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Abstract 
The right to education is one of the fundamental human rights that all persons should 

enjoy without discrimination. This right has been emphasized in various human 

rights documents. Thus, gender inequality in education is explicit breach of this 

right. The present paper, seek to relevant human rights frameworks consisted of 

international treaties, reports of human rights bodies and States practices, concludes 

that the nature of the commitment to educational equality is de juré, that breach of 

this will create international responsibility for countries. These obligations do not 

have a negative nature, but rather direct and regulate the behavior of States in 

balance with their positive nature. In fact, these commitments not only overcome the 

barriers women face in exercising this right, but also provide the grounds for their 

realization and while identifying the problem of gender inequality, fights it. In all 

legislative and executive fields, countries committed on the creation of defined 

frameworks for the elimination of discrimination and guarantee the women's rights 

in education. 
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 چکیده
مون بواز حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقووق مشوابه بایوم  اور ا وراد  ،حق بر آموزش

 توه اسوت. نم. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکیم قرار گرشوتبعیض از آن برخوردار 
. مقالور حارور، بوا شوودیشکار حق مزبور، محسوب منقض آ، نابرابری جنسیتی در آموزش ورنیازا

الاللوی، گوزارش نداد وای  ای حقوق بشری مربوط که متشکل از معا وما  بینبررسی چارچوب
زشی تعدومی ، به این نتیجه رسیمه که ما یت تعدم بر برابری آموست احقوق بشری و رویر دولت

 . ایون تعدوما دشوویم ا ولتدالاللی برای ض آن موجب ایجاد مسئولیت بیندوژوره است که نق
. بخشومیم ا را  مایت و نظم ما یت سلبی نمارد، بلکه در توازن با ما یت ایجابی خود ر تار دولت

بلکه  ؛پردازدیم ،نممواجدین حق اکه زنان در برخورداری از  تندا به موانعینهاین تعدما   در واقع،
یتی، بوا نابرابری جنسو رو ران  ویت بخشیمن به مسئل سازدی ای تحقق آن را نیز مدیا مزمینه

 وای به ایجاد چارچوبمتعدم   ا را، دولتییو اجرا تقنینی ای و در تاام حوزه نمکیآن مبارزه م
 .کنمیآموزش م رر ع تبعیض و تضاین حقوق زنان در مسئلبرای  شمهفیتعر
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 مقدمه
 ای شمیم حقووق بشوری گذشته موروع نقض ماننماز آموزش  یمنمبدره راگرچه امروزه مسئل

رونم، اما  اچنان این مسئله با موانوع جنسویتی و گواه نیست و دختران بیشتری به ممرسه می
دکی، بوه زن، ازدوا  در سونین کوو زیوآمضیاست. وجود نگواه تبع غیرجنسیتی بسیاری مواجه

 ای الزم برای زنان و در ندایت  قر از عوواملی  ای آموزشی کا ی، نبود زیرساخت قمان محیط
 (.Singh, 2014: 9-10) حق بر برابری آموزش را متأثر سازد رتوانم مسئلاست که می

کوه  یاگونهبه ، ای حقوق بشری استآرمانتبعیض در  ار اشکال خود مانعی برای تحقق 
یوا  یویگرا ایی چون ا راط ای دیگر یا حتی موجب بروز پمیمهنقض سازنهیگاه ماکن است زم

 و کشومبرابری حقووق زن و مورد را بوه چوال  می رمسئل، 2«تبعیض جنسیتی» 1.دشوتروریسم 
حقوق ممنی و اجتااعی، تبعویض آندا تبعیض در برابری  نیتردارای ابعاد مختلفی است که مدم

 ای اقتصوادی و تبعویض در برابوری آمووزش  ای شغلی و  عالیتبرابر از  رصت یمنمدر بدره
 . (Mikkola, 2007: 6) است

از ا وما  جامعور  ،نسبت به حق برابری در آمووزش زیآمضی ای تبعر ع ر تار ا و سیاست
 وای سیاسوی و کوه از رریوق چارچوباسوت  3«برابوری جنسویتی»الالل در تحقق آرموان بین

 ا شامل تعدم به حاایت و تضاین حق زنان بر آمووزش از شود. این چارچوبحقوقی دنبال می
 UNESCOبرابری آموزشوی اسوت  جادیو اتخاذ اقماما  مؤثر در ا زیآمضیرریق ر ع موانع تبع

