
 
  

  

  بررسي تأثير آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه
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  دانشگاه تهران ،استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي. 1

 دانشگاه تهران ،اسي ارشد حقوق بشرآموخته كارشندانش. 2

  )18/5/87 :؛ تاريخ تصويب 9/2/87: تاريخ دريافت( 

  چكيده 

 ها بتوانـد بـه تقويـت صـلح  و همچنـين افـزايش و       هايي است كه از رهگذر آنها و گزينهجامعه جهاني همواره به دنبال راه حل

هـاي  موزش حقوق بشر است كـه بـر پايـه افـزايش دانـش و مهـارت      هاي مطرح در اين زمينه آيكي از گزينه. گسترش توسعه بپردازد

گـذارد، داراي تـوان بـالقوه    هاي اقشـار مختلـف جامعـه مـي    مهارت ثيري كه بر اطالعات واستوار شده است و به دليل تأ حقوق بشري

-ي كـه آمـوزش حقـوق بشـر مـي     يكي ديگر از موارد .باشدها و در نهايت تقويت صلح مي تغيير در جامعه، دگرپذيري، درك ساير ملت

 اجتمـاعي و  ،رسد كه در همه ابعاد اقتصـادي مي هنگامي يك جامعه به توسعه پايدار. تواند در حوزه آن تاثير بگذارد مساله توسعه است

ق همچنـين آمـوزش حقـو   . باشـد  اين زمينه موثر در تواندتوجه به محتواي خود مي آموزش حقوق بشر با. فرهنگي خود رشديافته باشد

هاي حقـوق بشـري كـه ممكـن اسـت در      تضييع ها وكند و از سوء استفادهعه به تحقق كامل حقوق بشر كمك ميبشر در جريان توس

اين مقاله در نظر دارد نقش عامل آموزش حقوق بشر را در جريان توسعه و صـلح بررسـي   . نمايدفرايند توسعه اتفاق افتد، جلوگيري مي

  .كند

  : واژگان كليدي

  .آموزش حقوق بشر، صلح، حقوق بشر، توسعه،آموزش 

  

                                                 
  Email: Daneshmand112@Yahoo.com  03116270864 : تلفن:  نويسنده مسوول ∗

  خصوصي هاي حقوق انديشه

  1387و تابستان دوازدهم،  بهار شماره  پنجم، سال 

 114ـ  97صفحه 
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 آيد، دفاع از صلح نيز وجود ميه ها ب ها در ضمير انسان جا كه جنگ از آن«

  .»ها پرورش يابد بايد در ضمير انسانمي

  اساسنامة يونسكو

  مقدمه 

گذاري ايـن  سازي حقوق بشر از طريق پايهچالش بزرگ و كليدي براي آينده، تقويت جهاني

در جهت هاي فرهنگي مختلف است و آموزش در اين زمينه وسيلة بسيار مهمي ق در سنتحقو

ـ   ).44-43، صص1383سيمونيدس،(باشد ميجهاني ساختن فرهنگ حقوق بشر ه نقش آمـوزش ب

عنوان بنيادي براي فرهنگ حقوق بشر در چهل و چهارمين اجـالس كنفـرانس جهـاني تعلـيم و     

خـانم  ). 44ص ،1994يونسـكو،  ( ميت شـناخته شـده اسـت   در ژنو به رس 1994تربيت در سال 

شـر و ايجـاد فرهنـگ    بآموزش حقوق  ،كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز ،مري رابينسون

حقوق بشر را كليد ارتقا و حمايت از حقوق بشـر ناميـد و اهميـت درك و آگـاهي مـردم را از      

عليـه نابردبـاري، دشـمني و     نيسـ وي آموزش حقوق بشر را همانند واك .حقوق خود يادآور شد

منازعات داخلي كشورها دانسته و موجب ايستادگي افراد براي اعمـال حقـوق خـود و ديگـران     

  ).31ص ،1378 مهرپور،( اعالم كرد

فرهنگ جهاني حقوق بشر يك هدف درازمدت است كه از طريـق ايجـاد يـك نظـام جـامع      

ويـژه زنـان،   ههاي جمعيتي ب تمام گروهتعليم و تربيت آموزشي و اطالعات عمومي هدفدار براي 

تعلـيم و تربيـت اعـم از رسـمي و     ها، بوميـان و معلـوالن، شـامل تمـام سـطوح      كودكان، اقليت

  .)45ـ44صص ،1383سيمونيدس، ( رسمي قابل دسترسي استغير

برنامة عمل دهة آموزش حقوق بشر سازمان ملل ابتدا توجه را به جامعيـت آمـوزش حقـوق    

-د و آن را به كسب دانش نسبت به متون و اسناد حقوق بشري محـدود نمـي  كنبشر معطوف مي

ـ  هـا مـي  م و ارزشيهانجارهـا، مفـ  هيندي شـامل همـة   آ، بلكه آموزش حقوق بشر را فركند د دان

هاي اطالعاتي با هـدف ايجـاد    آموزش، نشر و تالش«و آن را به عنوان ) 149، ص1997باكسي،(

تعريـف  » هـا ها و هـدايت نگـرش  دن معلومات، مهارتر از طريق رسانفرهنگ جهاني حقوق بش

  )49ص، 1994مجمع عمومي،  ( .كندمي
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نظران معتقدند كه ارزش آموزش حقوق بشر به خـاطر تـوان بـالقوة  آن در    برخي از صاحب

آمـوزش حقـوق بشـر بـه وسـيلة توانمنـد سـاختن        . باشدايجاد تغييرات در شرايط اجتماعي مي

تفكـر انتقـادي خـالق هـم ابـزار و هـم        كردن ساختارهاي قـدرت و  فراگيران به منظور بررسي

فلـور  ( آوردجرياني از تالش و مبارزه براي تغييرات اجتماعي و اجراي حقوق بشر را فراهم مـي 

