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 مقدمه
 

اهم باشد. تحلیل یک تف داشته برآثار متفاوتی را در  تواندیمی متفاوت هابرههتحلیل مسائل اجتماعی در 

به صاحبان امر جهت درک بهتر و پیشبرد اهداف کمک شایانی  تواندیمالمللی در فرایند مذاکره و تصویب بین

د پسینی در ذهن و عملکر شدهحاصلتواند به رسوخ تجربه بکند اما تحلیل همین واقعه پس از رخداد می

 صاحبان امر منجر شود.

جمهوری  9696بیانیه اینچئون و سند آموزش  9696برای توسعه پایدار، چارچوب عمل  9696 دستورکار

برای محک عبارت فوق باشد.  هانهیگزشاید از بهترین  میشناسیم 9696اسالمی ایران که همه را امروزه به سند 

اکره موردتوجه عمده نقادان قرار نگرفته بودند و در طی فرایند اجرا به با این تفاوت که این اسناد در فرایند مذ

 صدر توجه اندیشمندان نقل یافتند. )این مسئله نیز کامالً مورد تأمل است(

ارائه نماییم و با تحلیل مسائل داخلی  9696تا گزارشی از وقایع حاصله در مورد سند  میآن برپیش رو  متندر 

دازیم. محتوای خرد و کالن نیز بپر ازنظربه تحلیل این اسناد  شدهمیتنظه خألهای حقوقی که بعضاً جهت اشاره ب

 صریح مقام معظم رهبری موردنقدچه بوده که  9696سؤال اصلی این وجیزه آن است که مشکل اصلی سند 

به مسائل حقوقی سند در  9696 سنداست؟ و در کنار تحلیل این مسئله در مقدمات جهت درک بهتر  قرارگرفته

 است. شدهپرداختهداخل کشور و برخی از مشکالت محتوایی آن 

کمک به فرسایش حاکمیت فرهنگی کشور و نفی استقالل فرهنگی  9696این گزارش مشکل اصلی سند  ازنظر

کار و ربه دستو توانیماست. این تحقیق مدعی است غیر از اشکاالت محتوایی خرد و کالنی که  مرزوبوماین 

اهیم ی مفسازیجهانی هادندهچرخباید از مشکل اصلی یعنی خرد شدن فرهنگ بومی در زیر نبیانیه وارد نمود 

ی ألهاخسنگ محکی منافذ و  عنوانبهغربی، غافل شد. همچنین فرایند حقوقی این سند در داخل کشور توانست 

 حقوقی کشور را نشان دهد.-اجرایی

و در فصل دوم به مسائل  شودیمفصل اول به مسائل ساختاری و شکلی اشاره  -این گزارش در دو فصل 

اما چه  ی پرهیز شودرحقوقیغی غیر کارشناسی و هالیتحل. سعی بر آن بوده تا از است شدهیمتنظ - محتوایی

 کنیم که انسان ممکن الخطاست.
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 اول فصل
 کارکرد و اهداف یونسکو؛ -1-1 

 رانسکنف این در. شد تشکیل لندن در بزرگی کنفرانس دوم جهانی جنگ پایان هنگام درست 1945 سال نوامبر اول در

 تحمل نگج از را صدمات بیشترین که کشوری دو عنوانبه انگلستان و فرانسه. کردند شرکت کشور چهل نمایندگان

 ازنظر. ودش تأسیس کلمه واقعی  معنای به صلح فرهنگ ساختن نهادینه باهدف سازمانی کردند پیشنهاد بودند، کرده

 گردی جهانی جنگ وقوع از مانع و کند خدمت «بشریت اخالقی و فکری همبستگی» راه در باید جدید سازمان آنان

 .شود

 ی،آموزش سازمان ترتیب بدین و کردند امضا را یونسکو اساسنامه کشورها نمایندگان از تن 37 ،1945 نوامبر 19 در

 هالتم میان «همکاری» طریق از جهان در همگانی رفاه و صلح پیشبرد باهدف( یونسکو) متحد ملل فرهنگی و علمی

 . شد تأسیس

 کند:می تعقیب را پیوسته کامالً هدف دو فرهنگی و علمی آموزشی، مناسبات تقویت و ازدیاد با یونسکو

 بدون ید،گو پاسخ انسان یهاخواست از یاگسترده طیف به باید مادی، پیشرفت ساده تقاضای ورای که ( توسعه،1

 .افکند خطر به را آینده یهانسل میراث آنکه

 رایب. دموکراتیك فرایندهای در کامل مشارکت و شهروندی مسؤولیت آموزش اساس بر صلح، فرهنگ ( برقراری2

 مضاءا کشورهای است آمده یونسکو اساسنامه باچهید در شود، برقرار همه موردقبول و صادقانه پایدار، صلح اینکه

 هااندیشه زادآ تبادل عینی، حقیقت آزاد ییجویپ آموزش، به برابر و کامل دستیابی که اندمصمم» اساسنامه این کننده

 و تقابلم درك با تا دهند افزایش و بخشند توسعه را خود مردم بین روابط و کنند تضمین همگان برای را هادانسته و

 .برسند یکدیگر ورسومآداب از تریقیحق و تردقیق شناختی به بهتر

 متحد ملل فرهنگی و علمی آموزشی، هایسازمان» تأسیس به تصمیم مربوط یهادولت ، هدف این تحقق برای

 یالمللنیب صلح اهداف به جیتدربه فرهنگی و علمی آموزشی، هایزمینه در جهان ملل همکاری با تا گرفتند( یونسکو)

 .است آمده نیز آن منشور در که است متحد ملل سازمان یهاول اهداف از خود این و برسند بشری عام رفاه و

 کنفرانسی کرد دعوت انگلیس دولت از شده 1945 سال در ملل سازمان تشکیل به منجر که سانفرانسیسکو کنفرانس

 ازجمله کشور 43 شرکت با سال همان نوامبر در کنفرانس این. کند برگزار فرهنگ یالمللنیب اساسنامه تدوین جهت

 برای موزشیآ صرفاً سازمانی تأسیس آمریکا دولت و سانفرانسیسکو کنفرانس هیاول هدف. شد برگزار لندن در ، ایران

 سازمان هبرنام از بخشی عنوانبه نیز را فرهنگ لندن کنفرانس در کنندگانشرکت ولی بود آموزشی مراکز بازسازی

 که دانجامی آنجا به بشر زندگی در علمی هاییافته نقش به همگان توجه و هیروشیما بمباران وقوع. کردند منظور

 تبدیل «Unesco»به  «Uneco»و  شود گنجانده سازمان عنوان در علوم« Sciences» کلمه نشانه به نیز« S»حرف 

 .شود

 ز:ا است عبارت آن خالصه که شد تعیین بند نیچند در سازمان وظایف کنفرانس این طی

 کشورها علمی و فرهنگی آموزشی، رهبران میان آزاد تبادل تسهیل -
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 آموزشی مؤسسات سایر و هادانشگاه مدارس، طریق از متخصصین و مردم میان اطالعات و عقاید آزاد مبادله -

 پژوهشی و

 کشورها نیازهای با متناسب فرهنگی و آموزشی هایبرنامه توزیع و تدوین -

 چیست؟ 2202سند  -1-2

این  شد. ارائه متحد ملل سازمان در پایدار توسعه برای 2232 کار دستور اهداف ،(94 شهریور) 2215 سپتامبر در

سال آینده ترسیم  15در زمینه آموزش توسعه پایدار را تا  المللیبین هایسازمانو  هادولتدستور کار که نقشه راه 

 169هدف اصلی و  17است: حذف فقر و توسعه پایدار که در قالب  گرفتهشکل، بر اساس دو محور اصلی  کندمی

 1ارداستاند کنندهتعییناسناد  راهبرد جدید راجع به. در چارچوب پردازدمیموجود  هایچالشهدف ویژه به مقابله با 

 است.  رفتهقرارگ موردپذیرش 2215که از سوی هیئت اجرایی یونسکو در اکتبر 

بیان داشته ســازمان ملــل متحــد،  مــون، دبیــر کلکی  آقــای بان 2232در مورد فواید و اهداف دستورکار  

 شدهدادهاســت کــه توســط رهبــران کشــورها بــه مــردم سراســر جهــان  یاایــن دســتورکار وعده» است :

بــرای مــردم، پایــان بخشــیدن بــه فقــر در همــه اشــکال آن و بــرای  یدستورکاراســت. ایــن ســند 

در کشـورها عملیاتـی  2216اهـداف ایـن دسـتورکار بایـد از اول ژانویـه  .ماســت مشــترك خانــه زمیــن، ۀکــر

بـرای اجـرای ایـن  بایـد مـا مهشـوند و راهنمـای تصمیمـات مـا بـرای پانـزده سـال آینـده قـرار گیرنـد. ه

ملــی و ســطوح توســعه در کشــورهای خــود و احتــرام  یهاتیو واقع هاتیدسـتورکار بـا توجـه بـه ظرف

 رکلیمد بوکووا، نایریا خانمو همچنین  2.و جهانــی کار کنیــم یاملــی، منطقه یهاتیو اولو هااستیبــه س

 منابع یدارا و است رییتغ حال در سرعتبهکه  یجهان در»گوید: می دستور کار نیا تیاهم انیب در ونسکو،ی

 به شویم. متمرکز داریپا صلح و فقر حذف یعنی داریپا توسعه برندگان شیپ ترینمهم بر دیبا ما است، یمحدود

دگرگون  تحول یبرا یقو محرکه یروین كی اطالعات و ارتباطات فرهنگ، آموزش، علوم، در یهمکار من، باور

 های عضودولت یوگوهاگفت که است شدهگرفته نظر در یاساس وجه شش دستور کار، نیا در ساختار .است ساز

 و عدالت، سعادت، ن،یکره زم مردم، از: کرامت، اندعبارت جنبه شش نیکند. ال مییتسه را متحد ملل سازمان

 3«شراکت.

 : قرارندازاین پایدار توسعهاهداف اصلی 

 ت همه جها در و آن اشکال همهپایان دادن به فقر در  -1

 پایان دادن به گرسنگی  کشاورزی برای توسعه و بهتر تغذیهغذا و  -2

  سنین تمامی درسالمت و ترویج رفاه برای همه و متضمین یك زندگی توأم با و پایدار  تتحقق امنی -3

 برای همه العمرمادامیادگیری  هایفرصت، برابر و فراگیر و ترویج باکیفیتتضمین آموزش  -4

                                                           
1-The New Strategy on Standard- Setting Instruments 

 1برای توسعه پایدار، مترجم پیروز نیك، مهرناز، ص  2232ما؛ دستورکار ند سازمان ملل متحد؛ دگرگون ساختن جهان س -2

 همان -3
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 دختران  و زنان همهدستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی  -5

  تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه -6

 ، مطمئن، پایدار و نوین صرفهبهمقرونتضمین دسترسی به منابع انرژی  -7

 و اشتغال شرافتمندانه برای همه  وربهرهترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و  -1

  سازی پایدار و فراگیر، و ترویج نوآوری ساختن زیربنای مقاومتی، ترویج صنعتی -9

  کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها -12

  ، امن، مقاوم و پایدارشمولهمه هایمکانه انسانی ب هایسکونتگاهتبدیل شهرها و  -11

  تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف -12

 اقدام عاجل برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن  -13

  پایدار توسعه برای دریایی منابع و دریاها، ها،اقیانوس از پایدار استفادهحفاظت و  -14

زایی ابان، مبارزه با بیهاجنگلپایدار  مدیریت زمینی، هایسازگانبوم از پایدار استفادهپاسداشت، احیا و ترویج  -15

  زیستی روند تخریب یا فرسایش زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوع معکوسو توقف و 

 پایدار  توسعهو فراگیر برای  جوصلحترویج جوامع  -16

 سطوح  همهعدالت برای همه و ایجاد مؤسسات مؤثر، پاسخگو و فراگیر در  به دسترسی امکان برقراری -17

 4پایدار توسعهجهانی برای تحقق  هایهمکاریقویت ابزار اجرا و احیای ت -11

 هایرصتف ترویج و فراگیر و برابر باکیفیت، آموزش یعنی تضمین کار دستور این چهارم هدف به مربوط بیانیه

 تصویب به جنوبی کره در اینچئون آموزش جهانی مجمع در 2215 می ماه در همه است که برای العمرمادام یادگیری

 را ایمصوبه 1395 شهریور 25 در اساسی قانون 131 اصل مطابق ایران اسالمی جمهوری دولت آن پی در  .رسید

 منظوربه کارگروه این .گذراند «وپرورشآموزش وزارت مسئولیت با 2232 آموزش ملی کارگروه» تشکیل جهت

 اهداف برنامه تعهدات و اهداف با همسو 2232 آموزش برنامه تعهدات و اهداف تحقق راهکارهای ارائه و هماهنگی

 گیریبهره با استانی و ملی سطوح در را 2232 آموزش کامل تحقق نظارتی و اجرایی برنامه: »شد موظف پایدار، توسعه

 ریراهب اسناد کشور، توسعه یهابرنامه اهداف با همسو و مرتبط اجرایی هایدستگاه در موجود هایظرفیت تمامی از

 و دکن تهیه پایدار توسعه اهداف برنامه و وپرورشآموزش بنیادین تحول سند کشور، علمی جامع نقشه توسعه،

 سیونکمی به را نهایی گزارش و وزیران هیأت به ساالنه را ربطیذ یهادستگاه همکاری نحوه و کار پیشرفت گزارش

 اسالمی جمهوری 2232 آموزش ملی سند همچنین. «نماید ارائه مربوط یالمللنیب مرجع به ارسال برای یونسکو ملی

 22 تاریخ در و آماده و تدوین تخصصی کارگروه 32 تشکیل با ایران در یونسکو دفتر یزیربرنامه و مدیریت با ایران

 .شد رونمایی 1395 آذر

 منظور یکی از اسناد زیر است: دیآیمحرف به میان  2232بنابراین زمانی که از سند 

 برای توسعه پایدار 2232دستورکار  -

                                                           
 13ان هم -4
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 بیانیه اینچئون  2232سند آموزش  -

 جمهوری اسالمی ایران 2232سند ملی آموزش  -

 برای توسعه پایدار و بیانیه اینچئون 2202ماهیت اسناد دستورکار  -1-0 

ستورکار   در مورد ما سند د سند آموزش    2232هیت  سعه پایدار و بیانیه اینچئون ) نظرات گوناگونی  5(2232برای تو

دارای اهمیت است که تعهد یا عدم تعهد کشورهای  جهتازاین المللیبیان نظرات در مورد این سند بین وجود دارد.