Report, 2018: 2)) .ری جنسیتی در آموزش، نسبت به حق براب  ادولتمنظور تبیین تعدما  به
بوه بیوان   ای حقوقی و سیاسی برابوری جنسویتی در آمووزشچارچوببا بررسی نوشتر حارر 

 .پردازدمی مزبوربرای کسب  م  الاللی  ا بر اساس اسناد بیندولتمحتوای تعدما  
 

 برابری جنسیتی در آموزشدر زمینۀ  هادولت تعهدات حقوقی
ی بنیادین بمون تاایز از حیث نژاد، جنسیت، زبوان و موذ ب از  ااحترام به حقوق بشر و آزادی

نووینی را  انمازچشمو در کنار سایر ا ما  سازمان  1که در ماد   استا ما  منشور ملل متحم 
کنوم. جامعور جدوانی بورای حصوول بوه  ریون از ایون مقاصوم برای نظوم جدوانی ترسویم می

 وا بوه گذرد. تعدم دولتالاللی میعدما  بین ایی را ایجاد کرده است که از مجرای تچارچوب
الاللوی حقووق بشور بوه  ای بینبرابری جنسیتی در آموزش، تعدمی است پویا که در چارچوب

 ا ا ایت برابری جنسویتی در آمووزش را شناسوایی رسم. از مجرای این تعدم، دولت علیت می

                                                           
1. https://www.universal-rights.org/blog-nyc-3/does-the-un-already-have-the-tools-to-prevent-violent 

(Last Visited 4.29. 2019).  

2. Gender discrimination 

3. Gender equality 
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 منظوربهکننم و  نگی تبیین میکرده و نق  آن را در توسعر اجتااعی، اقتصادی، سیاسی و  ر
میزان  تناسببهآورنم. ما یت این الزاما  می وجودبهتحقق آن الزاما  حقوقی و اجرایی الزم را 

در واقع، الزام دولت در بسوط  ر نگوی مربووط بوه مسئولیت دولت در تحقق آن متفاو  است، 
قوقی مطلوب بورای تحصویل  ای حتحصیل دختران متفاو  است با الزام آن در ایجاد چارچوب

 . Wilson, 2004: 12-13)) ایشان
شود که تعدم دولت بوه برابوری جنسویتی در آمووزش چگونوه این پرس  ایجاد می رونیازا

 است؟ آیا این تعدمی دوژوره است یا دو اکتو؟ 
الالل حقوق بشر تبلوور حقوق بشر که در چارچوب معا ما  حقوق بشری و تحت نظام بین

 ا به اجورای ت، یعنی تعدما  دولاستمبین حقوق بنیادین بشر تحت الزاما  حقوقی یابم، می
ن آندا دارای ویژگی حقوقی است. حقوقی بودن تعدما  حقوق بشری بوه ایون معناسوت کوه ایو

، تعدوم (. در واقوع25-27: 1395تعدما  از جنس تعدما  دوژوره است )قاری سویم  وارای، 
الالول  ای حقووق بینکشوری اختیار خود را براساس چارچوب شود کهدوژوره زمانی ایجاد می

ل خوا وم ، در صور  عمم اجرای تعدم مزبور کشوور متعدوم مسوئورونیازامتعدم به امری کنم. 
ار بوبود. بر این اساس، چنانچه کشووری نتوانوم الزاموا  حقووق بشوری را محقوق سوازد، بایوم 

سواس برابوری و عومم تبعویض در چوارچوب مسئولیت خود را بر دوش کشم. حق بر آموزش برا
 الالل بشر شناسایی شمه است.نظام بین

، منوابع دیگوری نیوز وجوود استالاللی الالل بشر، معا ما  بیناگرچه منبع اصلی حقوق بین
کننم. حقوق نرم یکی از این منابع است که دارد که نقشی انکارناپذیر در توسعر حقوق بشر ایفا می

د تعدما  حقوقی، ولی در تعریف و تشریح مفا یم و  اچنین بسط دامنر حقوق با وجود عمم ایجا
کنم که حوز  برابری جنسیتی و برابری در آموزش را نیوز شوامل شوود. ی مینیآ رنق بشر بسیار 

