الف :باشد  کودکار  پرورش

  بهه   احتهرام   توسهعه (  ج ؛ ملهل   سهازمار  منشهور  در مهذکور   اصول و  اساسی  آزادیهای و بشر  حقوق  به  احترام  توسعه

  مهوطن   بهه  و کنهد،  مهی   زندگی  آر در  که  کشوری  ملی و  ادبی  ارزشهای و  زبار ، فرهنگی  هویت ، کودک  والدین

 در  مسهئوالنه   زنهدگی   داشهتن   بهرای   کهودک   نمهودر   آماده( د ؛وی  تمدر با  متفاوت  تمدنهای  به و  کودک  اصلی

  گروهههای  ، مهردم   تمام  بین  دوستی و مرد و  زر  تساوی صبر، ، صلح ، تفاهم از( مملو)  ای روحیه با و آزاد  ای جامعه

 « . طبیعی  محیط  به  نسبت  احترام  توسعه(  ه ؛دیگر  اشخاص و  ملی و  مذهبی ، قومی
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 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-internationalagenda/right-to-education 

/monitoring/collaboration-unesco-un/un-crc/ 

 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-internationalagenda/right-to-education%20/monitoring/collaboration-unesco-un/un-crc/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-internationalagenda/right-to-education%20/monitoring/collaboration-unesco-un/un-crc/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-internationalagenda/right-to-education%20/monitoring/collaboration-unesco-un/un-crc/
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)آموزش وی به آر بلکه ناظر به محتوا )کمّی( اعالم می کند که حق کودک بر آموزش نه تنها ناظر بر دسترسی 

 باشد.نیب میکیفی( 

 

 «تصویر مربوط به اعالم یونسکو در رابطه با لبوم آموزش کیفی»

ز طریهق گنجانهدر محتهوای    به بیار بهتر یونسکو بر این باور است که تحقق اهداف آموزشی توسعه پایهدار تنهها ا  

گهردد برخهی از   گونه کهه مالحظهه مهی   پذیر است. همارکنوانسیور حقوق کودک امکار 29ماده  1آموزشی بند 

های حقوق بشری و همچنین تساوی زر و مهرد در  های محتوایی این آموزش همانند آموزش برخی آموزهقسمت

رغهم آنکهه جمههوری اسهالمی ایهرار در زمهار       و علهی  این کنوانسیور با برخی از احکام اسالمی در تضهاد اسهت  

پیوستن به کنوانسیور حقوق کودک از حق تحفت )حق شرط( استفاده نموده اما از سوی کمیته حقهوق کهودک   

  کودک محکوم شده است.به عنوار رکن ناظر و تفسیرکننده کنوانسیور به نقض حقوق 

 Countryکهودک بها همکهاری گبارشهگرار کشهوری )     مهیالدی کمیتهه حقهوق     2016به عنوار نمونه در سال 

Raporteures.17( به مواردی از نقض حقوق کودک توسط جمهوری اسالمی ایرار اشاره کرده است 
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16940&LangID

=E 
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رغم اعتراض سایر کشهورهای عضهو   بر طبق این گبارش، عدم لغو رزرویشن جمهوری اسالمی بر روی سند علی

سال، وجود حجاب اجبهاری بهرای    18علیه کودکار کمتر از  کنوانسیور، وجود مقررات کیفری و قوانین جبایی

 دخترار و ... مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته است.
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 ممکن این پرسش پدید آید  ه ت ای  سن یتی چه تناقضاتی با برخی اقکام اسالمی دارد؟ 

یتی در زبار فارسی ترجمهه شهده،   جنسیتی که به اشتباه با عنوار برابری جنس پاسخ باید اذعار نمود که تساویدر  

 وضعیتی که در آر هیچ تفاوت حقوق و فرصتی بر پایه جنسیت تبیین و تعیین نشده باشد.  عبارت است از

 

های تکوینی و طبیعی میار زر و مرد را محوری بر عدم تطهابق  توار تفاوتبه بیار بهتر بر پایه تساوی جنسیتی نمی

های ایشار برشمرد. این در حالی است که از منظر اسالم زر و مرد در خلقهت طبیعهی و تکهوینی    حقوق و فرصت

های بسیاری دارند بنابراین عادالنه نیست که حقهوق و تکهالیف یکسهار و مشهابهی داشهته      یکسار نیستند و تفاوت

ایشار است و البته الزم ها و مقتضیات شخصیتی و جسمی و روحی باشند. بلکه حقوق و تکالیف تابعی از ویژگی

