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شهروند حقوقی| هش��تم اکتب��ر روز جهانی 
کودک فرصت مناسبی است تا توجه جهانیان به 
حقوق کودکان جل��ب و  راهکارهایی برای  بهبود 
ش��رایط زندگی ب��رای ک��ودکان به خصوص در 
کش��ورهای فقیر و جنگ زده و جهان سوم یافت 
ش��ود. یکی از حقوق اساس��ی کودکان موضوع 
آم��وزش و علم آموزی آنان اس��ت ک��ه در برخی 
مناطق قربان��ی نامالیمات جهان پ��ر از التهاب 
بزرگساالن ش��ده اس��ت. هرچند  اصل آموزش 
اجباری در بس��یاری از معاهدات حقوق بش��ری 
مورد تأکید قرار گرفته است که عنصر »اجباری« 
این واقعیت را برجسته می س��ازد که نه والدین، 
نه سرپرس��تان و نه دولت، ح��ق ندارند؛ تصمیم 
در زمینه  دسترس��ی کودک به آموزش ابتدایی را 
اختیاری تلقی کنند. حق کودک بر آموزش نباید 
به دلیل بی توجهی والدین، س��وء استفاده، جهل ، 
فقر فرهنگی یا کار کودکان با مانعی مواجه ش��ود 
و این امر در راستای مصالح عالیه  کودک است که 
تا مقطع معینی نمی ت��وان از آموزش او خودداری 
کرد، هرچند در عمل تا رسیدن به شرایط آرمانی 
فاصله بسیار اس��ت. باتوجه به اهمیت موضوع به 
بهانه روز جهانی کودک »ش��هروند« در گفت وگو 
با س��عدا عباس آبادی، فعال حقوق ش��هروندی و 
حقوق کودک به بررس��ی حق آموزش کودک در 
نظام حقوقی ایران و کنوانس��یون حقوق کودک 

پرداخته است.
 خانم عباس آبادی برای شروع گفت وگو، 
برایمان توضیحــی از »آموزش« و »حق بر 

آموزش« ارایه می دهید!
آموزش وپرورش یا تعلیم و تربیت دارای مفهوم 
و کاربرد گس��ترده و پیچیده ای است. در تعریف 
این مفهوم، نه تنها میان م��ردم عادی بلکه میان 
صاحب نظران تعلیم وتربیت هم اختالف نظر وجود 
دارد. مفاهیم��ی مانند س��وادآموزی، کارآموزی، 
ب��ارآوردن و... نیز جزی��ی از »آموزش وپرورش« 

محسوب می شوند. 
مطابق تعریف سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی 
س��ازمان ملل متحد )یونسکو( »آموزش وپرورش 
عبارت اس��ت از تم��ام کنش ها، اث��رات، راه ها و 
روش هایی که برای رش��د و تکام��ل توانایی های 
مغزی، معرفتی و همچنی��ن مهارت ها، نگرش ها 
و رفتار انس��ان به کار می روند. البته به طریقی که 
شخصیت انس��ان را تا ممکن ترین حد آن تعالی 
بخش��د و یکی از ارزش های مثبت جامعه ای که 
در آن زیست می کند، باشد«. حق بر آموزش هم 
یکی از بنیادی ترین حقوق بش��ر در جهان امروز 
محسوب می ش��ود، زیرا موجب ش��کوفایی روح، 
فطرت و فکر انس��ان می ش��ود. حق بر آموزش را 
می توان حق بر انس��ان بودن و ح��ق بر بالندگی 
و ش��کوفایی که الزمه هویت و ذات انسان است، 
تعبیر کرد. حق بر آموزش، کلید تمامی حقوق بشر 
است، زیرا انس��انی که به حقوق خود آگاه نیست، 
نه می تواند در مقام ش��ناخت و مطالبه آن برآید و 
نه نس��بت به حقوق خویش آگاه است که ممکن 
مورد سوءاستفاده های گوناگون، در راستای نقض 