 ا، رویور شونم شامل تفسیر معا وما ، اصوول را ناوا، اعالمیوهاسنادی که در این حوزه تولیم می
خصوو   در یعاووممجاوع  1993توان به اعالمیر شود. برای مثال میا و... می قضایی، قطعنامه

  کننومنییتب وا، اشاره کرد که با وجود عمم ایجاد الزام حقوقی برای دولت 1ر ع خشونت علیه زنان
 وا و اقماماتی که بایم دولت استمقررا  منمر  در کنوانسیون ر ع تاام اشکال تبعیض علیه زنان 

 (DEVAW. Art 4(j)).کنم نه انجام د نم، از جاله در زمینر آموزش را تشریح میدر این زمی
   نجار وای نووین در کننومانیبتواننم معر  و  ا آن است که میدلیل ا ایت این اعالمیه

بورای مثوال،  .(Barelli, 2009: 96سوازنم ) متأثرسازی را الاللی باشنم و  راینم قاعمهسطح بین
یوا  2یی جلوگیری، مجازا  و محو خشونت علیه زنوانکایآمردر ایجاد کنوانسیون اعالمیر مذکور 

 بوده است. مؤثربسیار  3کنوانسیون اروپایی جلوگیری و مجازا  خشونت علیه زنان

                                                           
1. Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993, A/RES/48/104. 

2. The Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication  of Violence 

against Women. 
3. The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against 
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 ها در زمینۀ برابری جنسیتی در آموزشماهیت تعهدات حقوقی دولت. 1
ی پردازعبار نحو   خصو بهقوق بشر الالل حبا تعاق در رویر  نجارسازی و نظارتی نظام بین

توان به رریوق  ا در این خصو  را میی صادره، ما یت تعدما  دولت انامههیتوصدر اسناد و 
 زیر ترسیم کرد.

اصل تاامی اسناد حقوق بشوری  نیترمدمبرابری جنسیتی منبعث از اصل عمم تبعیض، که 
  رگونوهباشوم. انسوانی کوه  وار  از ، میو تصویرگر انسان استعالیی و انسان حقوق بشری است

مجورای متعوین  -برابری و عومم تبعویض–عرریا ، بایم از حقوق بشر برخوردار شود. این حق 
 . استساختن دیگر حقوق بشر 

و عضوو سوازمان بوه  گوذارهیپا وای مالحظر مقممر منشور ملل متحم و ایاان راسوخ دولت
 «ی حقووقی میوان زن و مورد...تسواوبه حقوق اساسوی بشور، حیثیوت و شخصویت انسوانی و»

(Preamble United Nations Charter, 1945) الاللوی در اموور و تعدم به توروی   اکواری بین
 ای اساسوی بورای اقتصادی،  ر نگی، آموزشی، بدماشتی و کان به تحقق حقوق بشر و آزادی

یر حقوق بشر مبنوی بور اعالم 2تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذ ب و ماد   چی یب اه 
و بنوم  اعم از زن و مرد در برخورداری از حقوق منمر  در اعالمیه  اانسانتأکیم بر برابری  ار 

میثاق حقوق اقتصادی، اجتااعی و  ر نگی در تضاین تعدوم اعضوا بور عومم اعاوال  2ماد   2
ست کوه جاوع  رگونه تبعیض در برخورداری از حقوق منمر  در میثاق این نتیجه قابل درک ا

 ا در خصوو  عومم بین این تعدما  ماکن نخوا م بود، مگر آنکه پذیر ته شود که تعدم دولت
تبعیض به تاامی صور آن از جاله تبعویض بور مبنوای جنسویت، تکلیفوی بنیوادین بور عدوم  

 شود. الالل محسوب میو تعدم بر برابری جنسیتی ین قاعم  اساسی حقوق بین ست ادولت
، سوه یحقووق بشور ر تعدوما ، ماننم  احق آموزشاز  یو مرد در برخوردار حق برابر زن

: تعدم به احترام، تعدم به حاایت و تعدم به ایفا و کنممی لی ا تحاسطح از تعدما  را به دولت
 .(3: 1392اجرا )جعفری، 