کنهد  های تشریعی و حقوقی زر و مرد هرگب جایگاه و شار انسهانی ایشهار را نهابرابر نمهی    به ذکر است که تفاوت

 ها هستند فارغ از جنسیت.ترین در نبد پروردگار باتقواترین و درستکارترینبلکه محبوب

 ها  سن یتی لیشه (Gender Stereotyping) 

شارشوب اقدام صهراحتاً   20های بحث تساوی جنسیتی، محو کلیشه جنسیتی است که در بند هیکی از زیرمجموع

هها،  ها و سایر اعضای این سند باید سیاسهت دولت»مورد تاکید قرار گرفته است. در بخشی از این بند آمده است: 

ه جنسهیت را در فراینهد   و موضهوعات مربهوط به   محور را مد نظر قرار داده های آموزشی جنسیتها و محیطبرنامه

همچنین باید هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت و  آموزش دبیرار و فرایند نظارت بر محتوای برنامه درسی بگنجانند.

خشونت مبتنی بر آر را حذف کنند تا اطمینار حاصل شود که آموزش و یادگیری اثر برابری بر دخترار و پسرار 

 «.و تساوی جنسیتی پیشروی نماید های جنسیتی نیب حذف شوندکلیشهد همچنین بای -و زنار و مردار داشته است
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دو نکته در این بند حائب اهمیت است: نخست آنکه در فرایند تحقق برابری جنسیتی در امر آموزش هم دبیهرار و  

شهه  مدرسار و هم محتوای برنامه درسی هر دو بایهد بها ایهن مولفهه آشهنا شهوند و آر را بپذیرنهد و دوم آنکهه کلی        

 جنسیتی از فرایند آموزشی حذف شود. 

 آید  ه  لیشه سن یتی چی  ؟قال این پرسش پدید می 

فرض درباره یک دیدگاه کلی یا یک پیش»کلیشه جنسیتی از منظر کمیساریای عالی حقوق بشر عبارت است از: 

سوی آنار بر عهده گرفتهه   هایی که ازهایی که باید از سوی زنار و مردار ایفا شود و یا نقشها و شاخصویژگی

ها و تمهایالت، انجهام امهور    ها، رسیدر به خواستها مانع زنار و مردار در به فعل رساندر تواناییشود. این کلیشه

  18«.شودتخصصی و انتخاب سبک زندگی دلخواهشار می

 

ای ههویتی هماننهد مهادری،    هه مدار انسار را  رقم ببند اعم از ایجاد نقشفرض یا تفکر نقشبنابراین هر انچه پیش

های خاص خود و ... نوعی کلیشهه جنسهیتی اسهت. همچننهی بایهد      همسری، شوهری، زر مسلمار بودر با ویژگی

های تحصیلی و شهغلی بهرای زنهار و مهردار هماننهد منهع       اذعار نمود که ایجاد محدودیت در انتخاب برخی رشته

الملهل  د کلیشه جنسیتی و  اعمال تبعیض از منظر حقوق بهین مردار به تحصیل در رشته مامایی، خود دلیلی بر وجو

 بش است.
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 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx 
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ای که نباید از آر غافل شد؛ تاکید کمیساریای عالی حقوق بشر بر لغو کلیشه جنسیتی به منظور تحقق سهبک  نکته

ت زندگی دلخواه افراد است. این همار پیشبرد مولفه آزادی اراده و خواست بشر در منظومه بشرگرای غربهی اسه  

 بیانیه اینچئور به تفصیل بیار شد. 5که پیش از این در توضیح بند 

 پذیرآسیب ها افراد ی گریه (Vulnerable) 

آموزش یونسکو بیش از سی مرتبه به کار رفته است شامل شهه   2030پذیری که در سند های آسی افراد و گروه

 کسانی است؟!