حقوق اساسی و شهروندی خویش نیز قرار گیرد.
 با این تعاریف جایگاه حق بر آموزش در 

کنوانسیون حقوق کودک چگونه است؟
ماده 28کنوانسیون حقوق کودک، مصوب 1989 
حق آموزش را به رسمیت ش��ناخته و ماده 29 آن، 
اهداف آموزش وپرورش را متذکر ش��ده است. باید 
توجه داشت که این دو ماده به هم مربوط بوده و با هم 
مورد توجه قرار گیرند، بدین معنا که حق بر آموزش، 
تنها به معنای دسترسی به آموزش نیست، بلکه باید 
اهداف آم��وزش هم در این حین حاصل ش��ود. در 
نگاهی کلی به کنوانس��یون حقوق کودک می توان 
یک قدم پا را فراتر نهاد، بدین معنا که ماده 28 آن، 
نه تنها در کنار ماده 29 باید خوانده ش��ود، بلکه در 
اجرای حق آموزش، دیگر مواد کنوانسیون نیز باید 
مدنظر قرار گیرند. همانند ماده 4 که به اجرای حقوق 
مندرج در کنوانس��یون، اعم از حق آموزش مربوط 
اس��ت. همچنین ماده 2 )اصل عدم تبعیض(، ماده 
3 )درنظر گرفت��ن مصالح عالیه ک��ودک(، ماده 6 
)حق حیات، بقا و رشد( و ماده 12 )حق ابراز آزادانه 
عقاید کودک( که از این حقوق به عنوان اصول کلی 
کنوانس��یون حقوق کودک نام برده می شود و باید 
همگی در اجرای حق بر آموزش م��ورد توجه قرار 
گیرند. از این رو، اصل درنظ��ر گرفتن مصالح عالیه 
کودک باید در همه عملکردهای مربوط به کودکان 
اعمال شود و این مسأله نیازمند تدابیر مناسب برای 
حمایت از حقوق شان، توسعه، بقا، رشد، حمایت و 
همکاری والدین و دیگر کسانی که مسئولیت اعمال 

حقوق کودک را برعهده دارند، است.
 حق بر آموزش در حقوق اســام و ایران 

چگونه قابل ارزیابی است؟
نظام جمهوری اس��المی ای��ران از نظر مبنای 
عقیدتی مبتنی بر دین مبین اس��الم است. دینی 
که مبتنی بر کرامت انسانی، عدالت، رفع تبعیض 
و ارتقا و تکامل مقام انس��انی اس��ت. انتخاب نام 
نیکو، فراهم آوردن زمینه تربیت مناسب و آموزش 
ازجمله حقوقی است که آیین اسالم برای کودکان 
درنظر گرفته است. در نظام حقوقی اسالم، با توجه 
به ارزش و منزلتی که انس��ان در این مکتب دارد، 
حقوق افراد نسبت به هم، حقوق پدر و مادر نسبت 
به فرزندان، حق��وق فرزندان نس��بت به والدین، 
حقوق فرد نس��بت به دولت و حق��وق حکومت 
نس��بت به فرد مورد توجه قرار گرفته اس��ت. در 
قانون مدن��ی ایران برای تربی��ت حدودی معین 

نشده است اما با توجه به ماده 1178 قانون مدنی 
تربیت باید طوری باش��د که طفل مهمل نماند و 
تکلیف ابوین در این زمینه محدود به توانایی مالی 
و فکری آنان است اما در مقررات تعلیمات اجباری 
و قوانین کار، حدود تربیت و محدوده تعلیمات تا 
حدودی مشخص شده اس��ت.  بر طبق مقررات، 
آموزش  و پ��رورش عمومی و مجانی مقرر ش��ده 
است که هر طفلی باید سواد بیاموزد و ابوین حق 
ندارند اطفال و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی و 
خواندن و نوشتن و فراگیری علوم  و فنون محروم 
کنند، همچنی��ن حق ندارند اطفال را تا س��نین 
معینی به کار بگمارن��د و از آنان به عنوان کارگر و 

حتی کارآموز استفاده کنند. 
 از اهداف آموزش وپرورش در کنوانسیون 
حقوق کــودک بند یا ماده بــه میان آمده 

است؟
در بند یک ماده 29 کنوانس��یون حقوق کودک 
در رابطه با هدف آموزش وپرورش با واژه »کشورها 
موافقت می کنند« شروع ش��ده است. این بدین 
معناس��ت که در زمینه اهداف آموزش وپرورش، 
یک اجم��اع جهانی وج��ود دارد ک��ه منجر به از 
میان برداشته شدن مرزهای خصمانه فرهنگ در 