شخص      سند م سند را در مورد مفاد  سند   نمایدمیطرف  ست که ماهیت  در تحلیل محتوای  تواندمی. این در حالی ا

شای گرهآن و حق تحفظ دولت ایران،  ضی از نظرات حقوقد       گ شد. در ادامه بع سائل با ضی از م انان در مورد این بع

 .نماییممیسند را بیان 

 کاری برنامه 1-0-1 

 به هادولت توجه بیانگر تنها ،«کاری برنامه» یك المللبین حقوق قواعد طبق. است« کاری برنامه» یك 2232 سند

تعریف . دباشن مؤثر تربزرگ و اصلی اهداف تحقق در توانندمی پیشین مطالعات و تجارب اساس بر که است اهدافی

 برای اقدام و تمرکز بر روی یالمللنیب یهاسازمانو کرسی در  یزیربرنامهنوعی دیگر برنامه کاری عبارت است از 

 یهاکنشفارغ از عملکرد روزانه  المللنیبیك موضوع خاص دانست که اهمیت آن موجب شده است که تابعان 

  6نسبت به آن موضوع داشته باشند. یاژهیو

 مهه فعال مشارکت  دیپلماتیك، و فنی مختلف سطوح  در مکرر مذاکرات دور چندین از پس معموالً اسناد  گونهاین

 مثبت تأثیرهای اسناد این. گردندمی تدوین ،موردنظر اهداف مورد در جهانی اجماعی حصول از پس تنها و هادولت

سائل  در هادولت کردنهماهنگ در را خود ستی  محیط م   هایرنامهب گفت توانمی بنابراین. اندکرده اثبات ترپیش زی

شی  کاری، ست  هاییحوزه در هادولت تعامل برای رو صول  که ا ست  ممکن آورالزام قواعد مورد در توافق ح   با ا

 و نیســت هادولت برای حقوقی تعهد هیچ حاوی که اســت ســندی ،«کاری برنامه» یك لذا باشــد مواجه موانعی

ــتای در خود تجارب و امکانات حد در یك هر هادولت   تعهد. کنندمی اتخاذ را اقداماتی اهداف آن به نیل راس

سیدن  برای همکاری به هادولت شی  اهداف، این به ر ست، « کاری برنامه» سند  خود از نا شی  بلکه نی ضایت  از نا  ر

شین  ست  سازمان  به پیوستن  در هادولت پی سند و با توجه به ماهیت فرهنگی و توسعه  رسد میبه نظر  .ا اهداف  ای 

ــورها به یك اندازه  ــن نیت و بســیج   آورالزامآرمانی آن، اجرای آن برای همه کش ــور باید با حس نبوده بلکه هر کش

 ازنظرکه  گرددبازمیاین موضــوع بدین امر  ها و امکانات در جهت رســیدن به اهداف گام بردارد.حداکثری ظرفیت

 ایدنمنمیایجاد  المللیبینو سایر بازیگران  هادولتبرای  آورالزامیك تعهد  حقوقی  2232، سند  المللیبینحقوقی 

                                                           
سط هدف چهارم دستورکار   چو -5 ست   0212ن بیانیه اینچئون تبین و ب شود. چنانچه نظرات حقوقدانان نیز در مورد     تواندیما شابه فرض  از حیث ماهیت با آن م

ست     سان ا سند یک سند و            اما باید تو؛ هر دو  سی محتوای این  ست و برر ستقیم دارد بیانیه اینچئون ا صوبه دولت نیز با آن ارتباط م صلی که م سئله ا جه نمود که م

 قرار دهد. یرتأثفرضیه قبل را تحت  تواندیمعملکرد دولت در برابر آن 

 نگاه کنید به -6

https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/1339163.html 
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ــبی را ایجاد   بلکه  ــند مزبور با آزادی عمل     یحوزهرا در  ها دولت که هر یك از    نماید  مینوعی الزام نسـ اجرای سـ

 . سازدمیمواجه 

 نامهتوصیه مثابهبه -1-0-2 

 اصوالًیونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضاء نشده است چرا که « 2232چارچوب اقدام آموزش »در تصویب 

دیگری  مجالس کشورها برسند، هیچ سند تأییدکه جنبه الزامی دارند و باید به  هانامهپیمان جزبهدر بین اسناد یونسکو 

 عنوانبهنیست و  هانامهپیماننیز در زمره « 2232چارچوب اقدام آموزش ». سند شودنمیمورد امضای فیزیکی واقع 

ار به شم نامهتوصیه، در حقیقت یك کنندمییك چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا 

 7.و بنابراین توسط هیچ کشوری امضا نشده است رودمی

 1994و مثل سند پکن که کارپای عمل  آوری، بار حقوقی برای کشورها نداردالزام ازنظر 2232سند  گریدعبارتبه

ت است از رعبا -1بخش دارد:  3اقدامی . اسناد (plan of action) در بحث زنان است، جزو اسناد اقدامی است

ای برای فرجه گریدعبارتبهبخش دوم در چه مدتی کار انجام گیرد.  -2ای انجام دهد اینکه چه کسی چه کارویژه

بخش سوم شامل منابع توزیعی است که چه مقدار سرمایه  -3. کنندیماقدام و به پایان رسیدن کار تعریف و مشخص 

گفت که برنامه اقدام  توانیمهمچنین در تعریفی دیگری  1و به سرانجام رسیدن اقدام الزم است. برای اتمام یانرژو 

خود تصمیمات الزم را برای رسیدن به  یهادهیاها و با تمرکز بر نظریه کندیمفرآیندی است که به شما کمك 

با  9دست یازید. شدهنییتعاز قبل به اهداف  شدهفیتعرمشخص و  زمانمدتدر  درواقعاهدافتان اتخاذ نمایید و 

نگاهی دیگر سندی است که باید در طی آن به اهداف مشترکی دست یافت که در آن زمان و منابع و مقدمات رسیدن 

   12به آن هدف تدارك ندیده شده است.

کند؛ بلکه موضوع، اهداف و سطح پیگیری این مینتعیین  هاآنآوری را الزاماسناد  ، سطح تأثیرات اینحالیندرع

با توجه به متن سند و لحن مبنی بر خطاب قرار دادن کشورها که  .کننده استبسیار تعیین هاآناسناد در اثرگذاری 

در  یمؤثردر آن ضمانت اجرای  مندرجرسد در صورت عدم انجام تعهدات ینماست، به نظر  هانامهیهتوصهمچون 

 نظر گرفته شود.

 

 

 

                                                           
 0212سند  دولت درباره بیانیه -7

 نگاه کنید به -3
http://www.businessdictionary.com/definition/action-plan.html 

 نگاه کنید به -9
https://www.kent.ac.uk/careers/sk/skillsactionplanning.html 

 نگاه کنید به -32
http://whatis.techtarget.com/definition/action-plan 
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 نظریه مختار -1-0-0

اما به دلیل اینکه یونسکو  گرددمحسوب نمی یونسکو قطعنامهو  11ماهیت این سند در بدو امر کنوانسیون، معاهده

  آن را با دیگر اسناد یونسکو مقایسه نمائیم. توانیممیمتولی شده است تا بر نحوه اجرای سند نظارت نماید ما 

 هصالح مقامات به این سازمان را هاینامهتوصیه هستند ملزم عضو کشورهای اساسنامه یونسکو 4 ماده 4 مطابق بند

 در هاست ک ایوظیفه تنها داخل در صالحه مقامات یا نهاد به هانامهتوصیه یارائه بنابراین دهند، ارائه کشور در خود

 رااج ینحوه مورد اقدام کشورها وجود ندارد. به عبارتی در دیگری است و تصریح شدهاعالم هادولت برای بند این

  است. هادولت اختیار و عمل در

که از سوی کنفرانس عمومی  هاییشیوهکشورهای عضو متعهدند هر زمان و به  یونسکو اساسنامه 1 مطابق ماده اما

ت متخذه برای اجرای ، در خصوص قوانین و مقررات و نیز آمارهای مربوط به اقداماشودمییونسکو مشخص 

درخواست گزارش  از مانع اسناد این بودن ایتوصیه بنابراین. به این سازمان گزارش دهند آمدهعملبه هایتوصیه

 که مجمع هایاعالمیه مانند اعالمیه دانست. حد در حقوقی ازنظر توانمیرا  اسناد این درنتیجه. نیست  یونسکو

  .نمایدمی منتشر ملل سازمان عمومی

 هاآن به هک اسنادی مبنای بر هااعالمیه این اما آور است،غیر الزام ایاعالمیه شکلی حیث بنابراین بیانیه اینچئون از

 17 بند ثالمعنوانبه. باشند داشته دنبال به هادولت برای را خاصی الزامات محتوایی ازلحاظ توانندشود، میمی استناد

 هنجاری چارچوب که آوریالزام هایپروتکل و هانامهموافقت ها،کنوانسیون معاهدات، به صراحتاً بیانیه اینچئون

 است.  داده ارجاع کند،می ایجاد تبعیض بدون آموزش حق برای را مستحکمی المللیبین

 ای شود.شود به این جنبه از مسئله توجه ویژهدر ادامه گزارش سعی می

 بررسی حق تحفظ ایران -1-4

ند، مهم موجود در س یهاتیبا توجه به برخی مالحظات و حساسدر بیانیه دولت در مورد بیانیه اینچئون آمده است: 

جمهوری اسالمی ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه « تحفظ رسمی»از سوی کشورمان  کنندهشرکتهیات 

نقطه  ، کلیهترشیقرائت شد. ضمن آنکه پ وپرورشآموزشنموده و این تحفظ در صحن اجالس توسط وزیر محترم 

شده  یدأکتنماینده گروه آسیا و اقیانوسیه ارائه و  عنوانبهمکتوب به نماینده کشور مالزی  صورتبهنظرات کشورمان 

جمهوری اسالمی ایران است که کشورمان ارائه تحفظ نخواهد کرد.  مدنظراعمال تغییرات  در صورتتنها  ،بود

                                                           
صطالح    -33 شمندان حقوق برای ا ست.   های مختلف و متعددی را بیان کردهتعریف« المللیمعاهده بین»دان شابه دارای اختالفاتی ا مونه،  ن عنوانبهاند که در عین ت

اند. )ایوانز،  سوخن فتته « شوود. می تلقی االجراالزم المللینب حقوق در که طرف چند یا دو بین مکتوب توافق یا قرارداد» عنوانبهالمللی برخی از معاهده بین

 طبق معینی حقوقی حصوووآ آثار منظوربه المللینب حقوق تابعان میان منعقده توافق هرفونه»را  المللیینب( برخی دیگر از منظر عرف، معاهده 304: 3130

وین   3969یون کنوانس  0ده ما 3به بند  موردنظرتتصیل و دستیابی به تعریف    از پرهیز ( به دلیل96: 3137. )ضیائی بیگدلی،  انددانسته « المللینب حقوق مقررات

 مشموآ  و منعقدشده  کتبی صورت به که هادولت المللیبین توافق از است  عبارت معاهده»دارد: کنیم که در مورد ماهیت و معنای عهدنامه اشعار می اشاره می 

هرچند در تعریف  « باشد.  شده منعکسبه هم  مرتبط سند  چند یا دو در یا واحد سندی  در ینکها از اعم و آن خاص عنوان از نظرصرف باشد،   المللبین حقوق

آید که واژه عهدنامه باید برای اسنادی به کار رود که   ، این نتیجه به دست می حاآینبااتواند عناوین مختلتی داشته باشد،   عهدنامه آمده است که این نوع سند می  

 الملل باشد.و مشموآ حقوق بینالدولی، کتبی بین

 نگاه کنید به -30
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رتبه آموزش جهان در حاشیه سی در اجالس مقامات عالی« 2232چارچوب اقدام آموزش »نچئون، متعاقب اجالس ای

( ارائه و به تصویب رسید. در اجالس مزبور 1394آبان  15تا  13و هشتمین اجالس کنفرانس عمومی یونسکو )

ی کشورمان ط ورشوپرآموزشاز کشورهای عضو یونسکو با سند فوق مخالفت نکردند و تنها وزیر وقت  یكیچه

و بار دیگر متن تحفظ رسمی کشورمان در اجالس  یدتأکسخنانی بر مالحظات جمهوری اسالمی ایران در این سند 

قرائت کرد و درخواست نمود این تحفظ در اسناد مربوطه اجالس درج گردد. متعاقباً نمایندگی  ناًیاینچئون را ع

 12.مکتوب به دبیرخانه اجالس و دبیرخانه یونسکو ارسال نمودرسمی و  طوربهکشورمان نزد یونسکو، مراتب را 

 است:  قرارینازامتن حق تحفظ ایران 
“The Islamic Republic of Iran is not committed to those parts of the Framework for 

Action Education 2232 that might in one way or another be interpreted as contradictory 

to the national legislations and priorities, religious beliefs and cultural values of the 

Iranian society.”13 
 در شکلی هر به که« 2232 آموزش اقدام چارچوب» از هاییبخش به متعهد را خود ایران اسالمی مهوریج»

 شوند، تعبیر و تفسیر ایرانی جامعه فرهنگی هایارزش و دینی باورهای ملی، هایاولویت و مقررات با تعارض

«.داندنمی  
 دهیم. قرار می ت در مورد حق تحفظ دولت را موردبررسیدر ادامه نظرات متفاو

 با حق تحفظ ایران 2202مشروط شدن محتوای سند  -1-4-1

، جمهوری اسالمی ایران باز هم نسبت به آن اعالم «2232چارچوب اقدام آموزش »آور نبودن سند رغم الزامعلی

قوق حقواعد را محدود و مشروط کرده است. بر اساس  شدهپذیرفتهتحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد 

عاهدات برای م« حق شرط»از  المللیبینکشورها اختیار دارند در زمان تصویب، پذیرش یا الحاق به اسناد  المللبین

برای اسناد غیرالزام آور استفاده کرده و بدین ترتیب قصد خود را دایر بر عدم شمول « حق اعالم تحفظ»یا  آورالزام

یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان نمایند. برای مثال جمهوری اسالمی ایران بر 

ودك حق شرط قائل شده است و مجلس شورای اسالمی الیحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر کنوانسیون حقوق ک

در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری »آن که 

جمهوری « 2232 چارچوب اقدام آموزش»تصویب کرد. در خصوص سند « اسالمی ایران الزم الرعایه نخواهد بود

 .14رسمی و مکتوب بیان داشته است صورتبهاسالمی ایران از حق اعالم تحفظ استفاده کرده و آن را 

جمهوری اسالمی ایران با توجه به اعالم تحفظ رسمی و مکتوب خود، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به 

تحفظ خود از اجرای هر بخشی از سند مزبور که  با استناد به اعالم تواندمیندارد و « 2232چارچوب اقدام آموزش »

فرهنگی کشور است، خودداری  هایارزشملی، باورهای دینی و  هایاولویتتشخیص دهد در تعارض با مقررات و 
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اما در عصر حاضر در  شودنمیتلقی  المللیبین یمعاهدهیك  2232، سند هرچندبایستی توجه داشت که  البته .نماید

میالدی بر  1969حقوق معاهدات  المللیبینبسط و تسری کنوانسیون  منظوربه ایعمده هایتالش دکترین حقوقی،

 شدهعمالاآورده شده است. البته که حق شرط  المللیبین هایسازمانو اسناد  هاقطعنامه ازجمله المللیبینسایر اسناد 

و موضوع معاهده در تعارض باشد و حق شرط ج. ا. ا  باهدف تواندنمی 2232سند  جملهمن المللیبینبر یك سند 

 .باشدنمینیز از این قاعده مستثنی 

برای  پذیرشقابل هاآنحاوی اهداف و رویکردهایی است که بسیاری از « 2232چارچوب اقدام آموزش »برنامه 

بودند. آنچه منجر به ارائه  در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی آمده ازاینپیش هاآنکشورمان بوده و حتی برخی از 

 هاآنر و تفسی تأویلسند مزبور شد، مسائل و موضوعاتی است که  خصوص درتحفظ رسمی و مکتوب کشورمان 

رسد با توجه به اعالم حق تحفظ به نظر می .15در تعارض با باورهای دینی و مسائل فرهنگی کشور قرار گیرد تواندمی

الم اعبا  چراکهنگرانی بابت اجرای محتوای سند وجود نداشته باشد؛  گونههیچرسمی جمهوری اسالمی ایران جای 

ن و قوانی هاباارزشتواند محتوای سند را که در تعارض می راحتیبهحق تحفظ، ایران خود صاحب ابتکار شده و 

 باالدستی کشور است اجرا نکند.