اقومام و موانعی کوه موجوب عومم   رگونوهکنوم کوه از تعدم به احترام، دولوت را ملوزم می
 وا بایوم از اتخواذ رور مثوال دولتشود، اجتنواب کننوم. بوهداری از حق آموزش برابر میبرخور

  رگونوهی قانونی، قضایی، اجرایی و دیگور اقوماماتی کوه بوه برقوراری  ایمشخط ا و سیاست
 شود، خودداری کننم. می تبعیض جنسیتی در امر آموزش منجر

ابیری  ستنم که مانع مماخلر اشخا  ثالث  ا متعدم به اتخاذ تمدر تعدم به حاایت، دولت
 ا بایم اقماماتی را در جدت در اعاال برابری جنسیتی در آموزش شود. براساس این تعدم دولت

 ای جنسیتی که به برتری یا  رومایگی جنسیتی کلیشه  رگونه ا و از بین بردن تعصبا ، عر 
 ای مناسوب و ی دولتوی، اتخواذ برناموهمنجر شود، انجام د نم و با ورع قانون، ایجواد نداد وا

ی آن  نگوام کوه انجوام خومما  ردولتویغعاومی و نظار  بر ر تار بازیگران  مؤسسا  سیتأس

                                                                                                                                        
Women and Domestic Violence. 
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ی از ایون حوق منومبدرهآموزشی به این اشوخا  واگوذار شومه، از مماخلور اشوخا  ثالوث در 
 .(CESCR, General Comment 16, 2005: Para.19 & 20)جلوگیری کننم

 وا متعدمنوم کوه ، دولتردیوگیبرمبه ایفا که  ر دو وظیفر تأمین و تسودیل را در  در تعدم
 ا بورای اقماما  مثبتی را در جدت تأمین محتوای این حق و مساعم  بوه اشوخا  و سوازمان

 The Right to Education - Law and Policy Review)اعاوال ایون حوق، انجوام د نوم

Guidelines, UNESCO, 2014: 12) اجورا،  ن،یدر توموو جومی  مؤثربا اتخاذ تمابیر رروری،  و
 یبوازنگر ای یکنشهیو حسب ررور ، ر ییاجرا ،ییقضا ،ینیتقن ی ایمشخط یابینظار  و ارز

 .نمکن قیرر یر تبعیضمتضان  ی اهی ا و رومقررا ، عر  ن،یح قوانالو اص
 ا نسبت به این و تعدم دولتکه  رچنم حق بر آموزش جزو حقوق ر ا ی بوده  استشایان ذکر 

 نکوه تومریجیاست. ابتوما آ تأملحق، تعدم ایجابی و تمریجی است، اما از دو منظر این مسئله قابل 
. عنایی خود خار  کنممی تفسیر شود که تعدم را از تاام محتوای اگونهبهبودن حق بر آموزش نبایم 

م حو نیموؤثرترو  نیترعیسور  در تمریجی بودن تعدم، متضان تعدم به حرکت به سات این  وم
ر  وری بودن ب(. دوم آنکه بارزترین تعدمی که بار ا 79: 1395ماکن است )اسااعیلی و امینی پژوه، 

شود، تعدم بوه منوع  ای حقوق بشر محسوب میآن تأکیم شمه و تعدمی مشترک بین تاامی نسل
 .(CESCR, General Comment.20, 2009: Para.7) استی از حقوق بشر منمبدرهتبعیض در 

 ا به برابری جنسیتی در آموزش مستلزم تعدم  ووری و اقومام سوریع و بنابراین تعدم دولت
نابرابری جنسیتی در امر آموزش  وموجب تبعیض  آنچه ا در از بین بردن  ر البته مستار دولت

 شود، خوا م بود.می

 

 زشبرابری جنسیتی در آمو در زمینۀها تعهدات سیاسی دولت
به ا وما  را جدان پایبنمی خود  ی ادولت ،مجاع عاومی 1/70، ری قطعنامر 2015در سال 

برابوری  رن این ا ما ، مسوئلبیدنم. در کراعالم  ،است  م  اساسی 17پایمار که شامل  رتوسع
آموزشی تحت  م  چدارم و برابری جنسیتی ذیل  م  پنجم تبیوین شومه اسوت.  اچنوین 