سراسر جهان شده است. 
 از این ماده 29 چه برداشت یا تفسیری 

می توان داشت؟
نخس��ت این که مفاد کنوانسیون به هم پیوسته 
هستند، به طوری که ماده 29 بدون درنظر گرفتن 
سایر مواد قابل درک نیس��ت. عالوه بر اصول کلی 
کنوانسیون حقوق کودک، دیگر جنبه های مربوط 
به کنوانسیون شامل مسئولیت والدین )مواد 15 و 
18(، آزادی بیان و اندیش��ه )مواد 13 و 14(، حق 
دسترس��ی به اطالعات، آموزش بهداشت و حق 
بر آموزش )م��واد 17، 24 و 28(، حقوق کودکان 
معلول )ماده 23( و کودکان متعلق به گروه اقلیت 

)ماده 30( است.
دوم هم این ک��ه آموزش وپ��رورش باید تحقق 
حقوق کودک را نه فقط از طریق برنامه درس��ی 
توسعه بخش��د، بلکه روش های تدریس و محیط 
آموزش��ی مناس��ب را نیز باید مدنظر قرار دهد. 
حقوق ذاتی کودک باید م��ورد احترام قرار گیرد. 
کمیته حقوق کودک باره��ا اعالم کرده که تنبیه 

بدنی نقض حقوق کودک است.
سومین موضوع هم این است که از نظر کمیته 
هدف اصلی آموزش وپرورش، توسعه استعداد ها و 
توانایی های کودک اس��ت. با قبول این امر که هر 
کودک دارای ویژگی ه��ای منحصربه فرد، عالیق، 
توانایی ها و نیازهای آموزشی مختص به خود است، 
برنامه درسی باید با نیازهای حال و آینده کودک 
ارتباط مستقیم داشته باش��د. هیچ کودکی نباید 
بدون آمادگی ب��رای مقابله با چالش های زندگی، 
مدرس��ه را ترک کند و باید مهارت های عمومی و 
پایه که  شامل س��واد خواندن و نوشتن می شود 
و همچنین توانایی تصمیم گی��ری متعادل برای 
حل وفصل اختالفات به شیوه ای غیرخشونت آمیز 
و توسعه روش های زندگی س��الم، روابط خوب، 
مس��ئولیت اجتماعی، مس��ئولیت پذیری، تفکر 

انتقادی و دیگر مهارت های زندگی را یاد بگیرد.
 با توجه به اهمیــت تحصیل کودکان آیا 
نگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران نسبت به 

اهداف آموزش آنان وجود دارد؟
برای ارزیابی اه��داف آموزش وپرورش در نظام 
حقوقی ایران نخس��ت باید سیاس��ت گذاری ها 
را  آموزش وپ��رورش  کل��ی  خط  مش��ی های  و 

جس��ت وجو کرد. در ایران این ام��ر برعهده نهاد 
ش��ورایعالی آموزش وپرورش اس��ت. نخس��تین 
ویژگی که در اهداف و سیاس��ت گذاری های نظام 
آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران به چشم 
می خورد، جهت گیری دینی این نظام آموزش��ی 
اس��ت. این نظام، تعلیم وتربیت اسالمی را مدنظر 
قرار داده اس��ت و می خواه��د دانش آموزان را در 
حوزه های مختلف اعتق��ادی، اخالقی، اجتماعی، 
سیاس��ی، اقتصادی، علمی، فرهنگ��ی و هنری 
با باوره��ا، ارزش ها و احکام دین��ی مربوط به آن 

حوزه ها تا حد ممکن آش��نا کند و عمل به آن 
تعالیم را در دانش آموزان پرورش دهد. 

 حیطــه حقــوق کــودکان یا 
دانش آموزان برای خود آنها مشخص 

شده اســت؟ آیا اطاع جامعی در 
این موارد دارند؟

درحال��ی که حقوق بش��ر 
بی��ش از همه نگ��ران حقوق 
تک تک افراد اس��ت، در کشور 
ما و در تعریف و تدوین اهداف 
نظام آموزش��ی انجام وظایف 
بی��ش از حقوق م��ورد توجه 
است. رویکرد وظیفه محور در 
اهداف تعیین ش��ده برای دوره 
راهنمای��ی و دبیرس��تان نیز 
همچن��ان تف��وق دارد. به نظر 
می رسد نظام آموزش وپرورش 
کشورمان در س��طح اجرایی 
براساس تأکید بر وظایف اداره 
می ش��ود، یکی از معلمان طی 
گفت وگوی��ی به ای��ن موضوع 
اش��اره کرد ک��ه ای��ن جمله  
ناتمام را جهت تکمیل شدن به 
دانش آموزان نشان داده است: 