پذیری بهه وضهعیتی اطهالق    میالدی، آسی  2002جهانی در سال بنابر تعریف ارائه شده از سوی سازمار بهداشت 

بر پایه آر گروه، جمعیتی از افراد یا سازمانی قادر به مشارکت، انطباق، سکونت و بازیهابی از شهرایط   شود که می

شهوند انهدک اختالفهاتی وجهود     پذیر میدر اینکه شه مصادیقی مشمول عنوار آسی 19امیب نباشد.بحرانی و فاجعه

المللهی و حقهوق   د، اما نکته حائب اهمیت آر است که دگرباشار جنسی از منظر بسیاری از نهادهای حقوق بیندار

 توار به موارد ذیل اشاره نمود:اند. از جمله این نهادها و اسناد میبشری در این دسته جای گرفته

 های:کمیسیور حقوق بشر سازمار ملل در قطعنامه

E/CN.4/RES/2005/59 AT PARA. 5  

E/CN.4/RES/2004/67 AT PARA.4  

E/CN.4/RES/2003/67 AT PARA.4  

E/CN.4/RES/2002/ 77 AT PAPRA. 4  

 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دو نظر مشورتی:

GENERAL COMMENT NO.20 PAR..27    

GENERAL COMMENT NO.14 PARA. 43 a   

 کمیته حقوق کودک در نظریه عمومی:

GENERAL COMMENT NO.13 PARA.60-72 
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 http://www.who.int/environmental_health_emergencies/vulnerable_groups/en/ 
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پذیر بودر دگرباشار جنسی از جمله کودکهار صهحه گهذارده و ضهرورت دفهاع و محافظهت از حقهوق        بر آسی 

 اند.بر کشورها فرض گرفتهایشار را 

مشتمل بر  2030پذیر قید شده در سند آموزش پذیر و کودکار آسی بنابراین قدر متیقن آر است که افراد آسی 

دگرباشار جنسی نیب هست و عالوه بر این مطل  نباید فراموش نمود کهه یکهی از نکهات محهوری و کلیهدی در      

ههای جنسهیتی موجهود از    تهرین کلیشهه  بوده است. یکی از عمهده  های جنسیتیتغییر محتوای آموزشی محو کلیشه

آمیب به دگرباشار جنسی و نادیده گرفتن حقهوق ایشهار اسهت بنهابراین     المللی رویکرد تبعیضجمله در عرصه بین

انهد بایهد محتهوای کته  درسهی و      یونسکو اعالم کرده 2030کشورهایی که اجماع خود را در قبال سند آموزش 

ز شنین تبعیضاتی پاک نموده و حق دگرباشار جنسی را شه در دریافت آموزش و شه در به رسمیت آموزشی را ا

 شناختن حقوق جنسی ایشار بپذیرند.

برخی بر این باورند که دیدگاه جامعه جهانی به دگرباشار جنسی از منظر بیماری اسهت و ایهن گهروه را بایهد بهه      

که سازمار بهداشت جهانی به طور رسمی در سال  اسخ باید یادآور شدواسطه بیمار بودر مد نظر قرار داد!!!! در پ

ها و مشکالت روانهی مهرتبط بها بهداشهت خهارج کهرده       خواهی را از فهرست بیماریدگرباشی و همجنس 1992

 20است.
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 http://www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14-135541/en/ 
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 آموزش سامن سن یتی (Comprehensive Sexuality Education) 

تهوار بهه مسهئله آمهوزش جهامع جنسهیتی اشهاره نمهود. ایهن          آموزش مهی  2030از دیگر اصطالحات کلیدی سند 

اطالعات دقیق علمی راجع به رشد انسانی، اناتومی بدر و بهداشهت بهاروری اسهت و همچنهین     اصطالح به معنای 

 های مقاربتی از جمله ایدز  است. مشتمل بر اطالعاتی راجع به پیشیگیری از بارداری، زایمار و بیماری

 

شود، عبارت است از نادیده گهرفتن اقتضهائات   از لبوم آموزش شنین محتوایی در مدارس میآنچه سب  نگرانی 

روانی و جسمی کودکهار و نوجوانهار و ارائهه ایهن اطالعهات بهه صهورت فراگیهر و در منظومهه          -سنی، شخصیتی

ع جنسهیتی بهه   های سازمار ملل در رابطه با آموزش جهام العمر به همگار!. مجموعه آموزشآموزش برابر  و مادام

کودکار با موضوعاتی نظیر ترویا سقط جنین بهداشتی!، گرایشات جنسی )به رسمیت شناختن دگرباشار جنسی( 

 قابل مالحظه است.  CSE.orgو سایر موضوعات در آدرس الکترونیکی 

برای مبارزه با این سایت و هدف ترویا آموزش جامع جنسیتی به کودکار ایجهاد  در حال حاضر کمپینی جهانی 

شده است. شارور سالتر در بخش دیگری از نقد خویش این مسئله را به خوبی موشکافی کرده است. وی معتقهد  

ا المللی به سالمت و معصومیت کودکار است که به های بیناست آموزش جامع جنسیتی یکی از ببرگترین تعدی