 حق تحفظ ایران خارج از سند و کلی است -1-4-2 

که -اشاره نموده است « مهم موجود در سند هایحساسیتمالحظات و »بیانیه در چندین نوبت به  اینکها توجه به ب

 نماید،می ارهاش تحفظ مسئله به آن توجیه برای و کندمی تأیید را  کلیت انتقادات منتقدان به ماهیت و محتوای سند

سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی  از قسمت هیچ در چرا: که شودمی مطرح مهم پرسش این

برای اجرا به مجریان سند  عیناً، ایصفحه 322دولت در یك متن  دوخطیصورت نگرفته و صرف اشاره به تحفظ 

 ایران کویونس ملی کمیسیون دبیر  مطرح کرد، ادعایی است که توانمیدر داخل ابالغ گردیده است؟ تنها پاسخی که 

این سند ویرایش اول است که بعد از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی »و گفت:  کرد مطرح

رهادی یا جناب آقای ف« مصوبه قانونی برای اجرا ابالغ شود عنوانبهرود تا صورت الیحه توسط دولت به مجلس میبه

در این خصوص بود « اولیه نویسپیش»، یك کارگروه ملی 32حاصل اقدام »که ادعا کرده است -وزیر محترم علوم -

 .«موکول شد ربطذیاجرایی  هایدستگاهو  نظرانصاحبو نظرات  هادیدگاه آوریجمعو نهایی شدن آن قطعاً به 

آن است که سند به  دهندهنشان، جمهوررئیساین در حالی است که مصوبه هیات وزیران با امضای معاون اول 

و بنای بر طرح در مجلس یا اصالح وجود نداشته است و بیانیه ما نحن فیه دولت نیز  شدهالغاببرای اجرا  هادستگاه

به سند  شکلی نسبت صورتبهبنابراین سوگمندانه باید گفت دولت محترم ولو  ؛ادعای طرح سند در مجلس را ندارد

آن را در محتوای  ،بوده است 2232 سند جدی اشکاالت بر وقوف  دهندهنشانکه  -مادر اعالم تحفظ نموده باشد

و علوم و  وپرورشآموزشتغییری در وزارت  گونههیچسند ملی اعمال ننموده است تا منویات سند جهانی بدون 

 .فناوری اجرا گردد

                                                           
 همان -35



 المللی؛ خالءهای داخلی، تهدیدهای بین0202)حقوقی( سند  یگزارش تحلیل ااا 14

 

ه جمهوری ک نمایدنمیاین تحفظ کلی بوده و مشخص  متأسفانهاگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، 

 که دولت نیز بدان -المللیمخالف است، از سوی دیگر با توجه به رویه بین 2232ران با کدام بخش از سند اسالمی ای

که در بیانیه دولت بدان -عضو کنوانسیون حقوق کودك هایدولتبر همین اساس است که برخی از  -واقف است

و  ن آن مغایر هدف و موضوع معاهده تلقیشرط ایران را نسبت به این کنوانسیون به دلیل کلی بود ،استناد شده است

اعالم نمود که با توجه به مبهم بودن شرط ایران، آن را مغایر  1995اوت  11. دولت آلمان در اندنمودهبا آن مخالفت 

 شدن کنوانسیون االجراالزمدانسته و با آن مخالف است اما مخالفت آن مانع از  المللبینبا الزامات ناشی از حقوق 

که هدف و موضوع  کندمیایجاب  هادولت، منافع مشترك وجودبااینکودك در روابط میان دو دولت نیست و  حقوق

که حق  کندمیاعالم  1995سپتامبر  5باشد. دولت ایرلند نیز در  مورداحترام، اندپذیرفتهمعاهداتی که عضویت آن را 

 یكامکدجمهوری اسالمی ایران  دانندنمینبال دارد که عضو کنوانسیون به د هایدولتشرط ایران این مشکل را برای 

 .گذار معلوم نیست اجرا کند و بنابراین حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط خواهدنمیاز مواد را 

شدن کنوانسیون در روابط  االجراالزممانع از  هاآنکه مخالفت  اندداشتهمخالف شرط ایران اعالم  هایدولتاکثر 

لقی ت اعتباربیشده و شرط ایران را  یادآور، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را وجودباایننیست.  مابینفی

 اند.نموده

ند بلکه بدین معناست که الزمه تحقق ب کردمیاین استدالل بدین معنا نیست که دولت نباید در این اجالس شرکت 

آن بود که « ایالمللی در پیگیری اهداف مشترك توسعهی بینهای همکارتوجه به پتانسیل»الف بیانیه دولت یعنی 

دولت جمهوری اسالمی ایران با ایجاد گروه کشورهای همفکر، نسبت به اصل بیانیه و روح حاکم بر آن اعالم مخالفت 

دستی و اسناد باال هاارزش، موارد مغایرت بیانیه با «حفظ استقالل و اختصاصات فرهنگی»و یا در راستای  نمودمی

ت بیانیه دول آنچه. این امر هیچ منافاتی با نمودمیدقیق و در قالب حق تحفظ اعالم  صورتبهجمهوری اسالمی را 

فرصت »و استفاده از « المللبین توسعه عرصهآفرین در استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حضور فعال و ارزش»

اعالم  «ی معرفی اختصاصات فرهنگی نظام جمهوری اسالمیهای جهانی برابر سیاست تأثیرگذاریگفتگو، تعامل و 

 .در راستای آن است کامالًنموده نداشته بلکه 

سند وجود دارد عدم تدوین نسخه داخلی این سند متناسب با شرایط فرهنگی،  مورداجرایایراداتی که در  ازجمله 

ی رار گرفتن وضعیت خاص فرهنگی و اجتماعق مدنظرسند مبنی بر  تأکیداقلیمی و اجتماعی ما است که با توجه به 

شده سند اقدام به اجرای آن  سازیبومیایم و بدون تدوین رسد دچار تعجیل در اجرای سند شدههر اقلیم به نظر می

مجری مجود دارد که حتی از  هایدستگاهامکان ناهماهنگی و تفسیرهای مختلف از سند توسط  درنتیجهایم که کرده

 16تی نیز به وجود این ایراد اذعان شده است.سوی مقامات دول
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 جایگاه مجلس در بررسی بیانیه اینچئون -1-5

این  هاینامهتوصیه هستند ملزم عضو کشورهای اساسنامه یونسکو 4 ماده 4 مطابق بندچنانچه در قبل نیز بیان شد 

 رد صالحه مقامات یا نهاد به هانامهتوصیه یارائه بنابراین دهند، ارائه کشور در خود صالحه مقامات به سازمان را

در مورد اقدام کشورها وجود  دیگری است و تصریح شدهاعالم هادولت برای بند این در است که ایوظیفه تنها داخل

 المیاع این بیانیه غیر المللبیناز منظر قواعد حقوق  است. هادولت اختیار و عمل در اجرا ینحوه ندارد. به عبارتی

بنابراین  ؛ندشومی االجراالزم کشورها نماینده امضای موجببه و نیست تصویب و انعقاد تشریفات تابع که است ساده

 مجلس شورای اسالمی صالحیت رسیدگی به این سند را دارا نیست.

 به امور دیگری نیز توجه نمود: -رسدمیکه مطابق قواعد صحیح به نظر  -مسئله  غیرازایناما باید 

 حتواییم ازلحاظ توانندمی، شودمی استناد هاآن به که اسنادی مبنای بر نامهتوصیه چنانچه در قبل نیز اشاره شد این

قانون  125و  77 اصول عمومیت و ادعا نمود اطالق توانمیباشند و  داشته دنبال به هادولت برای را خاصی الزامات

، بایستی بر این نکته دیگرعبارتبه 17.گیردبرمی در ،کندمی متعهد المللیبین ازنظر را که کشور اسنادی اساسی تمامی

 هادولتاگرچه ایجاد الزام مطلق بر  2232حقوقی هم چون بیانیه اینچئون و سند  آورالزامپافشاری نمود که اسناد غیر 

ر د چنانآناصول مندرج در این اسناد  . از سوی دیگر، برخی ازنمایندمیبار  هاآناما الزام نسبی را بر  نمایندنمی

یك قاعده  ایجاد یزمینهبر آن صحه گذاشته است که  المللیبینتکرار شده است و جامعه  المللیبیناسناد پیشین 

ا آن را ب توانیماما  رسدیممطابق عرف اجرایی شاذ به نظر  اگرچهرا ایجاد نموده است. این ادعا  المللیبینعرفی 

 شکل( تقویت نمود. صرفاًاصل توجه به محتوای اسناد )و نه 

گفت از وجه حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست(  توانیمغیر از بررسی سند توسط مجلس شورای اسالمی )که 

 مجلس شورای اسالمی به شکلی دیگر با این سند ارتباط دارد.

 و دولت مصوبات قانون اساسی؛( 131) و( 15) اصل اجرای نحوه ونقان به تبصره پنج الحاق قانون 3 مطابق تبصره

 ظرف باید اساسی قانون( 131) هشتم و سی و صدیك و( 15) پنجم و هشتاد اصل مورد در مربوط هایکمیسیون

نظر  لسمج رئیس .برسد اسالمی شورای مجلس رئیس اطالع به اجرا برای ابالغ، ضمن تصویب تاریخ از هفته یك

 شکلی ازنظر مصوبات تطبیق هیأت در 2232 مصوبه» بیان نمود: گونهاینهیات تطبیق  موردبررسیخود را در 

 11«ندارد. قانون با مغایرتی و گرفت قرار موردبررسی

بازوی مشورتی خود یعنی هیات تطبیق( مصوبات دولت را از حیث  واسطهبهمطابق قانون مذکور رئیس مجلس )

 و اطالعات و سوابق مکلف است به درخواست وی دولت و هیأت نمایدیمبررسی  قوانین روح و متن با مغایرت

 کارشناسان وجود از تواندیمدهد. این مقام  قرار اختیارش در را مربوطه هاییسیونکم و دولت هیأت مذاکرات متن

و  بررسی هیأت عضو عنوانبه( سازمانی ردیف ایجاد بدون) غیره و اداری مالی، حقوقی، مختلف هایرشته در خبره

 .کند استفاده قوانین با دولت مصوبات یقتطب

                                                           
 (44 تا 44 از - صتحه 3) 160 و 163 شماره - 3195 بهمن و دی فرهنگی غمامی، سید مهدی، کیهان -37

 نگاه کنید به -33
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=489572 



 المللی؛ خالءهای داخلی، تهدیدهای بین0202)حقوقی( سند  یگزارش تحلیل ااا 16

 

اشاره به بررسی شکلی یا محتوایی مصوبات ننموده است باید اذعان نمود  ییدرجابا توجه به اینکه قانون مذکور 

 استفاده از خبرگان و بررسی)اگرچه اصل بر عدم صالحیت مقام اداری است( موارد باال )عدم مغایرت با روح قوانین، 

 دتشبهبررسی شکلی مصوبات دولت نیست و از این لحاظ عملکرد دولت  یدمؤ یكیچهمذاکرات هیات دولت( 

 قابل نقد است.

 تحول سند برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اجرای سالهپنجقانون  63مجلس شورای اسالمی وفق ماده بعالوه 

 شود انجام سند این بر اساس وپرورشآموزشوزارت  اقدامات کلیه کهینحوبه نموده است وپرورشآموزش بنیادین

 نگیرد. صورت سند و قانون با مغایر اقدامی و

 جایگاه شورای عالی انقالب فرهنگ -1-6

 عالی ستاد یا کشور فرهنگی فرمان اتاق باید درواقع را فرهنگی انقالب عالی مطابق نظر مقام معظم رهبری: شورای

 شورک فرهنگی مهندسی مرکز و هادستگاه سایر فرهنگی و هایدستگاه از اعم کشور هایدستگاه علمی و فرهنگی

موظف به « فرهنگی انقالب عالی شورای 22-21-1376 مورخ جلسه 429 مصوبه»این نهاد مطابق  19آورد. حساببه

تماعی توسعه سیاسی، اقتصادی و اج هایو برنامه هایاستررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار و پیامدهای فرهنگی سب

 ربط، شده است.یبه مراجع ذ یاصالح یشنهادهایکشور و ارائه پ

این شورا به بررسی سند مذکور نپرداخته  «2232سند »این درحالی است که قبل از بیانات مقام معظم رهبری حول 

بود. این مسئله از چند بعد قبل توجه است: آیا این شورا صالحیت بدوی در رسیدگی به سند مذکور را داشت یا 

حاصل شد؟ اگر این صالحیت بدوی موجود است چرا مسیری منطقی و  فقیه واین صالحیت براساس امر والیت 

است( برای شورا مورد شناسایی واقع نشده است تا این  شدهدیدهرای رئیس مجلس قانونی )مثل آنچه در قانون ب

نهاد انقالبی مطابق آن عمل نماید؟ با توجه به جایگاه شورای انقالب فرهنگی آیا الزم نیست تعدادی از اعضای این 

 باشند؟ و ... حضورداشتهنهاد در حین مذاکرات و جلساتی مشابه بیانیه اینچئون 
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 دومفصل 
 حق بر آموزش -2-1

 اقدامات یونسکو در زمینه حق بر آموزش -2-1-1 

عاریفی ت بعضاًدر رویه قضایی و دکترین  حالبااین گرددنمیتعریفی مشاهده  المللیبینبرای واژه آموزش در اسناد 

( دادگاه حقوق بشر 1912) 22کمپل و کوسانس در مقابل بریتانیا یقضیهبرای نمونه در  گرددمیبرای آن مشاهده 

 تالش ساالنبزرگای، فرآیند کلی که از طریق آن در هر جامعه»است:  شدهتعریفاروپایی، آموزش بدین شکل 

 طوربهآموزش یا تحصیالت  کهدرحالیها را به جوانان منتقل نمایند نمایند تا اعتقادات، فرهنگ و سایر ارزشمی

عمل آموختن »نامه دهخدا، آموزش عبارت است از در لغت« وی بستگی دارد.ی معنخاص به انتقال دانش و توسعه

یت، تزکیه است. منظور از ترب شدهتشکیلاز دو قسمت تعلیم و تربیت  آموزشبنابراین خود «. و تعلیم و تربیت دادن

 .21آموزشی کشور اطالق شده است هایدستگاهو هدایت و منظور از تعلیم فعالیت 

 هاکنوانسیون یکمیتهاست.  شدهگنجانده المللیبینبر آموزش در چند سند کلیدی حقوقی  حقبهتعهد یونسکو نسبت 
نظارت کرده و شکایات را در زمینه آموزش مورد  هانامهتوصیهاجرای این کنوانسیون و  بر 22یونسکو هایتوصیهو 

هر کس از حق بر آموزش برخوردار » نمایدمیخود اعالم  26. اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده دهدمیرسیدگی قرار 

ت. در شده اس تأکیدحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر حق آموزش  المللیبینمیثاق  13در ماده «. باشدمی

المللی که حق بر آموزش را قوقی بینآور حنخستین سند الزام عنوانبه 23کنوانسیون منع تبعیض در آموزش، 1962

 قرار گرفت، تصریح داشت که موردپذیرشاز سوی کنفرانس عمومی یونسکو  دهد ودر تمامی ابعاد آن توسعه می

 چنینمهباشد بلکه به منع نمودن هر شکلی از تبعیض در آموزش برخوردار می تنهانه... از تکلیف »سازمان یونسکو 

ها و رفتارها برای همه در آموزش بپردازد. کنوانسیون حقوق کودك نیز در موارد رابری فرصتبایستی به ارتقای بمی

. «رایگان باشد صورتبهاجباری و در دسترس همه »بایستی خود، تصریح نمود که آموزش ابتدایی می 29و  21