من حق دارم که ...
 بس��یاری از دانش آموزانی 
تمایلی به نوش��تن ادامه این 

جمله نداش��تند و آنهایی هم ک��ه آن را تکمیل 
کردند اغلب چنین پاسخ هایی را ارایه داده بودند: 
من ح��ق دارم که به موقع به مدرس��ه بیایم، من 
ح��ق دارم خوب درس بخوان��م و... بدین ترتیب، 
حتی برای خ��ود دانش آموز به درس��تی حیطه 
حق و تکلیف مش��خص نیس��ت، چراکه در نظام 
آموزشی بیش��تر روی وظیفه، کار می شود. عالوه 
بر این، به نظر می رسد در تعیین اهداف، شماری از 
دغدغه های اصلی حقوق بشر بین المللی چنان که 
باید و ش��اید مورد توجه قرار نگرفته و در بعضی 
مواقع ایده هایی مغایر با آنها طرح ش��ده اس��ت. 
آن جا که در ذکر اه��داف اخالقی دوره راهنمایی 
آمده است »دختری عفیف و باحیا و پسری شجاع 
و غیور اس��ت« که درواقع، متضمن این معناست 
که صفت حی��ا و عفت از دختران )نه پس��ران( و 
صفت شجاعت و غیوربودن از پسران )نه دختران( 
انتظار می رود. آزادی های اساس��ی نیز در اهداف 
تعیین ش��ده در مقام مقایس��ه با مضامینی چون 
مس��ئولیت پذیری، احترام به قان��ون، انضباط، 
میهن دوستی، مبارزه با اس��تعمار و استکبار و... 

چنان که، باید مورد توجه قرار نگرفته است.
 به عنوان مثال، در کتب فارس��ی  س��ال سوم، 
درس��ی به نام ش��عر ماندگار وج��ود دارد که به 
معرفی و مدح شعر آزادی سروده شاعر فرانسوی 
پرداخته است، س��پس ترجمه این شعر به دنبال 
می آید. در متن درس آمده است: »تا وقتی انسان 

آزادی را می ستاید، این ش��عر را می پسندد«. اما 
به هیچ وجه تعریفی از آزادی ارایه نشده است. در 
ادامه باید یادآور شد که متاسفانه، همین تعداد کم  
یافته ها نیز به صورت متناسب میان کتب مختلف 
و سال های تحصیلی توزیع نشده اند! در مجموع، 
با توجه ب��ه لحاظ ش��ماری از آرمان ها و ایده های 
حقوق بش��ری در زمره اهداف نظام آموزش��ی، 
منطقا انتظار می رود تحقق آنه��ا در مرحله  اجرا 
در کتب درس��ی و به طورکلی در نظام آموزش��ی 

پیگیری شود. 
 بنابراین این ســوال پیش می آید که 
محتوای حق آموزش در کنوانسیون 
حقوق کودک به چه شــکلی دیده 

شده است؟
حق اساس��ی هر کودک برای آموزش 
در قس��مت نخس��ت ماده 28 
کنوانس��یون حق��وق کودک 
مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. 
بنده��ای الف تا ث ای��ن ماده 
ش��امل تعهدات کش��ورها در 
راس��تای دس��تیابی ب��ه این 
حق هس��تند. این ماده تأکید 
می کند که کش��ورهای عضو 
به صورت  بای��د  کنوانس��یون 
تدریجی و ب��ر پایه  فرصت های 
برابر، ش��رایط دس��تیابی حق 
آم��وزش را فراه��م س��ازند. 
برخی از کشورها حق آموزش 
ک��ودک را در قوانین اساس��ی 
خود به رسمیت ش��ناخته اند. 
برخی دیگ��ر، این ح��ق را از 
طری��ق تعیی��ن وظایفی برای 
والدین در تأمی��ن تحصیالت 
کودکان ش��ان به مرحله  اجرا 
می گذارند. در س��طح آموزش 
ابتدایی کشورهای عضو نه تنها 
موظف به فراهم آوردن آموزش 
ابتدایی رایگان هس��تند، بلکه باید آن را اجباری 