  ).1، ص2002و ديگران، 

پيوند بـين شـناخت و    :كند كه عبارت است ازمهمي را مطرح مي هلأآموزش حقوق بشر مس

آشنايي با حقوق بشر در صورتي كـه منـتج بـه تـرويج و     . ه عمل رسيدنعمل يعني از شناخت ب

در آموزش حقوق بشر، ). 166ص ،1378 ،اميرارجمند( اي نداردحمايت از آن نگردد، هيچ فايده

ها و رفتارهايي كـه بـراي هـر فـرد     بلكه پرورش نگرش ،ها، مهم نيستها و مهارتتنها دانستني

ايـن   .سـازد نيـز اهميـت دارد   ا احترام در جامعه را فـراهم مـي  امكان مشاركت سازنده و همراه ب

 ان هايي را شامل شود كه كودكـ ي از فرايندهاي يادگيري و فعاليتد محدودة وسيعيابميآموزش 

به صـورت انفـرادي و يـا جمعـي شخصـيت خـود را در اجتمـاع         تاو بزرگساالن را قادر سازد 

مجمع عمـومي بيـان    184/49شماره قطعنامة مورد در اين ). 5تا، ص بي يونسكو،( پرورش دهند

  : كندمي

-آموزش حقوق بشر بايد بيش از مقررات، اطالعات را شامل شود و بايد يك جريان مـادام «

بـه   العمر هميشگي باشد كه به مردم در همة سطوح توسعه و در همة طبقـات اجتمـاعي احتـرام   

هايي را به منظور تضمين ايـن احتـرام در   منزلت و شأن ديگران را آموزش دهد و وسايل و شيوه

  ).49ص ،1994 مجمع عمومي،( »همة جوامع فراهم كند

رسد كه امروزه جامعه جهاني بخوبي به اهميت و نقـش بسـزاي آمـوزش حقـوق     به نظر مي

 گونه كـه همان. سعه و صلح آگاهي يافته استدگرگوني به منظور نيل به تو بشر در ايجاد تغيير و

هاي اساسي منشور احترام به حقوق بشر و آزادي 55ملل متحد در مقدمه و مادة  اعضاي سازمان

در  نيـز  و) 55ص، 1945 مجمع عمومي،(اندرا مبناي تحقق صلح و امنيت در جهان معرفي كرده

از آنجا كه شناسايي حيثيـت ذاتـي كليـه اعضـاي     «: اچه اعالمية جهاني حقوق بشر آمده استبدي

عـدالت و صـلح را در جهـان    اساس آزادي،  ،ناپذير آنانكسان و انتقالواده بشري و حقوق يخان

همـه افـراد و تمـام اركـان     « :قسمت ديگري از ديپاچه خواسـتار آن اسـت كـه    .»دهدتشكيل مي

اجتماع اين اعالميه را دائماً در نظر داشته باشند و بكوشـند كـه بـه يـاري آمـوزش و پـرورش،       

  ).اعالمية جهاني حقوق بشر، مقدمه( »...يابد ها توسعه احترام اين حقوق و آزادي



 حقوق خصوصيهاي  انديشهنامه  فصل  ���� 100

 

آمـوزش و پـرورش بايـد    «: كنـد چنين بيان مـي اعالمية جهاني حقوق بشر  26از مادة  2بند 

طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را بـه حـد كامـل رشـد آن برسـاند و احتـرام       

هم، گذشـت و احتـرام   تفـا آموزش و پرورش بايد حسن. ويت كندهاي بشر را تق حقوق و آزادي

هـاي نـژادي يـا مـذهبي و همچنـين توسـعة       عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملـل و جمعيـت  

  ).51، ص1948 مجمع عمومي،( »هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد فعاليت

بـه عنـوان يـك     ال است كه آيا آموزش حقوق بشـر ن مقاله درصدد پاسخگويي به اين سؤاي

باشـد ايـن   موثر باشد يا خيـر و اگـر مـوثر مـي     برقراري صلح يند توسعه وبر فرآند تواعامل مي

  .تاثيرات به چه صورت است

  صلح  براي آموزش حقوق بشر: بخش نخست

  صلح    -الف

مفهوم صلح منفي كه صـلح را بـه حـد    : به طور كلي دو برداشت از مفهوم صلح وجود دارد

اين مفهوم بيان موقعيتي است كـه   .فهوم صلح مثبتم وآورد يك وضعيت فقدان جنگ پايين مي

منـد و  كـه آن را سـازنده، عـدالت   اسـت  هـايي  عوامـل و ضـمانت   دارايفقدان جنگ، عالوه بر 

بلكه يـك هـدف پويـاي     ،صلح يك پديدة ايستا نيست ،در وضعيت دوم. گردانددموكراتيك مي

  ).5، ص1379 ،شايگان( المللي است جوامع ملي و بين

صـلح مـوردنظر   ": مك ليش يكي از نويسـندگان اساسـنامة يونسـكو معتقـد اسـت     آرچيبالد

گـاه بـه دسـت    اساسنامة يونسكو يك جريان و مجموعة شرايط است، نه يك هدف ساكن كه گه

است ناشي از اعتماد متقابـل، همـاهنگي در مقصـود و    وضعيتي صلح . رودآيد و از دست ميمي

بـه  ... بخـش برخوردارنـد  ن و مرد از يك زندگي رضـايت و آن زهمكاري در اقداماتي كه در پرت

از وقـوع   ،مند و پوياي نظم انساني و اجتماعي ميان مردم جهـان يمن آن از طريق برقراري هدف

شود و همچنين گرايش به جنگ از طريق دستيابي به رشد معنوي و انسـاني  گيري ميجنگ پيش

  ).3ص ،1378 يونسكو،( "شودخنثي مي

شده است كه حفظ صلح و تداوم صـلح منفـي بـدون تـامين حـداقل عـدالت        امروزه ثابت 