گنجانده شده است. این  2030یافته و همکاری سازمار ملل در اهداف فرعی سند اصرار فراوار کشورهای توسعه

کند بلکه بها بیهار مطاله     اصطالح نه تنها آموزش سنتی که رفتار نرمال و سالم جنسی را آموزش میداد نقض می

ای گونهه آموزد. این برنامه تمرکب وسهواس میقاعده را به کودکار پرده رفتارهای جنسی پرخطر و بیصریح و بی

جویی از طریق اسهتمناء باشهد، خهواه رابطهه جنسهی      جویی به کودکار دارد؛ خواه این لذتبر آموزش طرق لذت

گرایانه و .... غایت نهایی این برنامه تغییر هنجارهای جنسهی و جنسهیتی و بهه    دهانی و مقعدی و یا روابط همجنس

 است. های جنسیتی()تغییر سبک زندگی به سمت زندگی پایدار و محو کلیشه 2030زعم نویسندگار سند 

http://www.comprehensivvesexualityeducation.org/
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شود که بدانیم والدین اروپایی بسیاری بدور اطهالع از محتهوای آمهوزش جنسهی در     تر میاین مسئله زمانی بغرنا

ماهیهت   ها در مدارس و مههدها موافقهت کردنهد و پهس از بهرمال شهدر      مدارس فرزندار خود ابتدا با این آموزش

دار اصهلی  دار و پهرشم بار آر است که سکارها دست به اعتراضات گسترده زدند. نکته تاسفواقعی این آموزش

المللی هستند. سازمار بهداشت جهانی استانداردهای اموزش جنسی بهه  ها سازمار و نهادهای بیناین قبیل آموزش

سالگی  6تا  4سالگی آموزش در مورد استمناء، از  4کودکار را شنین تشریح کرده است: از زمار نوزادی تا سن 

ههای  سهالگی آمهوزش در مهورد شهیوه     9تها   6آموزش در مورد هنجارهای مختلف پیرامور تمهایالت جنسهی، از   

سهالگی آموزشهی راجهع بهه لهذت جنسهی و        12تها   9جهنس، از  مختلف پیشگیری از بارداری و ابراز عالقه به هم

سهال بهه    15سالگی آموزش در مورد گرایش جنسی و هویهت جنسهیتی، از    15تا  12ارگاسم و حقوق جنسی، از 

-های انتقادی پیرامور هنجارهای مذهبی و فرهنگی گوناگور و احترام به تفهاوت بعد آموزش در رابطه با دیدگاه

21های جنسی.
 

از ذهن برسد اما واقعیت آر است که بسیاری  ورها دورهایی در نظام اموزشی کششاید پذیرش اعمال شنین برنامه

مرکهب بهداشهت وابسهته بهه     اند. به عنوار مثهال  هایی تن دادهسازی شنین برنامهیافته به اجراییاز کشورهای توسعه

 ,love) «ازیگوشبه  عشق، بهدر، دکتهر  »کتابی با عنوار اقدام به اجبار آموزش وزارت امور خانواده آلمار اخیراً 

Body and playing Docor) منطقه از کشور آلمار نمهوده اسهت. در    9ها و مدارس ابتدایی در مهدکودک

سهال اختصهاص    6تا  4سال و جلد دوم ار به کودکار  3تا  1این کتاب دو جلدی که جلد نخست آر به کودکار 

جنسی و کشف لذت جنسهی و تحریهک جنسهی خهانواده نسهبت بهه        دارد، مسائلی نظیر استمناء و آشنایی با اندام

 یکدیگر آموزش داده شده است.

                                                           
21

 www.familywatchinternational.org/fwi/documents/SDG_Analysis1_22_16_000.pdf. p. 15-
16

https://www.lifesitenews.com/news/german-government-publication-promotes-incestuous-

pedophilia-as-healthy-sex 

http://www.familywatchinternational.org/fwi/documents/SDG_Analysis1_22_16_000.pdf
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 22هداشت اعتراض بسیاری از والدین را در پی داشته است.البته این اقدام مرکب اموزش ب

در جهای جهای سهند بهر یکپهارشگی و عهدم        2030ی بودر سند آمهوزش  ارغم توصیهباید در نظر داشت که علی

ها در راستای تحقق حقوق بشهر  اندزهای آر تاکید شده و از سوی دیگر این دستورالعملانفکاک اهداف و ششم