سازند.
 و در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

در کش��ور ما، براس��اس س��ند تحول بنیادین 
مص��وب ش��ورایعالی انق��الب فرهنگ��ی، یکی 
از ویژگی ه��ای ع��ام تربیت رس��می و عمومی 
قانونمندی است. براس��اس این ویژگی، دولت ها 
به موجب قوانین اساسی کش��ورها و میثاق های 
جهان��ی، متعهدن��د تربیت رس��می و عمومی را 
با کیفی��ت مطل��وب و کامل برای آح��اد جامعه 
محقق کنند. بنابرای��ن در جوامع امروزی، تربیت 
رس��می و عمومی با حمایت دولت ها و برمبنای 
قوانین ویژه ای س��ازماندهی و هدایت می ش��ود. 
سیاس��ت گذاری، پش��تیبانی و نظارت قانونی بر 
این بخش مه��م از فرآیند تربیت و ال��زام قانونی 
همگان )فرزندان آحاد افراد تابع کش��ور اسالمی 
ما( نسبت به حضور در این نوع از تربیت، سازوکار 
مناس��بی برای ایفای این رس��الت است. ویژگی 
دیگر، حضور الزامی متربیان یا دانش آموزان است. 
حضور الزامی متربیان در موقعیت های مناسب به 
بهره مندی آنان از ای��ن زمینه ها در جهت تحقق 

مطلوب تعالی ایشان یاری می رساند.
 در عمل و خــارج از بحث تئوری، حق بر 
آموزش در نظام آموزشی ایران تا چه میزان 

اجرایی شده است؟
اص��ل س��ی ام و بند س��وم اصل س��وم قانون 

اساس��ی و مواد اول و دوم قانون تأمین وس��ایل و 
امکانات تحصیلی کودکان ایرانی بر اجباری بودن 
تربیت حکای��ت دارد. در چند  س��ال اخیر وزارت 
آموزش وپ��رورش در زمین��ه آموزش های مقطع 
ابتدایی قدم های چش��مگیری برداشته است. در 
آماری که به تازگی از سوی وزیر آموزش وپرورش 
به وس��یله رس��انه های جمعی عنوان شد، حدود 
96 درص��د جمعی��ت واجب التعلیم توس��ط این 
وزارتخانه تحت پوش��ش قرار گرفته اند که شامل 
جمعیت روستایی باالخص دختران واجب التعلیم 
این جوامع می شود. باوجود این پیشرفت ها، هنوز 
تعداد زیادی از دختران در ایران از آموزش محروم 
هس��تند. درحالی که میزان ثبت نام در سطح ملی 
بسیار رضایت بخش است، هزارها دختر در مناطق 

حاشیه ای زود ترک تحصیل می کنند.
ش��رکت دخت��ران روس��تایی در دوره ه��ای 
راهنمایی تحصیلی و باالتر باالخص دبیرس��تان 
کمتر اس��ت و بیش��تر ترک تحصی��ل دختران 
روس��تایی از همین جا آغاز می ش��ود. متاسفانه 
فرهنگ حاکم بر جوامع روس��تایی ما نس��بت به 
تحصیل دخت��ران و بعضی عوامل دیگ��ر مانع از 
ادامه تحصیل دختران روستایی در مقاطع بعد از 
دوره ابتدایی می شود. در استان های محروم مانند 
سیستان وبلوچس��تان تعداد کمت��ری از معلمان 
مایلند در نقاط روستایی و کوچ نشین با جمعیت 
پراکن��ده تدریس کنند. این بدین معناس��ت که 
اکثر معلمان را مشموالن خدمت سربازی تشکیل 
می دهن��د و خانواده ها این افراد را مناس��ب برای 

تدریس دختران نمی دانند. 
عالوه بر این، به دلیل کمب��ود، نه تنها معلمان 
بلکه فضاهای آموزش��ی، بس��یاری از کالس های 
درس، برای چند مقطع تحصیلی به طور همزمان 
و در فضای باز برگزار می ش��ود. همچنین در این 
نقاط از کش��ور هنوز نگ��رش منفی نس��بت به 
آم��وزش دختران و زنان وج��ود دارد. دختران به 
نظر بسیاری از خانواده ها برای کار خانه یا مراقبت 
از اطفال خردس��ال مناسب تر هستند. خانواده ها، 
درحالی که ممکن اس��ت به دخت��ران خود اجازه 
شرکت در مدرسه ابتدایی نزدیک به محل زندگی 
را بدهند، مایل به این که دختران شان برای ادامه 
تحصیل در مقطع راهنمایی مسیر طوالنی تری را 

بپیمایند، نیستند.
 برای حل مشــکاتی از این دســت آیا 
ســند تحول بنیادین و برنامه آموزش برای 