اي شد براي اجراي عدالت به ايـن دليـل   بنابراين، سازمان ملل متحد وسيله. باشدپذير نميامكان

. شـود المللي منجر مي، دخالت بيگانگان و جنگ بينجنگ داخلي ،عدالتي به شورشساده كه بي

امنيـت   ان ملل متحد، مكرر بر ارتباط نزديك ميان تقويت صـلح و رو مجمع عمومي سازماز اين
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زدايي و توسـعه از سـوي ديگـر تاكيـد كـرده اسـت       للي از سويي و خلع سالح، اسـتعمار المبين

عمليات حفظ صلح هم كه يكي از ابزارهاي مهـم سـازمان ملـل بـراي     . )5، ص1379 ،شايگان(

زش حقوق بشر بسيار فعـال بـوده اسـت و در    المللي است در زمينه آموامنيت بين حفظ صلح و

و موسسـات مختلـف    هـا گـروه  كشورهاي ميزبان به ارائه آموزش حقوق بشر براي عموم مردم،

حتـي در  . مقيـاس وسـيع يـا محـدود پرداختـه اسـت      هايي با غيردولتي در غالب برنامه دولتي و

 بشر براي  كاركنـان و مواردي جهت بهبود عملكرد نيروهاي حافظ صلح به ارائه آموزش حقوق 

  ).337ص ،1386 احمدي،(نيروهاي خويش پرداخته است 

  فرهنگ صلح -ب

المللـي   در كنگرة بـين  1989هاي يونسكو براي اولين بار در سال  ايدة فرهنگ صلح در برنامه

  ).11ص ،1996 يونسكو،( در ساحل عاج مطرح شد» ها صلح در اذهان انسان«

امتحان اعتبار فرهنگ صلح چگونگي اثر بر : گويدصلح ميانديشمند مطالعات  نگجان گالتو

 فرهنگ صلح، فرهنگ گفـت و شـنود و فرهنـگ مفاهمـه اسـت      .رفتار افراد در تعارضات است

  ).30ص ،1384 مصفا،(

  :فرهنگ صلح در پي تحقق بخشيدن به امور زير است

ها و رفتارهـاي  شها و رفتارهاي موجود با گرايرز تلقيطها، دگرگوني و جايگزيني ارزشـ 

  مروج صلح و نفي خشونت؛ 

  وگو، ميانجيگري، مدارا و همدلي؛هاي گفتهارتمسازي مردم در همة سطوح با توانمندـ 

جـو و اسـتثمارگر از طريـق مشـاركت دموكراتيـك و      ن سـاختارهاي سـلطه  از ميان برداشتـ 

  توانمندسازي مردم براي ايفاي نقش فعال در فرآيند توسعه؛

ها و ترويج توسعة پايدار انسـاني مبتنـي بـر    آميز در بين ملتقر و نابرابري تبعيضامحاي فـ 

  مشاركت اجتماعي؛

رابـر  هاي حضـور ب ها و زمينهتوانمندسازي اقتصادي و سياسي زنان و فراهم كردن فرصتـ 

  گيري؛با مردان در همة سطوح تصميم

و شـفافيت در حاكميـت و   گـويي  رسـاني و گسـترش پاسـخ   اطالع حمايت از جريان آزادـ 

  گيري اجتماعي و اقتصادي؛تصميم
  . ها و احترام به تنوع فرهنگي جوامعپيشبرد تفاهم؛ دگرپذيري و همبستگي در بين همه ملتـ 

 .ويژه آموزش استفاده نمودهكارهاي موجود بشاعة فرهنگ صلح بايد از همة سازوبه منظور ا
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مـردم در هـر سـني    براي  وزشي، اجتماعي و مدنيايجاد فرهنگ صلح مستلزم اقدامات جامع آم

با الهام از اساسنامة خود ايدة فرهنگ صلح را تـرويج   نيز يونسكو). 6، ص1378يونسكو، ( است

از ) 2001-1996(هـاي   مدت خـويش بـراي سـال   ستيابي به آن را هدف راهبرد ميانمي كند و د

هـا، طـرز   فرهنگ صلح شـامل ارزش  ،ددر اين راهبر. هاي فعاليت خود قرار دادطريق همة زمينه

بخش اعمال افراد در مشاركت متقابل اجتمـاعي مبتنـي   و الهام گوياها و رفتارهايي است كه تلقي

پـذيري و همبسـتگي، نفـي    و دموكراسـي، رعايـت حقـوق همـه، دگر    بر اصول آزادي، عـدالت  

كره و گـو و مـذا  واز جنـگ و حـل مشـكالت از طريـق گفـت      خشونت، تالش براي پيشـگيري 

  ).5-3صص، 1378يونسكو، ( ها در فرايند توسعه جوامع است مشاركت كامل انسان

راهبردهاي مشاركت در ايجاد فرهنگ صلح را به شرح زير بيان كرده  ه،برناماين  يونسكو در

  : است

  ؛المللي ـ تشويق آموزش صلح، حقوق بشر، دموكراسي، دگرپذيري و تفاهم بين

  ؛ه با تبعيضـ ترويج حقوق بشر و مبارز

  ؛ـ حمايت از تحكيم روندهاي دموكراتيك

  ؛هاگوي بين فرهنگوگرايي فرهنگي و گفتتشويق كثرت ـ

  ).9، ص1378يونسكو، ( مشاركت در پيشگيري از مناقشات و تحكيم صلح پس از درگيريـ 

  آموزش صلح )ج

  .است اي متفاوت و دائماً در حال تغييرآموزش صلح يك جنبش گستردة جهاني، رشته

آمـوزش   مانند حـل تعـارض،   ،شودها و رويكردهاي مختلفي تدريس ميآموزش صلح با نام

هـر يـك از   . آموزش توسعه، مطالعات نظم جهاني و اخيراً آموزش محيط زيسـت  ،چند فرهنگي