در دسترس و موجود برای  آموزشی و شغلی را که هایدستورالعملاطالعات و »بایستی های عضو میدولت چنینهم

آور نیز دومین سند حقوقی الزام 24کنوانسیون یونسکو راجع به آموزش فنی و شغلی«. تمامی کودکان باشد، تهیه نمایند

 باشد.حق بر آموزش می یزمینه دریونسکو 

مختلفی در جهت توسعه حق بر آموزش پرداخته است  هایفعالیتنیز یونسکو به  تأسیسبعد از  هایسالدر طول 

 منظوربهفعال  هاینقشآموزش شهروندی جهانی که درصدد توانمند ساختن افراد برای به عهده گرفتن  ازجمله

اخیر، موضوع توسعه پایدار و آموزش از سوی یونسکو  یدههیك  ویژه()به. در باشندمی هاچالش وفصلحلمقابله و 

                                                           
02- Campbell and Cosans v UK(3930) 4,ECHR 091 

، فصوولنامه  (ی تطبیقی مدارس سوولجوقتی و صووتوی مقایسووه)در معماری مدارس اسووالمی آن  یرتأثوثیق، بهزاد و قدران قراملکی، رضووا؛ متهوم آموزو و  -03

 .40ص  ، ساآ چهارم،3195معماری اسالمی، شماره دوازدهم، پاییز  یهاپژوهش

00-UNESCO Committee on Convention and Recommendations 

01- The Convention against Discrimination in Education 

04-The Convention on Technical and Vocational Education 
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ست ا قرارگرفتهاست و در این راستا، اسناد متعددی از سوی یونسکو مورد تصویب  قرارگرفتهدی ج موردتوجه

که درصدد توانمندسازی مردم برای فعالیت به سمت یك آینده پایدار و « آموزش برای توسعه پایدار»سند  ازجمله

 باشد.همچون تغییرات آب و هوایی و تنوع زیستی در آموزش می مسائلیتوجه به 

باشد. می 26توسعه پایدار چهارو  223225سند آموزش جدیدترین سند یونسکو در زمینه حق بر آموزش تا به امروز، 

یکی از حقوق بنیادین  عنوانبهمندی کامل از حق بر آموزش تضمین بهره درصددسند توسعه پایدار چهار  ازجمله

 باشد.برای تحقق توسعه پایدار می

شی آموز هایفرصتتضمین کیفیت آموزشی جامع و منصفانه و ترویج »درصدد  2232زش این سند به همراه سند آمو
 باشند.می« 27برای همه

 الزامات حق بر آموزش از منظر یونسکو -2-1-2 

 توسعه پایدار: -0-1-0-1

 شدهمعرفی ایتوسعه عنوانبه(، توسعه پایدار و توسعه زیستمحیط)کمیسیون جهانی 21گزارش برونتلندبر اساس 

مبتنی  .ایدنممیتحقق نیازهایشان رفع  منظوربهآینده  هاینسلبدون تخریب توانایی  است که نیازهای نسل حاضر را

است.  فتهقرارگر تأکیددر اسناد اخیر یونسکو مورد  ویژهبهبر توسعه پایدار از موضوعاتی که « حق بر آموزش»بودن 

 ینهزمیارتقای نقش آموزش در  منظوربهمیالدی نیز، دهه آموزش برای توسعه پایدار سازمان ملل متحد  2225در سال 

آماده کردن شهروندان برای رودرویی  منظوربهتوسعه پایدار آغاز گردید. در طول این دهه، آموزش توسعه پایدار 

یك  در جهت ساخت گوییپاسخو  پذیریمسئولیتبا  توأم هایگیریتصمیمحال و آینده و  هایچالشمستقیم با 

( نیز 2212ملل متحد راجع به توسعه پایدار ) 22در اجالس ریو +  .29گیردمیقرار  موردتوجهجهان پویا و زنده 

وسعه ت آموزش برای توسعه پایدار را ارتقاء داده و فراتر از دهه آموزش»بر این امر توافق نمود که  المللیبینجامعه 

 (233)بند  «.سعه پایدار را در آموزش قرار دهدپایدار ملل متحد، تو

 تساوی جنسیتی: -0-1-0-0

و توسعه  کت، دفاعراهبرد یونسکو در زمینه تساوی جنسیتی مبتنی بر سه هدف اصلی یعنی ادغام دانش، ایجاد مشار

میالدی( که در داکار سنگال  2222. موضوع برابری جنسیتی از اجالس مجمع آموزش جهانی )باشدسیاست می

ه ک قراردادند موردپذیرشدر آن، برنامه چارچوب اقدام داکار را  کنندگانشرکتقرار گرفت و  موردتوجهبرگزار شد 

آموزش ابتدایی  یارائه( 2 دوران کودکی؛ هایآموزشو  هامراقبت( توسعه 1: نمودمیشش هدف عمده را دنبال 

سواد  یتوسعه( 4یادگیری و زندگی برای جوانان و افراد بالغ؛  هایمهارت( ارتقای 3رایگان و اجباری برای همه؛ 

                                                           
05-The Education 2232 

06-Sustainable Development Goal 4 

27-Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Opportunities for all 

21-The Bruntland Report 

، تابستان  05توسعه پایدار در ایران، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، ساآ هشتم، شماره  آموزوافتخاری، عبدالرضا؛ راهبردهای توسعه  ینالدرکن -09

 .49ص ، 3139
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میالدی؛  2215و برابری جنسیتی تا  2225( تحقق توازن جنسیتی تا 5برای زنان؛  مخصوصاًدرصد  52افراد بالغ تا 

 ( بهبود کیفیت آموزش.6

 گانه این برنامه بوده است.، تساوی جنسیتی یکی از اهداف شششودمیکه دیده  گونههماننابراین ب 

 :نهادمردم یهاسازمانهمكاری نمودن با  -0-1-0-0

این  باشدمی نهادمردم هایسازمانزیاد آن بر همکاری با  تأکیدحق بر آموزش در یونسکو  یزمینهدر  هامؤلفهیکی از 

با  ، منافیشودمییك امر حاکمیتی تلقی  اصوالًدر کشورهایی مانند ج.ا.ایران که آموزش  ویژهبه تواندمیموضوع 

اساسنامه یونسکو  11ماده  4مباحث امنیت ملی و حاکمیت داخلی تلقی گردد. مبنای چنین همکاری در بند 

رای ترتیبات مناسب ب تواندمیمتحد  ، علمی و فرهنگی مللسازمان آموزشی»آن،  موجببهه است ک شدهبینیپیش

 هاآنغیردولتی مرتبط با امور در صالحیت خود را ایجاد نموده و از  المللیبین هایسازمانمشورت و همکاری با 

 32نهادمردم هایسازمانکمیته هیئت اجرایی که از طریق  همکاری چنیناینبرای انجام وظایف خاص دعوت نماید. 
شامل  چنینهمتواند می پذیردمی؛ صورت باشدمیدولت عضو  24و متشکل از  گردیده تأسیس 1966که در سال 

 مشورتی باشد که از سوی هایکمیتهدر ارتباط با  هاییسازمان چنیناینمتناسب از سوی نمایندگان  هایمشارکت

در زمینه توسعه حق بر  نهادممرد هایسازمان، همکاری یونسکو با ارتباطدراین «است. ایجادشدهعمومی  کنفرانس

 به دو شکل دوجانبه و جمعی باشد. تواندمیآموزش 

 عدالت آموزشی: -0-1-0-4

یته خورد برای نمونه کمبه چشم می تأکیدی چنینایندر اظهارنظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری ملل متحد نیز 

میثاق  13خود در ارتباط با ماده  13شماره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در اظهارنظر عمومی 

 ازنظربایستی در تعداد کافی موجود باشد و آموزشی می مؤسساتبر آموزش اظهار نموده است که  حقبهراجع 

تواند نمودی از عدالت آموزشی حق بر آموزش از منظر . این در دسترس بودن می31باشند دسترسقابلفیزیکی 

 یونسکو باشد.

 مذهبی، فرهنگی و ملی: هاییتمحدودفراتر بودن از  -0-1-0-5

مذهبی، فرهنگی و ملی است. مبنای این  هایمحدودیتیکی دیگر از التزامات حق بر آموزش فراتر بودن آن از 

فهم مشترك، بردباری  باهدف تواندمیموضوع آن است که اشاعه آموزش بر مبنای مذهب، فرهنگ و ملیت خاص 

مختلف یك کشور در تعارض بوده باشد و موجب ایجاد اختالفات عقیدتی و قومیتی  هایقومیتر میان و دوستی د

اس بر اس ازجملهاست  قرارگرفته مورداشارهدر اسناد و اظهارنظرهای تفسیری متعددی  تاکنونگردد. این موضوع 

کنوانسیون حقوق کودك راجع به  29کمیته حقوق کودك ملل متحد در ارتباط با ماده  1اظهارنظر تفسیری شماره 

آن بر مدارا،  جایبه حذف گرددمذهبی، ملی و فرهنگی از حق بر آموزش  هایمحدودیتحق بر آموزش، بایستی 

رقراری فهمید که زمانی که نبایستی در ب توانمی. به قیاس اولویت شود تأکیددوستی و فهم مشترك در حق بر آموزش 

 اولیطریقبهآموزش  یارائهمذهبی، فرهنگی و ملی را دخیل داد در نحوه  هایدودیتمحامکانات آموزشی برای همه، 

                                                           
32- The Executive Board’s Committee on NGOs 

13-General Comment 31, The Right to Education, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, para. 6. 
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ن ملل در اسناد یونسکو بلکه سایر ارکا فقطنهبر این موضوع  تأکید چنینهمچنین محدودیتی نبایستی لحاظ نمود. 

و تبعیض بر  نابردباری ی حذف تمامی اشکالاعالمیه»مجمع عمومی ملل متحد در  ازجمله خوردمیمتحد به چشم 
د بایستی از حق دسترسی به آموزش در مورهر کودك می»: ( اعالن نمود1911نوامبر  25« )32مبنای مذهب یا عقیده

ت بایستی مجبور به دریافاش برخوردار باشد و نمیوالدینش یا قیم قانونی هایمذهب یا اعتقاد بر اساس خواسته

 .«اش گرددوالدین یا سرپرستان قانونی هایواستهخآموزش مذهبی یا عقیدتی مخالف با 

 وپرورشآموزشحق بر آموزش در اسناد یونسکو و سند تحول بنیادین  -2-1-0 

 مبانی و هدف آموزش -0-1-0-1

مبانی و هدف از آموزش اولین مسئله است که اهمیت به سزایی در تطبیق اسناد اخیر یونسکو با اسناد باالدستی 

و این مبنا بر اصولی  34گرددمیمبنای حق بر آموزش در اسناد یونسکو معرفی  33«انسان»ایران دارد. جمهوری اسالمی 

. این گرددمیتنوع فرهنگی، معرفی  حفاظت، اجتماعی، شمول اجتماعی، عدالت کرامت بشر، و همچون حقوق

 زندگی غایی ارزش بر تکیه حیات طیبه را اصلی مشخصه وپرورشآموزشدرحالی است که سند تحول بنیادین 

ابعاد  یهمه و انطباق داندمیاسالم  دینِ مقبولِ هایارزشو  مبانی یعنی آن با متناسب معیار نظام و الی اهلل قرب

اساسی  تمایز وجه ،گرددمی محقق مهدوی جهانی جامعه در حقیقت آن و اوج نقطه نظام تقوا را که با زندگی

 .35داندمی (سکوالر =) غیردینی زندگی از طیبه حیات

 برقراری تساوی جهانی، باالترِ سطوح تا گرفته محلی از سطوح مسئوالنه، شهروندی و صلح بشر، حقوق تحقّق

 پایدار هایمعیشت اقلیم و تغییر ده(،واخان تنظیمجنسی ) جامع هایآموزشبهداشت،  و پایدار توسعۀ جنسیتی،

در مقابل سند  36و محتوای آموزش در نظر گرفته است. اندازچشم عنوانبهاسناد اخیر یونسکو  مفاهیمی هستند که

 به و متعهد آشنا و معاد به معتقد و مؤمن موحد، آموزش را در مفاهیمی همچون تربیت انسانی اندازچشمتحول 

 داند.می 37طبیعت،... و دیگران خدا، خود، برابر در وظایف و هامسئولیت

تحلیل نمود و بررسی تخصصی این حق و فلسفه  هاحقمثبت است که آن را باید در نظام  یهاحقحق بر آموزش از 

 -ودشیمکه حق بر آموزش نیز شامل آن –اما به شکل کلی به خصائص حق ؛ آن از رسالت این نوشتار خارج است

 گونه اشاره نمود:یناتوان یمدر اندیشه غربی به شکل مختصر 

 ی بنیادین است.هاارزشبه عبارتی خادم حق طریقیت دارد و آلی است  -1

 است و برای حفظ کرامت انسان در برابر جامعه و دولت است. فردگراحق  -2

                                                           
10- The Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief 

 بیانیه اینچئون( 5است. )پارافراف  استوار پایدار، توسعۀ و آموزو از مدارانساندیدفاهی  مبنای رب هدف، این -11

 0212بیانیه اینچئون  5پارافراف  -14

 32بند  )کلیات( وپروروآموزواوآ سند تحوآ بنیادین  فصل -15

 اینچئون 0212سند آموزو  61و  63پارافراف  -16

و   منتظر و مدار والیت اندیش، جهانی و فراجمع مهرورز، ،دوسوت وطن و ایثارفر و جهادفر، شوجاع  ،یزسوت ظلم ،جوصول   و خواهعدالتعاقل،  و جویقتحق -17

 ،آزادمنش و فرانتخابحیاء،  با و دامنپاک ،و توانا دانا ،دارامانت ،نتسعزت دارای و خودباور امیدوار، و باارادهجهانی،  عدآ حکومت تحقق جهت در تالشووگر

 اجتماعی و فردی، خانوادفی شایسته  زندفی به ورود یآمادهو  یرپذنظم و مدارقانون بانشاط،  و ماهر، سالم  و مقتصد  و کارآفرین و خالق اخالق اسالمی،  به متخلق

 (وپروروآموزوسند تحوآ بنیادین  3 -بند  کالن یهاهدف -پنجم  معیار اسالمی؛ )فصل نظام اساس بر
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 کند.ینمحق حداقلی است و تمام اقتضائات عدالت را بیان  -3

 31طرفی اخالقی دارد.یب -4
 39است. «ی الهیاراده تشریع»اسالم منبع حقوق در تنها اندیشمندان مسلمان  آراین در حالی است که در منظر بسیاری 

 است: ع( آمدهسجاد )چنانچه در رساله حقوق امام 

منشأ حق را برای انسان، چیزی یا کسی خارج از  که محورانسانبرای حق دو مبنای کلی وجود دارد. مبنای بنابراین  

هر دو محور طیف  . اگرچه41و مبنای خدامحور که در آن اعتقاد به تشریع االهی وجود دارد 42داند.انسان نمی

ها در پذیرش تأثیر الهیات در امور اجتماعی است. حق بر اساس هر مبنا از ای دارند اما تفاوت بنیادین آنگسترده

تواند بر اساس نوع محور، عرف میشود چنانچه که بر اساس نگرش انسانمنبع در فراخور آن مبانی برداشت می

 42د.شوناول محسوب میمبنا خدامحور، کتاب و سنت از منابع دست نگرش ازجمله منابع محسوب شود و بر اساس

 طبیعت فیزیك پیرامون ما در کنار طبیعت نفسانی ودر مبنای حق با تفکر اسالمی این مسئله حائز اهمیت است که 

تا به انسان این مجال و امکان را بدهند که به  اندآمدهبرای رسیدن به مقصد واحدی به وجود  توأماًروحی نوع بشر 

 43هدف وجودی خویش برسد.