توار بهه اسهتناد رزوریشهن مهبهم یها تفهاوت فرهنگهی از        و حق بر آموزش کیفی گنجانده شده است، بنابراین نمی

 سازی آر در بلندمدت سرباز زد.راییاج

لهک لکهی در   »یکی از مسائلی که شاید طرح آر در این بخش خالی از لطف نباشد، اشاره به کتاب الکترونیکی 

ن تفحص از زمار انتشار ایه  پنداشتند. البته تحقیق و 2030برخی آر را از تبعات پذیرش سند  است که «کار نیست

توسهط انتشهاراتی    2030کتاب به خوبی گویای آر است که کتاب مهذکور یکسهال پهیش از تهیهه و تنظهیم سهند       

الکترونیکی منتشر شده است و مستقیماً ارتباطی با سند مذکور ندارد. اما برخی تحرکات در عرصه ملی بیم آغهاز  

نظهرار و  هدی که بهر نگرانهی صهاح    کند. از جمله قراین و شواپروژه آموزش جنسی در کشور را دوشندار می

                                                           
22

  



 (UNESCO Education Agenda 2030) یونسکو آموزش 2030 سند حقوقی تحلیل

 

34 
 

ر سهال  کهه د  «طرح تنظیم و ارتقای سالمت جنسی ایرانیهار اسهت  »دلسوزار افبوده، آغاز پروژه و طرح تحقیقاتی 

اری موسسه تحقیقات سالمت وزارت بهداشت آغهاز شهده و پهیش از بهه     و همکوزارت کشور  به سفارش 1392

ای کهه ایشهار سهردبیر آر    نویس آر توسط مدیر طرح یعنی دکتر دماری و از طریق نشریهسرانجام رسیدنف پیش

 اند یعنی ط  و جامعه منتشر شده است.بوده

 

 

های داخلی با اههداف  یی برخی جریارشود که همگامی و همسوای در متن این طرح دیده میکنندهنکات نگرار

-ایهن پیشهنویس منتشهر شهده، تنظهیم      20سازد. به عنوار مثال در صهفحه  برنامه آموزش جامع جنسیتی را برمال می

کنندگار طرح با انعکاس نقطه نظرات دفتر اروپایی سازمار بهداشهت جههانی بهه ضهرورت تاسهیس مراکهب ارائهه        

کنند که در ابن مراکهب خهدمات ارزار و بعضهاً رایگهار     سال تاکید می 24 تا 10خدمات باروری دوستدار جوانار 

 شود.بدور رضایت والدین و با حفت اصل رازداری به کودکار ارائه می
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مهنعکس شهده کهه بسهیار      جع بهه خودارضهایی  را ینویس نظریات منحصر بفرددر بخشی دیگر از این طرح پیش

 کننده است:نگرار

 شهنیع  ای پدیهده  بعنهوار  گونهاگور  های فرهنل در ها قرر که است بشری رفتارهای از نمونه یک خودارضایی»

 وجود خودارضایی از که تصویری در اساسی تحول است اخیر های دهه علمی های پیشرفت تنها و شده نگریسته

 بسهیار  نکتهه ) شهود  مهی  پروستات سرطار به ابتال ریسک کاهش باعث خودارضایی. است آورده وجود به داشته،

 می را خودارضایی ها، سکسولوگ و روانشناسار گفته به!!(. ندارد پژوهشی و علمی عقبه عنوار هیچ به که مهمی

 " و ".کنهد  مهی  بهازی  افهراد  روار سالمت در مهمی نقش خودارضایی. کرد تلقی جنسی خودآموزی نوعی توار

 «باشد دنیا در باید کرار و کورار از فراوانی جامعه کند کر و کور ارضایی خود است قرار اگر
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المللی مرت  با آموزش جنسی در مهدارس، تنظهیم اسهناد    هایی در کشور در کنار تحرکات بینوجود شنین طرح

هها در ایهن   ای از سوی دولت، به افبایش نگرانهی در قال  سندی توصیه 2030المللی و پذیرش سند راهبردی بین

 زند.زمینه دامن می

  خشون (Violence) 

بهار از سیسهتم   آمهوزش تاکیهد بهر محهو کلیهه مفهاهیم خشهونت        2030رانگیهب سهند   بهای شالشاز دیگر کلیدواژه

یادگیرنهدگار بایهد دانهش و مههارت الزم بهرای پیشهبرد       تمامی ذکر شده که  4از هدف  7در بند  آموزشی است.