همه)EFA(  در ایران مثمرثمر خواهد بود؟ 
این س��ند به مثاب��ه قانون اساس��ی و به عنوان 
پای��ه، م��الک و راهنم��ای تصمیم گیری ه��ای 
اساس��ی برای هدایت، راهبری، نظارت و استقرار 
نظام آموزش وپرورش کش��ور مبتنی بر فلس��فه 
تعلیم وتربیت اسالمی و متناسب با نیازها و شرایط 
جمهوری اسالمی ایران و به منظور تحقق تحوالت 
محتوایی و ساختاری، مورداستناد و استفاده قرار 
می گیرد. قلمرو س��ند تحول بنیادین، عرصه های 
توس��عه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را 
در ارتباط با آموزش وپرورش دربرمی گیرد و برای 
آنها تعیین تکلیف می کند. در ای��ن قلمرو، نظام 
آموزش وپرورش ش��امل س��طوح قبل از دبستان 
تا پایان تحصیالت دبیرس��تانی اس��ت. تحوالت 
بنیادین در نظام تربیت رس��می و عمومی شامل 
تغییرات هماهنگ و منظمی اس��ت که براساس 
یافته ه��ای مطالعات نظری بای��د تمامی عناصر، 
مولفه ها، فرآیند ها و رواب��ط درون و بیرون نظام 
تربیت رسمی و عمومی و عملکرد ارکان و عوامل 

س��هیم و موثر را دربرگیرد. این سلسله تغییرات 
منظم که از آنها در این جا تحت عنوان »چرخش ها 
از وضع موجود به س��مت وضع مطلوب« نام برده 
می شود، از س��ویی مبتنی بر یافته های مطالعات 
نظری اس��ت و از دیگر س��و، با توجه ب��ه نتایج 
پژوهش ه��ای توصیفی- تحلیلی انجام ش��ده در 
س��ند ملی آموزش وپرورش در کمیته مطالعات 
محیط��ی و مولفه ه��ای نظ��ام آموزش وپرورش 

طراحی و تدوین شده است.
پس از تهیه س��ند ملی   EFAتهیه سند استانی  
EFAتوسط شورای برنامه ریزی آموزش وپرورش 
و شورای آموزش وپرورش اس��تان در دستور کار 
قرار گرفت که این س��ند درنهایت توسط ناظران 
و دبیرخانه تدوین اس��ناد ملی   EFAتایید ش��د. 
اه��داف و راهبرده��ای برنام��ه آموزش��ی برای 
همه به ط��ور خالصه عبارتند از:  1( گس��ترش و 
بهبود مراقبت و آموزش��ی جام��ع اوان کودکی 
به ویژه آس��یب پذیرترین و محروم ترین کودکان 
2( تخمی��ن این که تا س��ال2015 همه کودکان 
به ویژه دختران و اطفالی که در ش��رایط دش��وار 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی ق��رار دارند و 
کودکان اقلیت های قوم��ی و مذهبی به آموزش 
ابتدایی اجباری و با کیفیت مناس��ب دسترس��ی 
داشته و دوره مذکور را به پایان برسانند3( تضمین 
این که نیاز های یادگیری همه کودکان، نوجوانان و 
بزرگس��االن از طریق دسترسی آنها به برنامه های 
مناس��ب و آموزش مهارت های زندگ��ی برآورده 

شود.
 خانــم عباس آبادی  بــرای تحقق حق 
آموزش در کنوانسیون حقوق کودک و نظام 
حقوقی ایران آیا ساز وکار و ضمانت اجرایی 