 ﴾المومنون 66۱﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکمْ عَبَثًا وَأَنَّکمْ إِلَینَا لَا تُرْجَعُونَ 

 شوید؟نمی یدهما باز گردان یسوایم و اینکه شما بهآفریدهیا پنداشتید که شما را بیهوده آ 

هداف و ، اهابرداشتفاصله  تواندمیادعا نمود تفاوت دو دیدگاه به مبنای حق  توانمی شدهبیانبا توجه به مسائل 

است  هاییتفاوتبه آن پرداختیم خالق  مختصراًزیاد نماید. این مسئله که  تصوریغیرقابلرا به شکل  هاحقاصول 

 گیرندمیقرار  مورداشارهبه اختالفاتی که در ادامه نوشتار  توانمیبنابراین اگرچه  ؛شودمیاشاره  هاآنکه در ادامه به 

 کتمان است. غیرقابلرا به شکلی توجیه نمود اما تفاوت مبنایی و اثر آن  هاآنخرده گرفت و 

 تساوی جنسیتی -0-1-0-0

ی جنسیتی از ارکان اساسی حق بر آموزش در منظر یونسکو است. این عبارت به شکل چنانچه اشاره شد تساو

 است: قرارگرفتهدر اسناد اخیر یونسکو مورد بهره  یپرتکرار

 سازییکپارچه حاضر، اجرای دستورکار زنان ... در توانمندسازی و جنسیتی تساوی شناختن رسمیت به 

 (2232دستورکار  - 22)پاراگراف  .دارد اهمیت بسزایی جنسیتی تساوی بر مبتنی دیدگاه یك مندنظام

 به  واسطه، همین به .هستیم واقف همه، برای حق آموزش به دستیابی در جنسیتی تساوی اهمیت به ما

رویکردی  اتخاذ به همچنین محور، جنسیت فضاهای یادگیری ایجاد و ریزیبرنامه ،هاتالش از حمایت

                                                           
 034ص  3190تهران  ،نشر نی ،حق و مصلحت مقاالتی در فلسته حقوق فلسته حق و فلسته ارزو جلد دوم ،راسخ، محمد -13

سلیمی  ،یمحمدتقمصباح یزدی،   -19 سالم   ،تدوین و نگارو: عبدالحکیم  شر از دیدفاه ا قم   ،(ره) ینیخمموسسه آموزشی پژوهشی امام       ،نگاهی فذرا به حقوق ب

 40ص  3133

 54ص  3135پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ، با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه( وفوفتت) فی، حکم، تکلحق اهللیفسصرامی،  -42

 53همان ص  -43

 یابد.توان خدامحور بود که به نوع برخورد با متون دینی ارتباط میمحور هم میالبته با نگرو انسان -40

 13ص  3131دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ،دانشگاه تهران ،بشر و نقد مبانی آن فلسته حقوق ،لواسانی، محمود -41

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#23:115
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تبعیض  و خشونت کنیریشه در و معلمان در آموزش و درسی متون در جنسیتی مسائل حوزۀ در واحد

 ون(بیانیه اینچئ 1)پاراگراف  .هستیم متعهد مدارس در محور جنسیت

 صرفاً  بایستمی آموزشی هاینظام ،(جنسیتی تساوی)آموزش  در مردان و زنان میان برابری تضمین برای

 وضعیت و اجتماعی و فرهنگی هایسوگیریاز  ناشی تبعیض و جنسیت بر مبتنی تعصب حذف برای

 هاییسیاست تدوین درزمینۀ که موظف هستند یونسکو و شرکای عضو هایدولت .کنند اقتصادی تالش

 فضاهای و( محور جنسیت هایسیاست)باشد  شده رعایت درستیبه آن در مردان و حقوق زنان که

 به مربوط مسائل در که است الزم همچنین .کنند اقدام هاسیاست این با مرتبط ریزیبرنامه یادگیری و

 و گیرند پیش در اییکپارچه درسی، رویکرد متون پایش فرایندهای و معلمان آموزش در حوزۀ جنسیت

 برابر تأثیر برای ضمانتی تا کنند حذف آموزشی را مؤسسات در خشونت و جنسیت بر مبتنی هایتبعیض

 به کمك و جنسیت بر مبتنی هایکلیشهحذف  و مردان و زنان پسران، دختران، بر و یادگیری آموزش

 بیانیه اینچئون( 22باشد. )پاراگراف  (جنسیتی تساوی) مردان و زنان میان برابری و پیشبرد ترویج

 شدهاشارهوجود دارد. چنانچه (« sexجنس )»واژه  یجابه(« genderجنسیت )» از عبارت مورداستفادهمالتی در تأ

رود تا به رسمیت شناختن تنوع جنسیتی را کار میبه(« sexجنس )»واژه  یجابه(« genderجنسیت )»است: واژه 

وضوح تنها به مذکر و مؤنث ( بهgender، جنسیت )2232در موارد بسیاری از دستور کار  کهیدرحالترویج ببخشد. 

ها و سایر موضوعات اسب تروایی باشد که حقوق تراجنسی مثابهبهتواند جنسیت می حالینباااشاره دارد، 

و دفاتر  یافتهتوسعههمراه داشته باشد. کشورهای را با توجه به چگونگی تفسیر و اجرای آن، با خود به یزبرانگبحث

ای گونهبه SDGآورند، اصطالح جنسیت را در فشار می 44LGBTسازمان ملل متحد که همواره برای ترویج حقوق

 4546ها و نیز سایر انواع جنسیت را ترویج دهند.یر خواهند کرد که بتواند حقوق تراجنسیتفس
                                                           

( است.   Transgenderها )( و تراجنسیتی Bisexualها )(، دوجنسی Gay) بازجنسهم(، مردان Lesbian) بازجنسهممختتی برای زنان  LGBTعبارت  -44

ضافه می Intersexنیز ) Iفاهی اوقات یک حرف  صل    ( به آن ا سه )       LGBTIشود که حا شود که دوجن شامل افرادی  شد تا  ستند Intersexخواهد  یعنی  ؛ ( ه

  Qآید. فاهی نیز یک حرف    زمان مرد و زن به دنیا می   های هم شووورایط نادری که یک شوووخس با دسوووتگاه تناسووولی مبهم یا با آلت تناسووولی دارای ویژفی              

(Questioning به آن اضافه می )  شود وLGBTQI  شود که در جستجو و تجربه پیرامون هویت جنسیتی و فرایش جنسی  دهد و شامل افرادی میل میرا تشکی

 خود هستند.

45-Sharon Slater, AN ANALYSIS OF THE UN 0212 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA The Hidden Threats to 

Life, Family, and Children 

دهد که چگونه دفاتر سازمان  های زیر نشان می: مثاآشودیماشاره  هاآنکه به تعدادی از  نمایدیمبرای مدعای خود بیان نیز  ییهامثاآنویسنده مذکور شاهد  -46

 اند.های جنسی تتسیر کردهرا در جهت ترویج تنوع جنسی و فرایش« تساوی جنسیتی»و « جنسیت»اصطالحات  ازاینیشپها ملل و دولت

سندی با عن  UN Womenدفتر  سیتی          »وان در  سی و هویت جن ساس فرایش جن شونت علیه افراد بر ا سازمان ملل متحد در مبارزه با تبعیض و خ یک   -نقش 

سی برنامه  ست که  « محوربرر ساآ     UN Womenتعدادی از دفاتر »فزارو داده ا شورهای مختلف از  شخاص   0231در ک ،  «اندکار کرده LGBTIروی حقوق ا

 «.، برای شرکت در فتتگوهای سیاسی با دولت در ویتنامLGBTIهای ع تساوی جنسیتی، نظیر انجمنهای مدافایجاد فروه» ازجمله

سازمان ملل متحد )     صندوق جمعیت  شابهی  سی نمی »کند که ( اظهار میUNFPAدر فزارو م شود و این تنوع،      تمایالت جن سیت فهم  شاره به جن تواند بدون ا

 «.ویژفی بنیادین تمایالت جنسی است

ستار   در نظررا  SDGالف در -4هدف فرعی  سیت    »بگیرید که خوا سب با کودکان، معلوالن و جن شی متنا سیاری از دولت   « هاامکانات آموز ست. ب ست   ا ها ممکن ا

که   «ب برای جنسیت ساخت یک مدرسه با محیط مناس   »سند   حاآینباافکر کنند این به معنای ایجاد مدارسی است که متناسب با نیازهای زنان و دختران است.     

شریه   سیع        یتموردحمان ست، تعریف و سکو ا شت جهانی و یون سیت را در  سازمان بهدا سیت در     »... فوید: و می فیردیبرمتری از جن ضوع جن در بحث پیرامون مو

سیت       شی، در نظر فرفتن همه جن سات آموز س سیتی  ها و هویتارتباط با مؤ شد همه  منظوربههای جن دفان اهمیت دارد ... ]و[ ترویج حقوق  ی یادفیرنپرورو و ر

 .40«همه افراد فارغ از جنسیت و تمایالت جنسی باعث تقویت این جایگاه خواهد شد
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افراطی از آن جزء خطوط قرمز اندیشه اسالمی باشد،  یهابرداشتغیر از ادعای مذکور تساوی جنسیتی که شاید 

و « جنسیتی یهاوتتفا»از عباراتی چون « تساوی جنسیتی»سند تحول است. این سند در خالف عبارت  موردنقد

 استفاده نموده است: «عدالت جنسیتی»

  (6/5 )راهکار پسران ودختران  هاینقش و نیازها با آموزشی متناسب برنامه تدوین و طراحی 

  هایبرنامه در آموزاندانش بلوغ دوران هایویژگی و (دختران و پسران) هویت جنسیتی اقتضائات رعایت 

 (16/2آنان )راهکار  مشترك به هویت توجه ضمن تربیتی هایبرنامه و هاروش درسی و

  ،درسی هایبرنامه بازتولیدو  راهبردی تحول اسناد براساس ملی برنامه درسی اجرای و تدوین طراحی 

های شهری تفاوت و آموزاندانش جنسیتی هویت ویژهبه فردی هایتفاوت به بیشتر توجه بر تأکید با موجود

 (1/1 راهکار) روستاییو 

  با آموزاندانش جنسیتی هایو تفاوت ویژه نیازهای با تربیتی و آموزشی فضاهای فیزیکی، سازیمتناسب 

 محرمیتاحکام  رعایت و پوشش و عفاف و فرهنگ ایمانی سازینهادینه الزامات آوردن بر فراهم تأکید

 (14/2 راهکار) محیط در

 خانواده و اثر آن در آموزش -0-1-0-0

در خالل مذاکرات  SDGخانواده در اجرای اهداف  کنندهیینتعیا نقش « نهاد خانواده»های مستقیم به حفاظت از اشاره

SDG های شورای حقوق بشر سازمان نامهرغم این واقعیت موجود است که یکی از قطعرد شد. اتفاق مذکور علی

یابی به ارکت خانواده در جامعه و در دستکه مش»( نگرانی پیرامون این موضوع را 1، 2215ملل متحد در سال 

حساب کردن »( کشورهای عضو را به 2کند و تشریح می« شوداهمیت انگاشته مینادیده و بی همچناناهداف توسعه 

ای هنیاز به تقویت توسعه سیاست»و  خواندیفرام« عنوان یکی از یاری کنندگان توسعه پایدارروی نقش خانواده، به

مللی، البین موردتوافقرویشان جهت دستیابی به اهداف توسعه های پیشواده را، در راستای تالشمربوط به خان

 .47شودمتذکر می« اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد و اهداف توسعه آینده سازمان ملل متحد

نوان عگرا را بهخانوادههای کند که جریان اصلی ترویج سیاستاز کشورهای عضو دعوت می»چنین نامه مذکور همقطع

و این مسئله  «قرار دهند موردتوجه 2215-در دستور کار پسا شدهمطرحموضوعی در عرض اهداف اصلی و فرعی 

یابی به آموزش جهانی در سطح کنی فقر و گرسنگی، دستتواند در ریشهکه خانواده می»رسمیت بشناسند را به

نوزدان، بهبود سالمت مادر، مبارزه با  یروممرگزنان، کاهش  یزتوانمندساابتدایی، ترویج تساوی جنسیتی و 

HIV/AIDS4849«، ماالریا و سایر امراض مشارکت داشته باشد. 

رغم حمایت قوی از چرا صیانت از خانواده و به رسمیت شناختن نقش اساسی خانواده در توسعه، علی حالینباا

 است؟ شدهگذاشتهکنار  2232فراگیر شدن آن توسط تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از دستور کار 

                                                           
 نیز صادر شد. L/0234/5.CN/C-SOCD E 9PP.5نامه در قطع 0234درخواست مشابهی در ساآ  -47

 نیز لحاظ شده بود. L/0234/5.CN/C-SOCD E 9PP.5نامه این ادبیات دقیق در قطع -43

49-Sharon Slater, AN ANALYSIS OF THE UN 0212 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA The Hidden Threats to 

Life, Family, and Children 
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نهاد »لحاظ شده است شامل یك اشاره مستقیم به  2232مرتبط با خانواده که در دستور کار  یزبرانگبحثتر ادبیات کم

( است. یك SDGدر  5-4داری )هدف فرعی های مشترك در خانهمسئولیتدر رابطه با (« the familyخانواده )

 2-3های خانوادگی )هدف فرعی و درآمد مزرعه یوربهرهدر ارتباط با افزایش « کشاورزان خانوادگی»اشاره نیز به 

ش محیط در ارتباط با مشارکت در پرور(« familiesها )خانواده»نیز یك اشاره به  یتدرنها( شده است. SDGدر 

کنیم تا برای کودکان و جوانان ما کماکان تالش می»است:  شدهیانب صورتینبدآموزشی برای کودکان شده که 

 منا ایجاد مدارس طریق و از هایشان برسندها به درك کاملی از حقوق و ظرفیتمحیطی پرورشی فراهم آوریم تا آن

 «.تا سود حاصل از جمعیت را از آن خود کنند کنیمیمها به کشورهایمان کمك هخانواد منسجم و جوامع و

و « مدارس امن»های در انتها و پس از عبارت(« familiesها )خانواده»توجه داشته باشید که عبارت  حالینباا

 است. ذکرشده« جوامع منسجم»

بند عنوانی از خانواده آمده است که همچون دستورکار بسیار منفعل و دور از  3در  2232همچنین در سند آموزش 

 از که گرددیمپیشنهاد  سوادییبجهت رفع  24توجه به اثر خانواده در آموزش و توسعه پایدار است: در پاراگراف 

اقتصادی،  توسعۀ و صنعت اشتغال، ،«هخانواد» فناوری، علم و آموزش، هایحوزه در بخشی بین رویکردهای

آموزش  عمومی هایهزینه تأمین به مربوط هایسیاستو  اجتماعی رفاه شهروندی، اجتماعی، ادغام و مهاجرت

 شودمیاوان کودکی محسوب  هایمراقبتجز آموزش و « هخانواد»افراد  سازیآگاه 36در پاراگراف  و ؛شود استفاده

 .گرددمیمعرفی « خانواده» عاملی برای بهداشت عنوانبه سوادآموزی 51و در پاراگراف 

تأکید مجددی بر  2232دستور کار نمود که  فراموشنباید  52که در مورد این انفعال وجود دارد هاییزنیگمانهغیر از 

 12رای مثال پاراگراف دهند. باسناد متعددی از سازمان ملل متحد دارد که نهاد خانواده را قویاً مورد تصدیق قرار می