شـده  منجر ها ها، تعارضات و جنگعدالتياي از مشكالت را كه به بياين رويكردها، گروه ويژه

 انهخاصـيت پيشـگير   ،ة اين رويكردها مشترك اسـت هماما آنچه در  .دهدرار مياست مخاطب ق

  ).21ص ،1997 رردون،( باشدها مياين آموزش

  :هاي زير باشندهاي صلح بايد داراي ويژگية آموزشهمچنين به طور كلي هم

  ؛نتي باشندسهاي ها بايد حساس به هنجارها و فرهنگـ آموزش1

هـا و   هاي آموزشي براي صلح بـا ارزش براي ايجاد هماهنگي برنامه ـ استفاده از تكنولوژي2

  ؛هاي جوامع ها و فرهنگ سنت

   ؛ـ گسترش مفهوم دانشجويان بالقوه براي شامل ساختن تمام افراد براي فعال شدن3
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هاي تقويت تنوع و بهبود فرايند انتقـال و   ضي محلي و روشتـ استفاده از منابع آموزشي مق4

  ؛پايدار صلح

ـ ادغام مفاهيم محيط زيستي و امنيت انساني و ايجاد صـلح سـاختاري و حـل تعـارض و     5

  ؛ها آشنايي با مهارت

  ؛بارـ آموزش ارتباطات غير خشونت6

 هـاي تخصصـي بـراي تقويـت فرهنـگ صـلح      سازي نهادهاي ارتباطي با آموزشـ ظرفيت7

  ).31، ص1384مصفا، (

  لحنقش آموزش حقوق بشر در تقويت آموزش  ص )د

به آموزش  هااز ساير رويكرد شود كه چگونه آموزش حقوق بشراغلب، اين سوال مطرح مي

غيـره   آموزش شهروندي، آموزش چندفرهنگي يا آموزش صلح و ها نظير آموزش اخالق،ارزش

  . شودمتمايز مي

كنـد كـه در آن   ك نظام ارزشي مشتركي را ايجاد ميي پاسخ اين است كه آموزش حقوق بشر

اگر آموزش شهروندي بدون توجه به آموزش حقوق  براي مثال،. ها وجود داردين رويكردهمه ا

 هايي كه مربوط به افراد خاصي مثال شهروندان يـك شـهر   انجام شود، به حقوق و مسؤوليت بشر

گرايـي  گرايـي بـيش از انسـان   ملي ممكن است بر شود ونه همه مردم است، توجه بيشتري مي و

-با آموزش حقوق بشر تدريس شود، مـي حالي كه اگر آموزش شهروندي همراه تاكيد نمايد؛ در 

ها و حقوق جهـاني  ب آگاهي و شناخت نسبت به مسؤوليتتواند فرصت مناسبي باشد براي كس

  .شودالملل و حقوق داخلي خودشان ايجاد ميبراي افراد تحت قوانين حقوق بين و ملي كه

آموزش صلح بدون آمـوزش   .مند شودتواند بهرهوزش صلح هم از آموزش حقوق بشر ميآم

كند و به اين ترتيب از اجتناب و حذف جنگ تمركز مي ،قوق بشر بر اعمال منفي نظير كاهشح

سازي منزلـت انسـاني اسـتوار    شناسايي و اجرا و جهاني پتانسيل مثبت آموزش حقوق بشر كه بر

به طور كلي آموزش حقوق بشر  ).541-540، صص2002استون، (مند شود  تواند بهرهاست، نمي

نند و جنبـة تجـويزي و   ك تر مي  فهم هاي صلح را قابلآموزش ،به عنوان يك عنصر تجربة واقعي

  ).23ص ،1997 رردون،( آوردلح را فراهم مينياز آموزش صهنجاري مورد
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اين رويكرد . باشدمي 1حل تعارض ،ترين رويكرد به اجرا گذاشته شده آموزش صلحگسترده

اغلـب  . هاي كوچـك تأكيـد دارد  هايي براي حل تعارضات بين فردي و گروهشيوهيندها و آبر فر

 و هـاي درس، زد نظـم كـالس  مربوط به  معلمان اين فنون به آموزش غلبه بر مسائل و مشكالت

-هاي آموزشي ديده ميتر خشونت كه در نظامجديانواع و برخي از هنگام مسابقات هاي خورد

در  .آميـز را نشـان دهنـد   مسالمتكوشند تا ارزش حل اختالفات از طرق و مي زندپردا شوند مي

شود كه شخص ثالث يا طرفين منازعه را در يـافتن راه  هايي آموزش داده مياين رويكرد مهارت

تر جنبة عملي و واقعي دارد تا  اين آموزش بيش. سازدمي ناحل مورد قبول براي طرفين دعوا توا

همچنين در ايـن رويكـرد بـه درك اجـزاي سـاختاري و سيسـتماتيك       . ارزشيجنبة هنجاري و 

آموزش حل تعارض نتـايج مثبتـي را در مـدارس بـه همـراه داشـته        .شودتعارضات توجهي نمي

توانـد ايـن   ان معياري براي عـدالت و انصـاف مـي   حقوق بشر به عنو ،با وجود اين اصول .است

  ).25 -24صص، 1997رردون، ( زدقابل درك ساتر  بيشتر و رويكرد را كامل

آمـوزش چنـد فرهنگـي    . باشد نيز صحيح مي 2همين موضوع در مورد آموزش چند فرهنگي

آموزش حقوق بشر تدريس شـود،   هاي مختلف است؛ اما اگر بدون توجه به اي به فرهنگپنجره

ـ براي درك و كشف روابط ميان نسبيتهاي باارزش فرصت ادين گرايي فرهنگي و حقوق بشر بني

رسـوم و   ناشدني از دست خواهند رفت و به برقراري آشـتي و سـازگاري ميـان آداب و   و سلب