درنظر گرفته شده است؟
با وجود غن��ای محتوایی کنوانس��یون حقوق 
کودک، س��ازوکار اجرایی آن  چندان قوی به نظر 
نمی رسد. این سازوکار براساس شیوه  گزارش دهی 
ب��ه کمیته  حقوق کودک اس��توار ش��ده اس��ت. 
کمیته  حقوق کودک، ارگانی اس��ت که طبق ماده  
42 کنوانسیون تشکیل ش��ده و وظیفه  نظارت را 
جدای از مفاد کنوانسیون توسط دولت های عضو 
برعهده دارد. به موجب ماده  44 کنوانس��یون، هر 
دولت عضو مکلف است دو س��ال بعد از الزم االجرا 
شدن کنوانس��یون برای آن یک گزارش مقدماتی 
و پس از آن هر 10 سال یکبار یک گزارش دوره ای 
در مورد اقداماتی که ب��رای تحقق حقوق مقرر در 
کنوانس��یون به عمل آورده است، به کمیته تقدیم 
کند. ای��ن گزارش ه��ا مبنای مباح��ث کمیته و 
دولت های عضو ق��رار می گیرند و درنهایت کمیته 
نظر خود را در مورد وضع حقوق کودک در کشور 
موردبحث تحت عن��وان »مالحظات نهایی« اعالم 
می کند. ایران به عنوان عضو کنوانس��یون حقوق 
کودک تاکنون یک گزارش مقدماتی و سه گزارش 
دوره ای در مورد وضع حقوق ک��ودک در ایران به 
کمیته  حقوق کودک تسلیم کرده و هر سه گزارش 
در کمیته  حقوق کودک مورد بررس��ی قرار گرفته 
و بین نمایندگان ای��ران و اعضای کمیته به بحث 

گذاشته شده است.
 راهکارهای شــما درخصوص توسعه و 
گســترش حق بر آموزش در نظام حقوقی 

ایران چیست؟
آرمان دس��تیابی به نظم نوین و مطلوب جهانی 
ایجاب می کن��د با در پی��ش گرفت��ن تدابیری 
سنجیده قدم در راه تالش برای وصول به تعهدات 
کنوانس��یون حقوق کودک و توصیه های کمیته 

برداریم. بر این بنیاد باید:   
الف( تحصیالت اجباری و رایگان را پس از  سال 
پنجم دوره ابتدایی گس��ترش داده و این طرح را 

بدون تأخیر به اجرا  گذاریم.
ب( از این که تمامی ک��ودکان ازجمله کودکان 
پناهنده بدون تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب، 
منش��أ قومی، ملیت یا بی تابعیتی از فرصت های 
آموزش��ی برابر در تمامی مقاطع نظام آموزش��ی 

برخوردار باشند، اطمینان حاصل بکنیم.
 پ( تمام��ی نابرابری ه��ا در زمین��ه مناب��ع 
فراهم ش��ده برای مدارس در مناطق ش��هری و 
روس��تایی را به منظور تضمین فرصت های برابر 

آموزشی در سراسر کشور بر طرف کنیم.
ت( مدارس را به گونه ای بهتر با کتب درس��ی، 
م��واد آموزش��ی و کم��ک آموزش��ی، معلمان 
آموزش دیده به وی��ژه معلم��ان زن تجهیز کرده 
و روش ه��ای یادگیری فعال، خ��الق و مبتنی بر 
مشارکت در مدارس  را برای ارتقای استعدادهای 
ک��ودکان در جامعه و اقتص��ادی مبتنی بر دانش 

مرسوم کنیم. 
به نظر می رسد، برای تحقق هرچه بیشتر و بهتر 
حق آموزش در کش��ور  نیازمن��د ضمانت اجرای 
قوی تر ازجمله به رسمیت ش��ناختن دادخواهی 
برای نقض حق بر آموزش هس��تیم که نتیجه آن، 
اجرای برابری در آموزش و رس��اندن سطح کیفی 
آموزش به اس��تانداردهای جهانی است. قابلیت 
رسیدگی در مرجع قضائی »توانایی ادعای مطالبه 
خس��ارت در برابر مس��تقل و بی ط��رف در زمان 
ارتکاب نقض حق« است. از س��وی دیگر  ارتقای 
شفافیت، اطالع رسانی، مش��ارکت و پاسخگویی 
پارلمانی از دیگر راهکارها ب��رای حمایت از حق 
آموزش هس��تند که تفصیل بدان ه��ا و موضوع و 
پرداختن بیشتر به مصاحبه حاضر، نیازمند فرصت 
و بررس��ی دیگری اس��ت که متعاقبا، قابل ارایه 

خواهد بود.

  نگاهی بر حق آموزش کودکان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق کودک 
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به دلیل برخی کمبودها، 

نه تنها معلمان بلکه 
فضاهای آموزشی، بسیاری 
از کاس های درس، برای 

چند مقطع تحصیلی به طور 
همزمان و در فضای باز برگزار 

می شود. همچنین در این 
نقاط از کشور هنوز نگرش 
منفی نسبت به آموزش 

دختران و زنان وجود دارد. 
دختران به نظر بسیاری از 
خانواده ها برای کار خانه یا 
مراقبت از اطفال خردسال 

مناسب تر هستند