بشر ریشه  حقوق المللیو معاهدات بین(« UDHRبشر ) حقوق جهانی اعالمیه در» 2232دارد که دستور کار بیان می

خانواده یك واحد گروهی طبیعی و زیربنایی نهاد »دارد که از اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز اظهار می 16-3دارد. ماده 

معاهدات » 12پاراگراف  کهییازآنجا«. جامعه و حکومت نگاهداری شود یلهوسبهبرای جامعه است و سزاوار است تا 

 : تعدادیکندمیینچئون بیان ا 2232سند آموزش  17نین پاراگراف همچکند. را تصدیق می« المللی حقوق بشربین

 حقوقی ازنظر و اندآموزش مورد در افراد حق حافظ و پشتوانه این اسناد که دارد وجود المللیینب معیارگذار سند

 اسناد همچنین و هاپروتکل و هانامهتوافق ،هامیثاق ،هانامهپیمان :از اندعبارت یادشده اسناد .هستند االجراالزم

 قوی... بسیار اخالقی و سیاسی ابعاد که هابیانیهو  هانامهتوصیه مانند المللیبین

. دو سند دستور کار زندمیجدید دامن  ایمسئلهمذکور را رفع نماید اما به  خأل تواندمیاین مسئله اگرچه تا حدی  

که شاید مورد تائید و امضای تمام کشورهای  انددادهارجاع  المللیاری از موارد را به اسناد بینبسی 2232و آموزش 

                                                           
 theنهاد خانواده )»عبارت ها اصوورار داشووتند که در خالآ مذاکرات صووورت پذیرفته اسووت. آن LGBTاین مسووئله عمدتاب به دلیل اصوورار کشووورهای حامی  -52

family ») شود و یا به لحاظ ادبی به شود که    فونهیا باید عوض  صالح  سد    صورت بهرا « های مختلف خانوادهشکل »ای ا شنا سمیت    LGBTهای تا خانواده ب نیز ر

سئله یکی از بزرگ  شاجره آم ترین نقاط یابند. این م شاره  یتدرنهاو  بود SDGدر مباحثات  یزم ستقیم به واژه  ، تنها ا که دارای  (« the familyنهاد خانواده )»م

 (Sharon Slaterحذف شد. )مراجعه شود به  SDGنقش مهمی در توسعه پایدار است از اسناد نهایی 
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به  پذیرشغیرقابل بعضاًتا مفاهیم متفاوت و  کندمیعضو یونسکو نباشد و عالوه بر این، عمل مذکور کمك شایانی 

 عرف جهانی تبدیل شوند.

در  بسیاری بر نهاد خانواده و اثر آن یدتأک وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  برخالف انفعال اسناد اخیر یونسکو

 آموزش و اثر آموزش در خانواده داشته است:

 تربیتی نقش در ایفای خانواده هایمهارت و هاتوانایی سطح به افزایش کمك و خانواده بنیان تقویت 

 (4 راهکار) اسالمیجامعه  اقتضائات با متناسب

  هاخانواده تربیتی فرهنگ برای تقویت آموزشی و تربیتی نهادهای و مشارکت خانواده جامع برنامه تدوین 

 (4/3 آموزان )راهکار دانش پایه هایشایستگیتحقق  و

  تمامی در متوسطه دوره درسی یبرنامه جدول به خانواده مناسب و سلوك مدیریت درس نمودن اضافه 

 (5/4 دانش آموزان )راهکار برای تمام و هارشته

  خانواده وظایف و ، نیازهاهاویژگی با آشنایی جهت آموزان دانش آموزشی برای محتوای تدوین و تهیه 

 (4/6 راهکار) اسالمی و معیارهای هاارزش چارچوب در

به مفاهیم و عباراتی مبهم و قابل تفسیر در اسناد اخیر یونسکو اشاره نمود که  توانمیغیر از مسائلی که گذشت 

اش در معانی و کنک المللیبینقابل نقد و بررسی باشند. این مسئله اگرچه تا حد زیادی مرهون بررسی اسناد  توانندمی

ود خ تأثیراما بحث اصلی ما را تحت  گرددمیمحسوب  هاخواندهمفاهیم این اسناد است و به شکلی رسالت حقوق 

 51قرار خواهد.

اشاره می نمائیم و سعی می نمائیم این  سازیجهانیکو به بحث در ادامه برای تحلیل هرچه بهتر اسناد اخیر یونس

 اسناد را مبتنی بر این پارادایم نیز تحلیل نمائیم.

 شدنیجهانو  سازییجهان -2-2 

 سازییجهان، شدنیجهانمفاهیم و نظرات؛  -2-2-1 

 1962خاص دهه  طوربه) میالدیدر نیمه دوم قرن بیستم  شدنجهانیسازی و هانیج اگرچه استفاده از دو واژه

. در زنمودباجای خود را  المللیبیندر دکترین و ادبیات حقوقی و سیاسی  سرعتبهآغاز گردید، اما  (میالدی به بعد

ه حنفی، محمد عابد الجابری بودند ک حسن اندیشمندانی مانند اگناسیورامونه، هانس پیتر مارتن، هارولد شومان، ابتدا

از  شدنجهانیاصطالح  جایبهپیتر مارتن  ازجمله اشاره نمودند. شدنجهانیدر مقابل  سازیجهانی اصطالحبه

وی برای نمونه، صادرات  ازنظر. نمایدجهان استفاده می 53«آمریکای شمالی شدن»یا  52«آمریکایی شدن»اصطالح 

طح توسعه پیدا نکرده است بلکه در س وجههیچبه یافتهتوسعهکاالها از آمریکای التین به اروپا و یا سایر کشورهای 

                                                           
سالتر، شارون، مترجم دهقان سلماسی، محمود،        0212رای درک بهتر متاهیم دستور کار  ب -53 سازمان ملل متحد    0212دستور کار   تحلیلی برمراجعه شود به ا

 ی دردسترسقابل - 96برای توسعه پایدار؛ تهدیدهای پنهان برای زندفی، خانواده و فرزندان، سازمان بسیج حقوقدانان، خرداد 
http://basijlaw.ir 

50- Americanization 
51- North Americanization 
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و تجارت  ونقلحملهای های جدید در ارتباطات، کاهش هزینهها، پیشرفتآن ازنظر. 54است ماندهباقیسرمایه خرد 

نماید ها را به سمت این موضوع هدایت مید و این امر آنگردبه ایجاد یك بازار واحد جهانی می، منجر بدون مانع

از سوی دیگر،  55.«هستند و نیروهای واقعی محرك، بازارها هستند« شدنجهانی»، ناظر هاومتها و حکدولت»که 

و  دمحورانه نبوده بلکه شامل افرا -سازی شامل عبارات سنتی دولت های امنیت ملی در جهانیامروزه دیگر مؤلفه

های یافته و شرکتهای توسعهلتهای دوهای تروریستی موافق سیاستو بازیگران غیردولتی هم چون گروهها گروه

 .گرددنیز می چندملیتی

 یهمهدرصد جهان برای تولید  22، تنها باشد که در آنمی 12در مقابل  22جامعه »ها، جهان کنونی مطابق نگاه آن 

درصد  22ن اضافی بوده و بار اضافی هستند. از بین ای کامالًدرصد  12 یماندهباقیو  باشدمیکه نیاز است کافی  آنچه

ها آن .«56شوندمند میگردد بهرهکه از سوی جامعه جهانی تولید می ، پنج درصد باالیی هستند که از ثروتینیز تنها

ها است و شناسایی پیامدهای منفی آن بر اقدامات دولت سازی محصولدند: به دلیل اینکه فرآیند جهانیمعتق نهایتاً

ی، نماید که رهبران سیاسزهای اساسی شهروندانش، ایجاب مینگهبانی از نیاشرایط اجتماعی و قابلیت دولت برای 

ها تمامی مشکالت موجود را به دلیل رجحان گردد، آنترجیح دهند. همین مسئله موجب می سیاست را بر اقتصاد

 اقتصاد بر سیاست بدانند.

در  - یافتهتوسعه هایدولتچارچوب آن،  که در گرددمی «نئولیبرالیسم»مفهومی مشابه  سازیجهانینا، در این مع 

. به نظر این عده، باشندمیو فرهنگی کشورهای دیگر  درصدد نوعی استعمار اقتصادی - متحدهایاالتآن  رأس

ی هاها و کشوربر اساس منافع قدرت المللیبیند ، طراحی نظام جدیبومیهای سازی فرهنگی و ملی فرهنگیکسان

ك از چهای ملی و کوو سرنگونی شرکت چندملیتیهای ها، قدرت یافتن شرکتت دولت، نقض حاکمییافتهتوسعه

های ، حجم دارایی1991تا  1941های این دسته معتقدند که در خالل سال. سازی استپیامدهای گریزناپذیر جهانی

ی خود تهدید تر شدن شکاف طبقاتی است کهرابر شده است و این حاکی از عمیقکشورهای ثروتمند جهان دو ب

 جدی برای رفاه و دموکراسی است.

آمریکا  متحدهایاالتکاران از سوی محافظه «نظم نوین جهانی»که با عناوین دیگری همچون  - 57سازیجهانی 

 توسعه اکه ب باشدمیآمریکا  متحدهایاالت: به دلیل نظم از هم فروپاشیده جهانی، تنها کندمیبیان  -است  شدهمطرح

ت جهانی را تح یفروپاشیدهتواند این نظم از هم یبرال دموکراسی و سیطره نظامی میمفاهیمی هم چون لو ترویج 

( 1992ریاست جمهوری جورج بوش پدر )با طرح ایده نظم نوین جهانی در دوران  سازیجهانیسیطره خود بگیرد. 
                                                           

ج از سائوپولو را که در   ( خارAlphaville، منطقه آلتاویل )(The Global Trap) «دام جهانی»اب هانس پیتر مارتین و هارولد شومن برای نخستین بار در کت   -54

؛  ها محصووور نموده بودندحرکت ینترکوچکالکترونیکی حسوواس به  هاییابردمجهز به  یترچندمی برزیل خودشووان را با دیوارهای های طبقه میانهآن جمعیت

 :به نگاه کنیدسازی ذکر نمودند. برای اطالعات بیشتر جهانیدی از هدف واقعی نما عنوانبه
Kochler,Hans,Globality Versus Democracy? The Changing Nature of International Relations in the Era of Globalization 

International Progress Organization, 2229, p 143. 

55- Prempeh, Osei Kwadwo, Against Global Capitalism: African Social Movements Confront Neoliberal Globalization, 

Ashgate Publishing, 2226, p 19. 

56- Alcoff, Linda Martin and Mendieta, Eduardo, Thinking from the Underside of History: Enrique Dussel’s Philosophy 

of Liberation, Rowman and Littlefield Publishers, 2222, p 127. 

57- Globalism 
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 یك»اعالن نمود:  متحدهایاالتگره ر نزد کناتحاد ملت د یساالنهکه وی در نطق  ایگونهبهشد  ایتازهوارد مرحله 

ت مربوط ، جهان تغییراماه گذشته 12مین وجود دارد. در تعهد عالی و عمیق در تاریخ ما و در تاریخ انسان بر روی ز
ه دولت عضو د، رهبران پانزنطق نیز ازاینپیشدر این راستا، چند هفته « .بربریت را شناخته است تقریباًهای به نسبت

به  -را  جمعیدستهنمودند تا اقدامات  دانستند و تعهد «تغییر حیاتی» زمانیكشورای امنیت ملل متحد، زمان را 

جهان از  بر متحدهایاالت، تفوق طورکلیبه. قف ساختن تجاوز جهانی انجام دهندمتو منظوربه - متحدهایاالترهبری 

 آمریکا با اجرای دموکراسی در داخل، الگویی برای سایر کشورها باشد دو گرایش به وجود آمده است: الف(طریق 

 هگرایانواقعآن باشد که گرایشی  هایدخالتآمریکا، توجیهی برای  هایارزش که گرایشی انزواگرایانه است؛ ب(

در مشترك  را هاآناختالف دارند، اما یك اعتقاد و باور اصلی  با هماگرچه در روش  هاگرایشاین  هردویاست. 

 با جهانی کردن دیپلماسی سنتی و توانندمیبهترین نظام دولتی جهان را دارد و سایر کشورها  متحدهایاالت؛ کندمی

 .51توسل به نسخه آمریکایی به صلح و کامیابی دست یابند

، یستزمحیطجوامع انسانی و تخریب  به دنبال تقویت فقر درواقع سازیجهانیظاهری اما  شدهاعالنبرعکس اهداف  

، دیگرارتعببه. باشدمیایجاد آپارتاید اجتماعی و توسعه نژادپرستی و تنازع قومی و نژادی و تضییع حقوق زنان 

با  و شودمیآمریکا طراحی و هدایت  خصوصبهسیاسی است که به دست کشورهای غربی  ایپروژه، سازیجهانی

 شدنجهانیرا قسمی از  سازیجهانی توانمیبه همراه دارد. اگرچه در این دیدگاه خود نوعی استعمار فرهنگی 

جهانی است اما در این همگون سازی، غرب سعی دارد تمامی کشورهای دنیا  سازی همگوندانست که معطوف به 

زیت آن آمریکاست که مرک شودمیرا با خود همسو کند. در این پروژه، جهان، جامعه و سرزمین واحدی در نظر گرفته 

، ملل و جوامع را بر فرهنگ هافرهنگاست؛ نظمی که تالش دارد تمامی  بر جهانو سیاست آن، ایجاد نظمی جدید 

 .59آمریکایی منطبق کند

و  (اکولوژی) شناسیبومخود شش ضلع دارد: بازار آزاد، فرهنگ، فناوری، مبادالت مالی، امنیت ملی و  سازیجهانی 

لع . این شش ضنمایدمیاهداف سیاستی خود را از طریق یکی از این شش ضلع پیاده  متحدهایاالت، دیگرعبارتبه

صاد تمرکزش بر اقت یعمدهکه  داریسرمایهنسبت به  تریبزرگاهداف بسیار  سازیجهانیآن است که  یدهندهنشان

مرکز دارد اگرچه در موضوع نیز ت زیستمحیطاست؛ داشته و بر موضوعات اساسی دیگر هم چون حقوق بشر و 

 تأکید ایجبهکه  ایگونهبه نمایدمیهدایت  «بردگی اقتصادی»به سمت نوعی  را توسعهدرحالاقتصاد نیز کشورهای 

ج ، اگرچه برخی مفاهیم مندرچنینهم. نمایدمی تأکیدساختارهای تولیدی بر هویت جهانی واحد در مصرف  برافزایش

زار بر با تأکید رغمعلیبرای نمونه  باشدمیاز آن متفاوت  هابرداشتهمسان است اما  شدنجهانیو  سازیجهانیدر 

منجر به  اًضرورت معتقد است که ایجاد ارتباطات و وابستگی بیشتر میان کشورها شدنجهانیآزاد در هر دو دکترین، 

ق معتقد است که تفو سازیجهانی کهدرحالی گرددمیایجاد یك محیط دموکراتیك و شفاف و شکوفای اقتصادی 

 .گرددمیدالر بر بازار آزاد است که موجب ایجاد یك محیط دموکراتیك و شفاف و شکوفای اقتصادی 

                                                           
 .6، ص 3176، تیرماه (دو مقاله از کسینجر)مجلس شورای اسالمی، نظم نوین جهانی  یهاپژوهشمعاونت پژوهشی مرکز  -53

صطتی و حسن آقایی، هاجر؛       -59 سی مقدم، م سبت  یینتبشکاری، عباس؛ عبا صلنامه       یهاآموزهبا  سازی یجهانو  شدن یجهان یهان ساتجدد، ف صر پ دینی در ع

 324ص ، 3190، زمستان 4، شماره 32فلسته دین، دوره 
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با واقعیات موجود به چالش  سازیجهانیغرب در زمینه  موردنظرو اهداف  هاارزش، هاجنبهامروزه در برخی از  

اخیر، یك چالش اساسی  یدههدر  توسعهدرحالبه دنبال بحران شدید مالی در کشورهای  ازجملهکشیده شده است 

ا ب چنینهم از سوی غرب شکل گرفت. شدهترویجبرتر  هایارزشیکی از  عنوانبهدر مقابل آزادسازی اقتصادی 

ود در ف اتحاد موجدر کشورهای آمریکای التین در طول چند سال گذشته و تضعی ویژهبه گراییملیتقویت بحث 

 هایوهگرو تشدید فعالیت  متحدهایاالتاتحادیه اروپایی با خروج بریتانیا و نیز روی کارآمدن دونالد ترامپ در 

و  هاارزش ازپیشبیشو حمایت مزورانه غرب از حقوق بشر،  62داعش در خاورمیانه باألخصتروریستی سلفی 

 الش مواجه شده است.با چ سازیجهانیغرب در زمینه  موردنظراهداف 

با قانون اساسی این کشور نیز در  متحدهایاالتبا تفوق  سازیجهانیدر  موردنظراز سوی دیگر، برخی از اهداف 

اقتصادی و سپس اجتماعی، سیاسی و  طرف ابتداًبی، یك مفهوم سازیجهانی برعکس 61شدنجهانی باشدمیتعارض 

. نمایندیمدر آن درگیر و در پیشبرد آن مشارکت  المللیبینحقوقی بوده و بیانگر فرآیندی است که تمامی بازیگران 

 ایارهقاز وابستگی متقابل در سطوح فرا  هاییشبکهیك وضعیت جهانی است که مستلزم  شدنجهانی، دیگرعبارتبه

 ، مردم و حتیهااندیشهو نقل و انتقاالت سرمایه، کاالها، اطالعات و  هاجریاناز طریق  توانندمی هاشبکهاست. این 

فاعل و  دارای تواندنمیمفهومی است که بالضروره  شدنجهانیاز سوی دیگر،  قوای نظامی با یکدیگر مرتبط گردند.