  .)541ص ،2002 استون،(هاي سنتي با حقوق بشر توجه الزم مبذول نخواهد شد رويه

هـا بـراي تحقـق     دانش و احترام نسبت به ساير فرهنـگ اين است كه بعضي از مربيان عقيده 

يز مفاهيم حقـوق بشـري هسـتة اخالقـي چنـين دركـي را فـراهم        حقوق بشر ضروري است و ن

ها و تعددهاي فرهنگـي بـه منظـور    يز به نوبة خود، ضرورت درك تفاوتكنند و اين ارتباط ن مي

 ،1997 رردون،(سـازد  ذير مـي پرا امكان» برقراري صلح«ين جريان جلوگيري از خشونت و تضم

  ).27-25صص

باشـد كـه بسـياري آن را غيـر     مـي  3ش محيط زيسترويكرد ديگري از آموزش صلح، آموز

هاي آموزشي بـين مربيـان   ر مناسب و مفيدي به منظور همكاريتواند بستاما مي ؛دانند سياسي مي

هاي مشـاركتي  در اين رويكرد امكان مطالعة مشكالت جهاني و توجه به آموزش .را فراهم نمايد

                                                 
1. Conflict Resolution 
2. Multi Cultural Studies 
3. Environmental Education  
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  .جتماعي وجود داردهاي مورد نياز براي همگرايي ابراي توسعة ظرفيت

هاي بشر بـر كـرة زمـين از مبـاحثي     ها و همچنين نسلتاثير رفتارهاي فردي و جمعي انسان

توانـد  رسد كه آموزش محيط زيست مـي به نظر مي. شودت كه در اين رويكرد بدان توجه مياس

و اصــول و  مشــخص نمايــد ،و راهــي را كــه آمــوزش صــلح بايــد در آن حركــت كنــد مســير

   .توانند راهنما باشندوق بشر نيز در پيمودن اين راه مياستانداردهاي حق

هر يك از رويكردهاي آموزش صلح در صورتي كه حقوق بشر را در درون  سرانجام اين كه

چـه آمـوزش صـلح و آمـوزش     همچنين اگر. تر باشدتواند موثرتر و كاملمي ،خويش جاي دهد

 ؛ممكن است ارائه شوند و يا نقاط آغازين متفاوتي داشـته باشـند   حقوق بشر در اشكال مختلفي

، 1997رردون، ( آميزتـر اسـت  تـر و صـلح  اما مقصد هر دو يكي است و آن تحقق جهاني عادالنه

  )34 -33صص

هـاي آموزشـي   خواه به تنهايي و خواه همراه  با ساير رويكـرد  برعكس، آموزش حقوق بشر

د حقـوق  مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر و ساير اسنا شمولي حقوق، بر جهانتدريس شود

كننـدگاني  ده سازد، به اين منظور كه مشاركتكند كه فراگيران را آمابشر تمركز دارد و تالش مي

مند در امور اجتماعي، اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي در جامعـه خـود و نيـز در       متفكر و هدف

  ).541ص ،2002 استون،(عرصه  جهاني باشند 

  توسعه برآموزش حقوق بشر  تاثير:بخش دوم

  چرخه توانمندسازي  -الف

چه عاملي چرخة نادرست تبديل فقر و ناتواني به نقض گسترده و مـداوم حقـوق بشـر را از    

توانـد در متوقـف   ، مـي با توجه به نقش آن در كاهش فقر رسد كه توسعهبه نظر ميبرد؟ميميان 

 ).51ص ،1997 دياس،(ساختن اين چرخه كمك نمايد 

گزارش بيرسـون در سـال   . توان خالصه كردالبته توسعه را تنها به مفهوم رشد اقتصادي نمي

و رشـد  باشـد  و كامـل نمـي   شاخص جزئـي اسـت  يك  داشت كه درآمد سرانه،مي اعالن 1969

بنابراين، مفهـوم پيشـرفت اجتمـاعي بـه     . اقتصادي براي توسعه شرطي الزم ولي غير كافي است

ص داده نشـد بـه لطـف    يچـون كـافي تشـخ   ميل بحث توسعه بـه  آن افـزوده شـد و    منظور تك

از ايـن راه بعـد فرهنگـي توسـعه      .هاي يونسكو عامل آموزشي نيز بر آن افـزوده گشـت   فعاليت

  ).79-78صص ،1374 هنري،( سرانجام به رسميت شناخته شد
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 ن،مـا ه( زنـد مـي  شناسـي و اخالقـي فرهنـگ انبـوه تكيـه      تاييد بعد فرهنگي بر اثرات روان

هويـت فرهنگـي هسـتة    . بخش به جوامع انساني استفرهنگ عامل اصلي هويت ).89-88صص

فكري و  اصلي شخصيت فردي و جمعي است كه از تركيب خصوصيات مختلف روحي، مادي،

 .شوداحساسي يك جامعه حاصل مي

. ر جامعـه هسـتند  نـگ د از نمودهاي فره» باورها«و » ها سنت«، »هاي بيانيشيوه«، »ها ارزش«

هاي گوناگون بر يـك جامعـه حكمفرمـا    اي از نمادها و معاني است كه در قالبفرهنگ مجموعه

سازد؛ امـا هسـتة مركـزي ايـن     شود و شخصيت جمعي و حيات عقالني جامعه را پديدار ميمي

  .حيات عقالئي نگرش خاص موجود در هر جامعه دربارة انسان و حقوق بنيادين اوست

آمـوزش و پـرورش   . و پرورش و فرهنگ، كـنش متقابـل پايـداري وجـود دارد     بين آموزش

منبعث از فرهنگ است؛ اما چون الگوها و معاني فرهنگي اساسـاً از طريـق آمـوزش و پـرورش     