توسعه پایدار و در کنار آر سبک زندگی پایدار و آموزش حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ارتقای فرهنل صهلح و  

 هروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی را بیاموزند.ش مقابله با خشونت،

 

های جنسیتی و ایجاد خشونت، محو کلیشهو بیانیه اینچئور یکی از دستاوردهای مقابله با تبعیض  20در پاراگراف 

قدام مصادیق بیشتری از خشونت مطرح شهده اسهت؛ از منظهر    شارشوب ا 54است. در پاراگراف تساوی جنسیتی 

ی در سنین کودکی از دارآموزش ازدواج کودکار، بارداری زودهنگام و برعهده گرفتن وظایف خانه 2030سند 

سو آموزش جنسهی و  پردازد که شگونه از یکجمله مصادیق خشونت جنسیتی هستند. البته سند به این مسئله نمی

بخسیدر بهه آر را  رشوب قانونی و شرعی شاشمرد و از سوی دیگر آزادی روابط جنسی در کودکی را مجاز می

آیها  کنهد.  انگارد. در واقع ضابطه و مالک مواجهه سند بها ایهن مسهئله از منطقهی دوگانهه پیهروی مهی       خشونت می

 آموزش جنسی به کودکار در سنین نامناس  و بیداری زودهنگام شهوت در ایشار خشونت علیه کودک نیست!

ای که در آر امکار مقابله و مواجهه زورمدار داشهته باشهد را زیهر    فرهنل مسامحه و پرهیب از خشونت هر انگاره

گیرد. های افراطی تا آیات و احکام شهادت و جهاد همه را یکسره در بر میبرد. این انگاره از خشونتسئوال می
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دبیهات و  تابد که با اگذارد اما بخشی از این تفاوت را برمیبر تنوع و تفاوت فرهنگی صحه می 2030اگرشه سند 

ههای آیینهی   نمایشخطوط قرمب اندیشه فلسفی غرب تنافی و تعارض نداشته باشد. برگباری نمادین سوگواری و 

امر مذمومی نیست، در شارشوب تفکر غربی نهادینه شدر فرهنل مبارزه و جهاد در منظومه اندیشهه اسهالمی بهه    

 گردد.بار ارزیابی میویژه اندیشه شیعی خطرناک و خشونت
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 گیرینتیجه

آموزش یونسکو و سهند پشهتیبار آر یعنهی سهند      2030توار شنین نتیجه گرفت که سند وجه به تحلیل فوق میبا ت

آور بودر تبعات سنگین رغم غیرالباممجمع عمومی ملل متحد از جمله اسنادی هستند که علی 2030توسعه پایدار 

ادی کشهورهای در حهال توسهعه بهه ویهژه      اجتماعی و اقتصه بر ساختار فرهنگی، سیاسی، قانونی، ناکردنی و جبرار

االمکار توافهق و ایجهاد   ها و حتیگذارند. حضور مقتدرانه در این قبیل نشستبر جای میجمهوری اسالمی ایرار 

سهر  یافتهه و در عهین حهال عهدم اجمهاع بهر       حلقه موافقار برای رویارویی با برخهی از اههداف کشهورهای توسهعه    

تری در خصوص شنین اسنادی باشهد. مضهافاً انکهه    تواند راهبرد موثرمیبرانگیب و محل مناقشه موضوعات شالش

بیش از آنکه سب  تعالی جامعهه و   ،سازی اهداف اسنادی این شنینتهیه و تدوین شارشوب ملی اقدام برای پیاده

-آورد. جمهوری اسالمی ایرار مهی های آموزشی و فرهنگی آسی  وارد میه زیرساخترشد استعدادها گردد، ب

و الگوگیری از سیره و مهنش ائمهه    ، تمسک به نص صریح قرآراالهی اسالمی-غنی معرفتی تواند با تکیه بر منابع

حهل  الملهل راه مدل منحصر بفرد تعالی و توسعه جهانی را طراحی و ارائه کند تا عالوه بر ایجاد وجهه بینطاهرین 

ا تدوین و ترویا کنهد.  محیطی، بهداشتی، حقوقی و ... رهای مختلف زیسترفت از بحرار جهانی در حوزهبرور

امید است اندیشمندار و نخبگار متعهد و متخصص این سرزمین برای اعتالی جامعه جهانی گام موثری بردارند و 

 به جای تبعیت از منویات برخی دول مستکبر، راه را برای تعالی دول مستضعف بگشایند. ار شااهلل

 

 