ندی فرآی شدنجهانی. با این اوصاف، طلبدمیاعل عامل و ف لزوماًمفهومی است که  سازیجهانی کهدرحالیعامل باشد 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و  هایحوزهبشری در  هایپیشرفت ییافتهتکاملاست گریزناپذیر که شکل 

برتر در قدرت  موردنظر هایارزشمنافع و مسلط کردن  تأمیندر راستای  مشخصاًاست که  ایپروژه سازیجهانی

 .62ها استها و ملتدولتعرصه جهانی بر سایر 

یك فرآیند ضروری است و در روند تکاملی حیات اجتماعی  شدنجهانیداد که  ارائهبنابراین بایستی این دیدگاه را 

است و  شدهارائهاز جامعه انسانی با مبانی و اهداف مشخص  هاییبخشبشر، امری است که از سوی بخش یا 

 .63باشدمیگی جوامع موضوع تنوع فرهن ویژهبه یدربرگیرنده

. این اندآمدهیا جهان محلی شدن به وجود  Glocalismموسوم به  اخیراً، دسته سوم دیگری دودستهدر کنار این 

متعارض را  کامالً؛ به نظر دو مفهوم دهدمی ارائه «گراییبومی»و « شدنجهانی»، ادغامی میان مفهوم درواقعمفهوم که 

، جریان مقاومت فرهنگی را در کشورهای شدنجهانی. در این دیدگاه که برخالف آوردمیدر ذیل یك چتر واحد گرد 

جهانی در این کشورها  هایارزشدر عرصه جهان اسالم در برداشت، به دنبال بومی نمودن  ویژهبه شدنجهانیمخالف 

 .باشدمی

 

                                                           
شار درزهای اطالعاتی مبنی بر   توانیم ازجمله -62 شرکتی برای طراحی و ایجاد ویدیوهای    متحدهیاالتامیلیون دالری وزارت دفاع  522مالی  یهاکمکبه انت به 

 .تقلبی تروریستی اشاره نمود

61-Globalization 

صادق ضیایی،   -60 ستراتژیک فرهنگ و مدیریت در فرآیند   محمد شماره دوازدهم، بهار      شدن یجهانو دیگران، تحوالت ا ساآ چهارم،  صلنامه فرهنگ مدیریت،  ، ف

 .332-379 صس ،3135

 .126 صحقوق عمومی، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،  یهاجهشحقوق: نگرو انتقادی بر  شدنیجهانکلرپونتورو، ماری؛ سه تتسیر از  -61
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 :سازییجهانیونسکو و  -2-2-2 

 هاانسانیج صلح و رفاه اجتماعی و معنوی از طریق همکاری میان اذهان میالدی با هدف ترو 1946یونسکو در سال 

گردید. اگرچه یونسکو همواره در اسناد  تأسیسدر امور آموزشی، فرهنگی و علمی  المللیبین هایهمکاریو تسهیل 

بازوی  عنوانبه هادولتمخل روابط بین  تواندنمییونسکو،  هایفعالیتورزیده است که  تأکیدخود بر این موضوع 

آن است که اکثر کشورهای  یدهندهنشانموجود،  هایواقعیت یمشاهدهجهانی گردد اما  هایفعالیتاصلی 

ی خود سیاست هایاولویتاهداف و  اندتوانستهعمده مالی خود،  هایکمكاز طریق  متحدهایاالت ویژهبهو  یافتهتوسعه

ل تحمی -غیرهمساز مانند جمهوری اسالمی ایران هایدولت ویژهبه -ضو را از طریق درج در اسناد یونسکو بر دول ع

و  1915در ژانویه  متحدهایاالتکه خروج  ورزندمی تأکیداگرچه، بسیاری از اندیشمندان غربی بر این نکته  .نمایند

با تدقیق در اسناد  لحاباایناتخاذ موضع مستقل از یونسکو بوده است؛  یدهندهنشانخود  1916بریتانیا در ژانویه 

. 64رددگنمیمشاهده  سازیبومیکه توجه مطلوبی به موضوع  ایگونهبه گرددمییونسکو ادعای بالعکس آن مشاهده 

اتش جامعه در تصمیم یحاشیهو  پذیرآسیببر اقشار  تأکیدیونسکو،  سازیجهانیموضوع جالب در بحث  چنینهم

: کارشناسان موافق هستند»در سند  ازجمله داندمیاقشار  کتی را از مسیر اینکه نقطه آغاز هر حر ایگونهبه باشدمی
شده است که  تأکید «65برد؟نی باال میرا در اقتصاد جها پذیریرقابتآیا آموزش مهارتی، سودآوری را افزایش داده و 

از دریافت منابع درآمدی  معموالًو افراد در حاشیه را که  هاگروهیونسکو در ارتقای آموزش شغلی و فنی، بایستی 

 ، در اولویت خود قرار دهد.مانندمیپایدار محروم 

 اقتصادی بوده بلکه از ابعاد اجتماعی و فرهنگی برخوردار ماهیتاًیك موضوع  تنهانه شدنجهانی مسئلهیونسکو،  ازنظر 

شود اقتصادی مالحظه می عمدتاً مسئلهك ی عنوانبه فوراًکه  شدنجهانی»تصریح نموده است که:  ازجمله باشدمی

. مرزها بین کشورها برای تبادالت ذهنی باشدمیتماعی و فرهنگی برخوردار ، از ابعاد عمیق اجاگرچه این واقعه

است. در زمینه  پیداکردهادامه  هاشاخهاز  یکسان در بسیاری هایحلراهالشکل بودن و و جستجوی متحد بازشده

خشی از ب هادانشگاه. بسیاری از متعدد دانشگاهی منتهی گشته است هایفعالیتبه  المللیینب، ابعاد آموزش عالی

 «.شته استفراهم گ جاییجابههستند و امکان  المللیبینتوافقات 

 در حوزه فرهنگ سازییجهانتهدیدهای  2-2-0 

 خاص هایفرهنگتهدیدات نسبت به نقش دولت و امکان تهاجم فرهنگی خارجی که ممکن است منجر به هژمونی 

حوزه  در سازیجهانیشود یکی از آثار نامطلوب  توسعهدرحالو گسترش رفتار جدید و بیگانه در جوامع کشورهای 

سنتی خود در عرصه اقتصاد و حتی  هاینقش، دولت مدرن به علت از دست دادن دیگرعبارتبه. باشدمیفرهنگ 

                                                           
شمندان غربی البته متتاوت   -64 شد یمدر این میان، البته دیدفاه اندی ست   یمفرهنگی را به چالش  سازی یجهان ییدهابرای نمونه فوکویاما،  با شاند و وی ا دالآ  ک

صادی، جوامع تمایل    رغمیعلنماید که می شارهای اقت ضوع   یتابنهارا حتظ نمایند که  شان یفرهنگ یهاارزوهویتی و  هاییژفیودارند تا  ف سو سمت این مو   یو

ر  د ترییقعم، عناصوور حاآینباا. فیرندینمقرار  سووازییجهانرویکردهای  یرتأث. این بدان معنا نیسووت که جوامع تحت نمایدیماقتصووادی کشووورها را نیز معین  

شکل که با  ملی وجود دارد یهافرهنگ صادی      هاییدئولوژیابودن که از  متحدال سی و اقت شأت سیا شد یم؛ مخالف و متعارض پذیردیم ن شتر . برای با   اطالعات بی

 :به ارتباط نگاه کنیدیندرا

65- Experts agree: skill training enhances productivity and sustains competitiveness in the global economy? 
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فرهنگی  سازیجهانییك وجه بارز اعمال حاکمیت در ید خود نگه دارد و  عنوانبهاجتماع، تمایل دارد تا فرهنگ را 

، . در کنار این موضوعباشدمی توسعهدرحالدر سطح کشورهای  ویژهبهفرهنگ  شکوفاسازیدر این راه، مانعی برای 

ا ر هاآنداشته که  توسعهدرحالاز طریق یونسکو همواره این خطر و تهدید را برای کشورهای  فرهنگ سازیجهانی

را پذیرا باشند یا از سوی  شدنجهانیالزامات  سویكاز  کهنحویبهراهی مغشوش کننده قرار داده است دویك در 

و  هاارزشامروزه عدم همراهی با  دیگر، نتایج و پیامدهای احتمالی به حاشیه رانده شدن را در آغوش گیرند و

 سازیرا به همراه داشته و جهانی توسعهدرحالهای ی، خطر به حاشیه رانده شدن دولتفرهنگی و آموزش هایاولویت

فته در نظر گر المللیبینعلیه آن خالف صلح و امنیت  المللی لحاظ شده و اقدامبینفرهنگ معادل صلح و امنیت 

د فرهنگ یونسکو نیز ندارن سازیجهانیسوء تفاهمات فرهنگی که ارتباطی با موضوع  اصوالً . در این میان،شودمی

 شودمیمنجر به ظهور امواج جدید خشونت و افراطی طلبی چون تروریسم سلفی گری داعش و جبهه النصره 

گ فرهن سازیجهانیهمین  ینتیجهگذشته را  یدههاسالمی در  گریافراطیظهور تروریسم  توانمیکه  ایگونهبه

بود که تروریسم جدید را واکنشی به  شدهارائه نیز 66پاول ویلکینسوناز سوی  ازاینپیشدانست. این عقیده 

ه ب باشدمیمسلمان محکوم به شکست  هایتودهدر سطح  ویژهبهفرهنگی امروزه  سازیجهانی .داندمی شدنجهانی

یت فرهنگی تاریخی در هو ایریشه گونههیچکه  گیردمیقرار  مدنظرنجار نا به ه یواقعه عنوانبهاین دلیل که 

غییر گرایی و تهم چون مصرف هاییمؤلفهدهد.  ارائهشخصیت را به مسلمانان  تواند یك حسمسلمانان نداشته و نمی

مسلمان  ایی در کشورهایآمریک ویژهبههای متنوع غربی اه با حضور محصوالت و فرآوردهسبك زندگی که همر

 مسلمانان منطبق باشد. با فرهنگند تواگردد، نمیمشاهده می

دین البته در چن شدنجهانی. عبارت شوداز طریق توسعه پایدار دنبال می عمدتاًسازی در یونسکو جهانی یمسئله 

یون کنوانسدر مقدمه  ازجملهشده است که جمهوری اسالمی ایران نیز بدان پیوسته است  کاربردهبهسند یونسکو 
و تغییر شکل اجتماعی همراه با  شدنجهانیبا تصدیق این که دو جریان »آمده است:  67میراث فرهنگی ناملموس

ش افزای کنند همانند پدیده عدم بردباری موجبمجدد جوامع ایجاد می وگویگفتی شرایطی که این دو پدیده برا
یل به دل ویژهبهو از این امر  شوندمیرهنگی ناملموس ، کمرنگ شدن و تخریب میراث فتهدیدهای مهلکی چون زوال

پایدار » ازجملهمشترکی را  هایکنفرانس، همچنین یونسکو «.دهدفقدان منابع الزم برای حراست از این میراث رخ می
میالدی در ناگویا ژاپن  2226ژوئن  29تا  21که در  «61و آموزش برای توسعه پایدار شدنجهانی -ه نمودن آیند

ه دانشگاه ملل متحد برگزار نمود ویژهبهبا سایر نهادهای ملل متحد  شدنجهانیدر ارتباط با  تاکنونبرگزار گردید 

ها مختص مقر را انجام داده است. این فعالیت 69«شدنجهانیکالج »مانند  ایجداگانه هایبرنامه است و خود نیز

میالدی در  2214دفتر بانکوك یونسکو در اکتبر  ازجملهگیرد  دربرمیآن را نیز  ایمنطقهیونسکو نشده بلکه دفاتر 

                                                           
66- Paual Wilkinson 

67-The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (0221) 

61-Sustaining the Future – Globalization and Education for Sustainable Development 

69 - Globalization College 
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، اقدام به ایجاد نخستین 71مرکز تحقیقات آزمایش آموزشیو  72آلمان المللیبینتحقیقات آموزشی موسسه همراهی با 

 نمود. 72و آموزش شدنجهانیکارگروه راجع به 

 عنوانهبب منطقه خاورمیانه در سطح کشورهای عر ویژهبهتوانسته است  سازیجهانیتصمیمات یونسکو در ارتباط با 

به اجالس سران عرب در ریاض اشاره نمود که مقرر  توانمیزیادی بگذارد برای نمونه  تأثیراتهای مسلمان دولت

مشترك را مطرح  هاینگرانیو  هادغدغه بایستییمآموزشی در سطح کشورهای عربی  هاینظامنموده بودند که 

ظام آموزشی ن هایجنبهتمامی  بایستیمیمورد خطاب قرار بگیرد و این اصالحات  ایمنطقه ازنظر بایستیمیسازند که 

قرار  مدنظر، دانش و اطالعات را سازیجهانی ازجملهویژگی مدرن جهان امروز  کهنحویبهقرار دهد  مدنظرمدرن را 

محدود به آموزش نمانده بلکه درصدد تغییر فرهنگ عمومی مردم کشورهای عرب نیز  صرفاً تأثیراتبدهد. این 

و کنتاکی در قلب شهر مقدس  دونالدمكمشهور آمریکایی چون  هایرستوران تأسیسبه  توانمی ازجمله باشدمی

 فرهنگ بر افراد دو تابعیتی مسلمان سازیجهانیب، مکه عربستان سعودی اشاره نمود. عالوه بر کشورهای مسلمان عر