  .توان معلول آموزش و پرورش برشمردشوند، عنصر فرهنگ را ميمنتقل مي

ـ   1بنابراين، آموزش و پرورش، نه تنها سازوكاري راي انتقـال فرهنـگ اسـت، بلكـه     طبيعـي ب

، 1381 يزدانـي، (رود قدرتمندترين عامل براي تغيير فرهنگي يا ايجاد توسعه نيـز بـه شـمار مـي    

رورش، خواه به عنـوان  پبا توجه به اهميت فرهنگ و همزمان با آن اهميت آموزش و ). 109ص

رهنگي از پيشـرفت و  ناپذيري بعد فخاصي از فعاليت، تفكيك ةعنصر توسعه و يا به عنوان حيط

  ).89-88، صص1374، هنري ( رسدتوسعه امري معقول به نظر مي

بـه بررسـي نقـش     1986در سـال  » فقـر و پيشـرفت  «المللي با عنوان  يونسكو در نشستي بين

يند توسـعه  آكري، قومي، اخالقي و معنوي در فرهاي فرهنگي، اجتماعي، ف بالقوه و خالق ارزش

  ).7مان، صه(  رداختانساني پ ـ و رشد اجتماعي

دانـد  يا مـي دربارة حق توسعه، پديدة توسعه را يك فرآيند پيچيده، جامع و پو 1986اعالمية 

رفاه همة افراد و  ،هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است و از طريق آنكه داراي جنبه

ملـل متحـد،    ادارة اطالعـات همگـاني سـازمان   ( يابـد به طـور مـداوم ارتقـا مـي     ،كل جامعه در

شـناخته شـده و   » ناپذير بشـري حق جدايي«عنوان يك ه در اين اعالميه توسعه ب). 23،ص1378

هـايي   وليتؤعنوان موضوع محوري توسعه عنوان شد و داراي حقوق و در عين حال مسـ ه فرد ب

  ).52ص ،1997 دياس،( جهت مشاركت در توسعه گشت

                                                 
1. Mechanism 
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 براي ايجاد شرايط تحقق حـق توسـعه بـه    »يول اصلؤمس«ا را ههمچنين اين اعالميه، دولت

  ).23ص ،1378 متحد،  ملل سازمان ادارة اطالعات همگاني( داندعنوان حق فردي و نيز حق جمعي مي

ترويج احترام جهاني بـه  «و » توسعه« اپيش از آن نيز منشور ملل متحد يكي از اهداف خود ر

  .)55 مادة(بيان كرده بود » هاي اساسيحقوق بشر و آزادي

و متعهـد سـاختن   ) 55 مادة(بدين ترتيب منشور با تركيب نمودن اين دو هدف در يك ماده 

 كنـد ميان حقـوق بشـر و توسـعه تأكيـد مـي      بر روابط مكمل) 59مادة (ها  ها به ترويج آن دولت

  ).52، ص1997دياس، (

، توسـعه «: كنـد اعـالم مـي  چنـين  ن نيـز  ويـ نس جهاني حقوق بشر ااعالميه كنفر 8پاراگراف 

هـم وابسـته هسـتند و    ه هاي اساسي به طور متقابل بدموكراسي و احترام به حقوق بشر و آزادي

در اعالمية هزاره نيز به همراهي ). 157ص، 1993 مجمع عمومي،( ».نمايندتقويت مي يكديگر را

المللي از حقوق بشر و حق توسعه به عنوان يكـي   ميان ترويج دموكراسي و درك و شناسايي بين

  ).55ص ،2000 مجمع عمومي،( حقوق بشر اشاره شده استاز 

 توسـعه را يكـي از حقـوق    1994گـزارش سـال    در )يپطـروس غـال  (دبير كل سازمان ملل 

كنندة بسيار مهمي براي تحقق صلح در جهان به شـمار آورده  اساسي بشر دانسته و آن را تضمين

المللي و كمبـود رفـاه در جوامـع     هاي بينعاملي در جهت افزايش تنش است و فقدان توسعه را

هـاي نظـامي نـاممكن بـه     ر درگيـري داند و از سوي ديگر تحقق توسعه را در جوامـع گرفتـا  مي

  . آوردحساب مي

معتقـد   در بخش ديگري از اين گزارش به پيوند ميان توسعه و دموكراسـي پرداختـه شـده و   

سي دست يافته و در بعضـي  است كه در بعضي كشورها، پس از تحقق توسعه، جامعه به دموكرا

گزارش دبير (هاي اقتصادي و تحقق توسعه منجر شده است كشورها ايجاد دموكراسي به انقالب

اسناد حقوق بشري مختلف ديگري نيز نظير ميثاق حقوق مـدني ـ سياسـي،    . )48، ص1994كل، 

نـان و  ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كنوانسيون حذف همه اشكال تبعـيض عليـه ز  

از درون توسعه  المللي كار بر تحقق حقوق بشر از طريق و هاي سازمان بينشماري از كنوانسيون

قوه يكپارچه  نمودن حقوق بشـر  حق توسعه داراي توان بال). 52ص ،1997دياس،( كنندتأكيد مي

شـناخت اتكـاي    حق توسعه معياري جهت سنجش احترام به ديگر حقـوق بشـر اسـت و    .است

دهـد  نمايد و اجازه ميپذير ميكيك بين حقوق مختلف بشر را امكانقابل تفروابط غيرمتقابل و 

لحـاظ اجتمـاعي    اي كه از لحاظ اقتصادي پايدار، از لحـاظ سياسـي آزاد و از  كه افراد در توسعه
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پذير خواهد بـود  تنها زماني امكان ،توسعة پايدار واقعيعادالنه است، مشاركت داشته باشند؛ زيرا 

ادارة ( طور كامل مورد احتـرام واقـع شـود   ه قوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي همه مردم بكه ح

اي توانمندسـازي و تحقـق   چنين توسـعه ).  23، ص1378اطالعات همگاني سازمان ملل متحد، 