مال در  محمدعلیکه از سوی  ایمطالعهکه در  ایگونهبهبیشتری داشته است  تأثیراتعرب و اروپایی یا آمریکایی 

ص گردید انجام گردید، مشخ متحدهایاالتمورد کاربرد زبان عربی و انگلیسی توسط افراد دو تابعیتی عربی ساکن در 

تمایل به استفاده از زبان انگلیسی در مطالعات پژوهشی  نمایندمیزندگی  متحدهایاالتدرصد از اعرابی که در  17 که

اهداف مردم عرب نیز از  چنینهم. 73درصد تمایل به استفاده از زبان عربی دارند 13تنها  کهدرحالی خود دارند

اگرچه تا چند دهه گذشته، هدف از  کهطوریبهه است فرهنگ دچار تغییر شد سازیجهانیآموزش در پرتوی همین 

هدف از آموزش، کسب علوم  عمدتاًمذهبی بود اما امروزه  آموزشآموزش و فرستادن کودکان عرب به مدارس، 

ی اتفاق در کشورهای شدنجهانیاز سوی دیگر، اگرچه این اعتقاد وجود دارد که بیشترین فرآیند  .شودمینوین دانسته 

 ویژهبهدر کشورهای  شدنجهانی رغمعلیکه  شودمیاما دیده  اندشدهکه به بیشترین شکل از آن منتفع  افتدمی

 کنندهصرفمیك دسته از کشورهای  عنوانبه صرفاًبلکه  اندنبردهمسلمان، اما این کشورها به کمترین شکل از آن بهره 

ه افزایش واردات و افزایش بیکاری شده است به افزایش عالوه بر این که منجر ب گراییمصرف. این رشد انددرآمده

ریب جز تخ اینتیجهتمایل عمومی برای استفاده نامعقول از منابع محدود داخلی این کشورها نیز دامن زده است که 

 خاطرنشان (1994)که بیل و اسپینپرگ  طورهمان دیگرعبارتبهو بحران آلودگی هوا نداشته است.  زیستمحیط

نامتوازن منابع،  تأمینکشورهای اسالمی منجر به  ازجمله توسعهدرحالدر سطح کشورهای  شدنجهانی، اندساخته

ی، کنفرانس جهانی ضد نژادپرستاین موضوعی است که در  عمومی و عدم شفافیت شده است. هاینارضایتیافزایش 
یان کاوان، معاون وزیر امور  کهطوریبهاست  شدهارائه 74(2221تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و عدم تحمل مرتبط )

                                                           
72- The German Institute of International Education Research 

73- The Center for Research on Educational Testing 
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71- Vaish, Viniti, Globalization of Language and Culture in Asia: The Impact of Globalization Processes on Language, 

A&C Black, 0232, p 51. 
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بین  بیشتر هایتبعیضتاریخی و  هاینابرابریسبب تشدید  شدنجهانیخارجه وقت جمهوری چك اعالن نمود که 

 کشورهای غنی و فقیر شده است.

لمان پررنگ مس ویژهبه توسعهدرحالفرهنگ در کشورهای  سازیجهانیالبته نبایستی تنها نقش یونسکو را در زمینه 

مان ی مسلرا کشورها هاآنکه بخشی از  -اروپایی و کشورهای جنوب مدیترانه نمود کما اینکه برای نمونه، اتحادیه 

های فرهنگی و اقتصادی بر اریاز گسترش همک 75یورومددر چارچوب مشارکت  -دهند سوریه تشکیل می ازجمله

 نامهوافقتم. ابتنای مشارکت یورومد بر حمایت نمودند« است منعقدشدهاسلو  نامهموافقت واسطهبهصلحی که »مبنای 

انگر بی تواندمیفرهنگی در این چارچوب، خود  هایهمکاریو امکان  هاصهیونیستصلح اسلو میان فلسطینیان و 

شدید فرهنگ منجر به ت سازیجهانی. از سوی دیگر، 76اسالمی باشد هایسرزمیناهداف نامطلوب اروپاییان برای 

 توانیماختالفات را  گونهاینکه اوج  ایگونهبهاختالفات فرهنگی و مذهبی در بین کشورهای مسلمان نیز شده است 

 .77ی مختلف اسالمی مشاهده نمود( بین کشورها1995در جریان چهارمین اجالس زنان سازمان ملل متحد در پکن )

  

                                                           
75- EUROMED 

ایجاد یک محدوده مشترک صل  و ثبات از طریق یک مشارکت سیاسی         -3از:  اندعبارت نمودیمفوق دنباآ  هاییهمکاراهداف اصلی که اتحادیه اروپایی از   -76

ایجاد مشارکت در امور اجتماعی، فرهنگی و انسانی، توسعه منابع انسانی، ارتقای فهم   -1ایجاد شکوفایی مشترک از طریق مشارکت اقتصادی و مالی؛  -0و امنیتی؛ 

حقوق   ازجملهاسوت   قرارفرفته یروموردپذبنیادین که از سووی اتحادیه اروپایی و دوآ عووو آن    یهاارزوج تروی -4و مبادالت بین جوامع مدنی؛  هافرهنگبین 

 و بیگانه پراکنی. ینژادپرستبرای مبارزه با عدم مدارا،  هاتمدنو  هافرهنگترویج فتتگوی بین  -5بشر، دموکراسی، حکمرانی مطلوب، شتافیت و حاکمیت قانون؛ 

صوالب  -77 ضا  ا سلمان دیده     المللیینبت زیادی میان امور مختلف داخلی و تعار شورهای م سعودی با      رغمیعلبرای نمونه  شود یمبرخی ک ستان  اعالن اتحاد عرب

سعودی وجود دارد برای نمونه بیگانگان         ینچنهماما  متحدهیاالتا ستان  وور بیگانگان در عرب سیار زیادی بر روی ح سم حج   جزبهموانع ب ک  تحت ی صرفاب در مو

حق ورود به عربستان سعودی را دارند. از سوی دیگر، بیگانگان در عربستان سعودی بدون اجازه شریک یا کارفرمای خود         محدودکنندهسری شرایط بسیار خاص و    

و اعماآ   سوووییکبیگانگان از نسووبت به  محدودکنندهدر سووعودی را ندارند. این اعماآ  یرمنقوآغحق تملک امواآ  ینچنهمحق خروج از سووعودی را ندارند و 

مختلف   هاییاسووتسووو سووایر کشووورهای غربی از سوووی دیگر موجب ایجاد تعارض میان   متحدهیاالتاخریدهای هنگتت نظامی از  یاجازهمانند  کنندهیلتسووه

 شایسته یک کشور اسالمی نیست. وجهیچهبهفرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به بیگانگان شده که به نظر 
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 ()تحلیل سخنان مقام معظم رهبری گیرییجهنت

در دیدار با معلمان و فرهنگیان بود. ایشـــان پس تعریض به جدی  2232واکنش مقام معظم رهبری به ســـند اولین 

ر مورد د «نیست  الزم یانگیزه نیست،  الزم شوقِ  و شور  شود می معلوم»و اینکه  وپرورشآموزشند تحول گرفتن س 

 :فرمودند 2232سند 

 بتواند اسالمی جمهوری که نیست چیزهایی هاینا ،هاحرف این و یونسكو و ملل سازمان 0202 سند این 

 مخالفت توانیدینم شما کار اصل با اگر چنانچه... بشود هاینا تسلیم و بدهد هاینا بار زیر را اششانه

 ما دارد، وربطخط دارد، مشی خودش اسالمی جمهوری بگویید بِایستید که است این حداقلش بكنید،

 مراقبت باید هاآن هستم؛ مندگله هم فرهنگی انقالب عالی شورای از بنده... داریم باالدستی سندهای

 ما و بگیریم را آن جلوی ما بشویم ناچار که بیاید پیش اینجا تا کار این دادندیم اجازه نباید ،کردندیم

 جایی اینجا است؛ قرآن مبنا است، اسالم مبنا اینجا، است؛ اسالمی جمهوری اینجا. بشویم قضیّه وارد

 78.کند نفوذاعمال جوراین اینجا در بتواند غربی فاسدِ ویرانگرِ معیوبِ زندگی سبک که نیست

از ســوی اندیشــمندان روانه شــد. اشــکاالت شــکلی  2232پس از بیانات مقام معظم رهبری موج انتقادات به ســند 

، عدم بررسی دقیق مصوبه دولت توسط رئیس    2232همچون: عدم ورود مجلس شورای اسالمی در نظارت بر سند    

تحفظ دولت ایران در مورد  حق کفایتعدم، 2232مجلس، عدم ورود شــورای انقالب فرهنگی در نظارت به ســند 

اشکاالت وارده به سند و ... و اشکاالت محتوایی همچون: عدم همخوانی مبانی اسالمی حق آموزش با مبانی اسناد       

سند تحول بنیادین     سکو، عدم تطابق  سکو، مفاهیم مبهم و ... به عملکرد دولت و     وپرورشآموزشیون سناد یون با ا

 سند مذکور وارد شد.

از وجاهت  2232الزم به ذکر است که بخشی از اشکاالت همچون لزوم ورد مجلس در نظارت بر سند      در این میان

سند           شکلی  سی  شکاالت همچون برر ستند اما برخی ا سط رئیس مجلس، به   2232حقوقی کافی برخوردار نی تو

شتند. دیگر از مسئله بردا ایپرده نهادی غیر از قوه مجریه ارتباط دارند. در این میان مقام معظم رهبری با ایراد بیاناتی

 ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:

 تحفظ ما کنیم فرض مثالً آقا، میگویند آیندمی هابعضی حاال. است استقالل ی، مسئله0202 یمسئله

 سند، این در کنیم فرض. نیست هاینا سر بحث نه نداریم؛ قبول را چیزشفالن ایمگفته یا ایمداده

 ینا من حرف دارد؛ وجود البتّه که- باشد نداشته وجود باشد اسالم با مخالف که هم بیّنی واضح چیزهیچ

 خالف دکنی فرض مثالً این میگویید شما. بشود نوشته کشور بیرون نباید کشور آموزشی نظام که است

 لّتم یک اینجا است، اسالمی جمهوری اینجا است، ایران اینجا باشد، نداشته یا باشد داشته ندارد؛ اسالم

 این ا؟چر بنویسند؟ بنشینند جافالن یا ملل سازمان یا یونسكو در نفر چهار را ما آموزشی نظام. اندبزرگ

 72.است اینجاها تا ابعادش استقالل. است استقالل یمسئله همان

                                                           
 37/0/96 تاریخ در فرهنگیان و معلمان دیدار در بیانات مقام معظم رهبری -73

 37/1/96بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان  -79
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ان . ایش کنندمیاکثر منتقدان بود بیان  موردبررسی  ازآنچه ترکالنرا  2232مقام معظم رهبری مسئله اسنادی همچون   

مسئله   اصل  کالمیكو در  کنندنمیمحتوایی فاحش دست اشاره    اشکاالت از مشکالت شکلی عبور کرده و حتی بر   

 .دانندمیرا استقالل کشور 

 این مسئله از جهات متفاوتی قابل تامل است:

توسعه روابط دیپلماتیك مرهون پذیرش و اجرای   دولت موظف به برقراری ارتباطات دیپلماتیك است و  اگرچه -1

است اما پذیرش این اسناد نباید موجبات سایش حاکمیت کشور را فراهم نماید. دولت      المللیبینو اسناد   هااعالمیه

مستحکم در   ریگیجبههبا عدم  قبولغیرقابلباید در نظر داشته باشد که حتی با حق تحفظ نسبت به مفاهیم مبهم و    

ــمت   برابر ــیر خود را به س ــت تا مفاهیم مذکور مس ــدنتبدیلاین مفاهیم کمك کرده اس ی ط المللیبینبه عرف  ش

ــاید بهترین عملکرد ایجاد جبهه    ــیری را طی نمودند. ش ــر و مفاهیم آن چنین مس نمایند. چنانچه اعالمیه حقوق بش

 با اجماع جهانی مواجه نشوند. گونهاین هاییاعالمیهمشترك باشد تا  هایایدهاز کشورهایی با  فکرهم

سئله   -2 شد اما امروزه در        سازی جهانینباید م سی  سیا صاد وارد ادبیات  را فراموش نمود. اگرچه این پدیده از اقت

سیاری از موارد یك پارادوکس مطلق        شترك فرهنگی در ب ست. ادبیات م شه دوانده ا حوزه فرهنگ و اجتماع نیز ری

شدن مر       سته  شک ست که منجر به  شورها    ا ضی ک . بهترین تحلیل برای بیانات مقام معظم شود میزهای فرهنگی بع

 و تهدیدهای آن برای فرهنگ کشور باشد. سازیجهانیرهبری شاید همین توجه به 

ست و به نهادی خاص مرتبط        -3 سئله ملی ا شور یك م ستقالل ک  از دولت طلب صرفاً آن را  تواننمی. شود نمیا

ساس   ست نمود. بر همین ا صویب مجلس ندارد »خشك حقوقی مانند اینکه   هایداللا ر اگرچه د« اعالمیه احتیاج به ت

سیار مقبول و منطقی به نظر   سند میادبیات معمول ب ستند  ر این در بنابر ؛اما از روح حقوق و نظام حقوقی به دور ه

 در نظر گرفت. ترمنسجمو  تردقیق هاییحلراهباید  چنینیاینمسائلی 

 شده متوقف اجماالًاگرچه با ورود مقام معظم رهبری و بررسی شورای عالی انقالب فرهنگی    2232سند  فرایند  -4

 بسیاری را در نظام حقوقی ما نشان داد: خألهایاست اما 

الف( چرا کانالی حقوقی و قانونی برای صـالحیت شـورای عالی انقالب فرهنگی در بررسـی چنین اسـنادی وجود     

 ندارد؟

ــاختار  ــالح نظام جهت پذیرش، عدم پذیرش، مذاکره و هر اقدام دیپلماتیك           ب( چرا سـ ی منطقی و مبتنی بر مصـ

 دیگری وجود ندارد؟

 ج( آیا رئیس مجلس باید مصوبات دولت را شکلی مورد نظارت قرار دهد؟

 چه اقدامی باید صورت پذیرد؟ المللیبیناسناد  واسطهبهد( در برابر فرسایش حاکمیت ملی 

 ه( ...

 

موش نشود فرا و ؛ی و اجرایی کشور قرار گیردمجامع علم موردتوجهالزم است تمام نکات مذکور  درنهایت

 تواند چقدر از انرژی کشور را معطوف خود نماید. )پیشگیری بهتر از درمان است(می 9696که هر 
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سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار؛ تهدیدهای پنهان برای زندگی،  2232تحلیلی بر دستور کار اسالتر، شارون، مترجم دهقان سلماسی، محمود،  -

 96خانواده و فرزندان، سازمان بسیج حقوقدانان، خرداد 

 214ص  1392تهران  ،نشر نی ،حق و مصلحت مقاالتی در فلسفه حقوق فلسفه حق و فلسفه ارزش جلد دوم ،راسخ، محمد -
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 ؛0202 سند( حقوقی) تحلیلی گزارش

 المللیبین تهدیدهای داخلی، خالءهای
 

**** 

 اکبریتی کازرونی، یحیی سید مصطنویسندگان: 

 حسین خلف رضاییناظر علمی: 

 مرادیداور درخشان، کماآ کدخداهمكاران: 

 علیرضا فیروزمندصفحه آرایی: 
 

**** 

 دانانسازمان بسیج حقوق

 2064669 شماره مسلسل:

20خرداد  تاریخ نشر:  
 

 

 