اي را بـراي توسـعه   از سوي ديگر، حقوق بشر نيز بنياد و پايه. سازدمي پذيرامكانحقوق بشر را 

كه بـر اسـاس آن بتـوان    نمايد و چارچوب اصولي و معياري براي توسعه ايجاد مي دكنفراهم مي

   .ول شمردؤكساني كه توسعه را بر عهده دارند مس

  آموزش حقوق بشر براي توسعه  -ب

در تضمين توسعه واقعي نقـش مهمـي را ايفـا     بايد آموزش حقوق بشربنا بر آنچه بيان شد، 

  . كندمي

  :تواند بر توسعه اثر بگذاردزير ميآموزش حقوق بشر به طرق 

گاه توسعه بـه نقـض   . كندمي كنترل مربوط به توسعه را هاي ـ آموزش حقوق بشر فعاليت1

براي مثال صنعتي شدن شتابان، توليدات و ضايعات پرخطري را توليد  .شودحقوق بشر منجر مي

سازي چرخة غـذايي را  مشكالتي نظير تخريب خاك و مسموم نمايد و يا كشاورزي شيمياييمي

هاي توسعه و طراحـي مجـدد و   ق بشر به شناسايي انحرافات پروژهآموزش حقو. آوردبه بار مي

  .كندميكمك ها  ترميم آن

ميم، جبـران  ـ آموزش حقوق بشر بـه قربانيـان توسـعه در مبـارزات دشوارشـان بـراي تـر       2

  . كندخسارت و عدالت كمك مي

-ترويج ميرا » به عنوان بهبود شرايط انساني«ز توسعه ا عميقي ـ آموزش حقوق بشر درك3

مانـده و در حـال توسـعه    ه سريع شدن توسعه در كشورهاي عقـب كند كه اين امر به نوبة خود ب

  .كمك خواهد كرد

ينـد توسـعه از   آن موثرتر مشاركت در همة مراحل فرتواند به تأميـ آموزش حقوق بشر مي4

  .ها كمك نمايد ديريت، نظارت و ارزيابي و طراحي مجدد آنها، م ها، ابتكار آنطراحي پروژه

و بـازيگران توسـعه بـه رعايـت     پاسـخگويي عوامـل   توانـد در  مـي ـ آموزش حقوق بشـر  5

  ).53-52صص ،1997 دياس،( نقش موثر ايفا كندها ي مربوط به طرحها بودجه ها وسياست

هاي ها و طرحاعمال سياستها و خسارات ناشي از آموزش حقوق بشر به جبران كاستي -6

ايـن  . كندنمايد و همچنين از نقض حقوق بشر در جريان توسعه  جلوگيري ميتوسعه كمك مي

هاي تاريخي ناشي از توسعه بر مردمان بومي كمـك نمايـد   تواند به جبران خسارتها ميآموزش
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كوز، رئـيس جمهـور   براي مثـال آقـاي مـار   . هاي نامتوازن در توسعه مبارزه كندو يا با حق تقدم

اي بسيار زياد مركز قلب بزرگي ايجاد كـرده بـود، در حـالي كـه در روسـتاهاي      فيليپين، با هزينه

 .شدهاي اساسي و اوليه بهداشت توجهي نميفيليپين به سالمتي و مراقبت

 بايـد  ،دگـرد كه آموزش حقوق بشر بتواند مفهوم توسعه را به طور كامل شامل  به منظور اين

  .ها توجه شودر نظري و عملي اين آموزشبه عناص

  :در سطح نظري بايد به سه نكته در اين مورد اشاره كرد

حقوق اجتماعي، اقتصـادي   اين حق در ميثاق. بشر استي از حقوق ـ حق توسعه خود يك1

و اسـناد حقـوق    1993اعالميه كنفرانس جهـاني حقـوق بشـر     6 بندو در بخش دوم  و فرهنگي

 .انـد ول تضمين اين حـق دانسـته  ؤرا مس هادولتميت شناخته شده است و بشري ديگري به رس

ـ  دقـت شـرح   ه حدود و محتواي حق توسعه در اعالميه حق توسعه مجمع عمومي سازمان ملل ب

  .داده شده است

ـ حقوق بشر، بنياني براي توسعه است و معياري براي پاسخگويي بازيگران توسـعه فـراهم   2

  . كندمي

  )59-55همان، صص( د به طور كامل در فرآيند توسعه حمايت شودـ حقوق بشر باي3

ـ اب اند و مـي قابل تقسيم و به هم وابسته هاي اساسي غيرتمامي حقوق بشر و آزادي د توجـه  ي

برابر به ترويج و حمايت كلية حقوق اعـم از مـدني، سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي       

هـاي  تواننـد انكـار ديگـر حقـوق بشـر و آزادي     ترويج حقوق انساني معين نمـي  .معطوف گردد

  ). 132، ص1383سيمونيدس،(اساسي را توجيه نمايند 

. دهندگانه سازمان ملل متحد را تشكيل ميهاي سهبشر در كنار توسعه و امنيت ستون حقوق

ملزوم يكديگرند و بدون حقوق بشر نيل به هيچ  امنيت الزم و به قول آقاي كوفي عنان توسعه و

تـوان  نمي هاي اقتدارگربا برخي حكومت و )314ص ،1385 زماني،( ؛پذير نيستها امكان ز آنيك ا

 و واضـح   چنين بحثي به طور صـريح . دهندرا سر مي» توسعه امروز؛ حقوق بشر فردا«همنوا شد كه شعار 

تـا  كند آموزش حقوق بشر به جوامع كمك مي در اين زمينه .الملل رد شده استدر حقوق بشر بين

نشينان هم به آزادي ندان محدود نباشد و فقرا و حاشيهبه ثروتم» حقوق بشر«و » توسعه«تضمين 

  .و نان دست پيدا كنند

  : رسدضروري به نظر مي ،بشر توجه به دو نكتهحقوق هاي  در سطح عملي آموزش

آورد و  يم هاي توسعه بر طبقات و اقشار خاصي از جامعه فشارطرحها و ـ برخي از برنامه1
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پـذير بايـد   اي آسـيب هـ ها و اين بخشطرحكه اين  سازدوارد ميي بر محيط زيست يهايا آسيب

  . شناسايي شوند

   .هاطرحـ نياز به ارزيابي و تعيين تأثيرات انساني، اجتماعي و محيط زيستي اين 2

-حاشـيه هاي محروم و ي را براي افراد و بويژه گروهاگر چه توسعه امكان مشاركت گستردها

هـا و  كند و از اين طريق به از ميان بردن داليـل سـاختاري عـدم پـذيرش    نشين جامعه فراهم مي

خود بـه طـور روزافزونـي بـه نقـض حقـوق بشـر و تحميـل          ؛كندتضييع حقوق بشر كمك مي

 بتـوان بـه تصـوي   از آن ميان مـي . شودپذير و محروم جوامع منجر ميفشارهايي بر اقشار آسيب

هـاي كشـورهاي در حـال    اقتصادي و خصوصي سازي توسـط حكومـت  ادسازي هاي آزسياست

كند، نظير افـراد  ايجاد مي اي را براي اقشار فقيرره كرد كه مشكالت حقوق بشري تازهتوسعه اشا

اند و همچنـين افـزايش فرهنـگ    بي خانمان و حاشيه نشين كه از حداقل حقوق بشر نيز بي بهره

تر جامعـه  نة منابع و در نتيجه تحميل فشارهاي به اقشار ضعيفمصرف كه خود به توزيع ناعادال

   .شودمنجر مي

هـاي  طـرح  و اجراي هاريزيهايي هستيم كه بتواند افراد را در برنامهنيازمند آموزشبنابراين، 

 هـاي زيانبـار  طـرح  ناشـي از  آثار مخرب و فشارهاارزيابي  هاي خطرناك،طرح توسعه، شناسايي

-طـرح تر منافع يع منصفانهزتو و ، جبران خسارتها طراحي مجدد آن نين دركمك نمايد و همچ

اعالمية كنفـرانس جهـاني حقـوق بشـر      73 بند. )59-63صص ،1997 دياس،( ها، توانمند سازد

هـاي مردمـي فعـال در    هاي غيردولتي و سـاير ارگـان  سازمان زي، خواستار توانمندسا1993وين 

-ها براي برنامـه ها با دولت تر آنشاركت و همكاري گستردهزمينه توسعة حقوق بشر به منظور م

 كنفـرانس حقـوق بشـر   ( باشدهاي مربوط به حق توسعه ميطرحريزي، طراحي، اجرا و ارزيابي 

  ).73، ماده1993وين ،

آموزش حقوق بشر در مورد توسعه به منظـور  ضرورت  بيش از گذشته،امروز بدين ترتيب، 

 ديـاس، ( شـود سـازي احسـاس مـي   گزيني آن با چرخة توانمندر و جايچرخة فقمتوقف ساختن 

  ).63ص ،1997
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  نتيجه

هاي حقوق پذيري و دروني ساختن ارزششر يك نهاد موثر در زمينه جامعهآموزش حقوق ب

ينـدي  توسعه فرآ .گذاردتوسعه اثر مي ها ومفاهيم مهم ديگري نظير صلح وبشر است و بر پديده

توانيم كشوري را توسعه هاي مختلف است؛ چنان كه هنگامي ميخشب ها واست كه داراي جنبه

آموزش حقـوق  . يافته بدانيم كه آن كشور در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رشد يافته باشد

بـا تـاثير بـر رشـد     . توانـد در توسـعه مـوثر باشـد    هم غيرمستقيم مي بشر هم به طريق مستقيم و

هايي، مانند كرامـت   ها و نگرشگذارد و با ترويج ارزشاثر ميفرهنگي به طور مستقيم بر توسعه 

هايي كه باعث توانمند شدن فرد براي احقاق حـق خـود و   انسان و برابري افراد و با ارائه مهارت

-اقتصـادي جامعـه مـي    رشد اجتماعي و ستقيمي برشود؛ تاثير غيرمحمايت از حقوق ديگران مي

قـوق ديگـران، احتـرام بـه حـق      ش رعايت احتـرام بـه ح  آموزش حقوق بشر باعث افزاي .گذارد

-قطعا ارائه اين آموزش. شود كه در توسعه تاثير بسزايي دارندمي...  ، رعايت بهداشت ومالكيت

مديران كه به سياسـتگزاري و  و بانفوذ جامعه نظير حكمرانان، دولتمردان و  گذارها به اقشار تاثير

  .تواند اثر زيادي در توسعه داشته باشدهاي كالن توانا هستند ميگيريتصميم

و توسعه ارتباط مستقيم  اند كه ميان رعايت حقوق بشرمطالعات نشان داده تجارب گذشته و

اي وجود دارد؛ آن چنان كه فقدان توسعه در يك جامعه موجب افـزايش اختالفـات و   و دوسويه

ن شاهد توسعه در يك جامعـه  تواو با عدم رعايت حقوق بشر هم نمي شودها در جامعه ميتنش

نظير برابري و تسـاوي   هاييها و نگرشانتقال ارزش از سوي ديگر آموزش حقوق بشر با. باشيم

هـاي   پـذيري، حـل مسـاله، همكـاري و مهـارت     هايي ماننـد دگر هارتها و آموزش مملل و نژاد

حفظ صـلح   كمك به ايجاد و هاي قومي و نژادي و مذهبي شده و ارتباطي باعث كاهش درگيري

  . نمايدمي

ها بپردازد و پرورش انديشه صلح در ضمير انسان در واقع، آموزش حقوق بشر قادر است به

  .هاي الزم را براي دفاع از صلح ارائه نمايد مهارت
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