را بورد  1بورای آمووزش )اعالمیور اینچئوون( 2030المیه و چوارچوب اقومام از رریق اع  ادولت
 دنم.کرالالل برای دستیابی به برابری آموزشی را اعالم بین رعالی جامع

                                                           
در اینچئون کوره  4منظور ایجاد چارچوبی عالی برای اجرای  م  شاار  به مجاع جدانی آموزش، 2015در سال . 1

، ملل متحوم رعیونیسف، بانن جدانی، برنامر توس یونسکو و با  ارا ی که به ابتکار جنوبی تشکیل شم. این مجاع
د کوه کرای مبادر  به صمور اعالمیه ،زنان ملل متحم و کایساریای عالی ملل متحم برای پنا نمگان تشکیل شم

 ش کشوور ای بر دومیر مزبور تعدم حقوقالکرد. اگرچه اعرا برد ای عالی تحقق برابری در آموزش را تعیین می
 ر.ک: کنم.میدر تبین تعدما  کشور ا ذیل نظام معا ما  حقوق بشر نقشی مدم ایفا  ،د مقرار نای

Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable 

Development Goal 4, ED-2016/WS/28. 
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 وا و پایمار نیوز حاصول موذاکرا  دولت ر ای توسعمعا ما  حقوق بشری، چارچوب ماننم
الالول بشور و محتووای حقووق بین  وانگرانیرو ، ازایوناسوت یردولتویبسیاری از کنشوگران غ

ر وع موانوع  در پویپایمار دارد. برای مثوال،  ور دو  ربا سنم ا ما  توسع یا اپوشانی گسترده
سیسووتااتیکی  سووتنم کووه موجووب نووابرابری اقتصووادی، اجتاوواعی، سیاسووی و جنسوویتی 

 UESCO, Country Commitments to Gender Equality in Education, Right to)شونم.می

Education Initiative Report, 2018: 8-9.) 
با وجود این، سنم ا ما  توسعه در این وجه که تحقق ا ما  خود را ری یون دور  زموانی 

 ای حقوق با نظام حقوق بشر متفاو  است، زیرا چارچوب ،کنم ا مطالبه میساله از دولتپانزده
 وای الزم بورای اعاوال ننوم ظر یت وا بتواموماوم و تومریجی اسوت توا دولت یبشری  راینوم

 نم. کنان اعاال در جد استانمارد ای ر تاری خا  نسبت به شدرونمان خود و سایر ا راد بشر را
رور صریح و  اقم محومود  زموانی به روازایننم و ارور کلی حقوقیتعدما  حقوق بشری به

حقووقی نبووده و از جونس پایومار  رالزاما  منمر  در سنم ا وما  توسوع ولی شونم.تجویز می
شوود. البتوه الاللوی نایسیاسی است، یعنی عمم پایبنمی به آندا موجب ایجواد مسوئولیت بین

الالل، اجورای  ور دو نووع ذکر است که با توجه به ساختار حقوقی و سیاسی زیست بین شایان
 وابسته است.  ادولتتعدما  براساس اراد  سیاسی 

سیاسی با تعدما  حقوقی )دوژوره( امکان ایجاد مسئولیت حقوقی  ن پایبنمیبیتفاو   نیترمدم 
 پایبنوم نیسوتنم، ایی کوه بوه تعدوما  سیاسوی مسئولیت برای دولت نبودالبته این به معنای  .است

 ای سوازوکارو امکان پیگیری آندا از رریق  استتر ، بلکه مسئولیت ناشی از این تعدما  نرمباشماین
 ا و نداد ای معا مه محور ملول متحوم وجوود نومارد. بوا وجوود ایون دیوان نممانالاللی مستقل بین

 (.Galbraith, 2017: 1699-1705) نمکنتواننم این امر را پیگیری  ا میسازوکار ای داخلی دولت
 

 برابری جنسیتی در آموزش در زمینۀها محتوای تعهدات حقوقی دولت
ر ع تبعیض از زنان یا حق بر  ره در خالل مسئلصور  صریح و مستقیم و گامسئله گاه به نای

 نیتورمعا ما  حقوق بشری مورد توجوه قورار گر توه اسوت. در ایون بخو  مدمدر  آموزش
 اسوتوار   بور آن ای  نجاری که این مقورراو چارچوب مربوط به موروعالاللی بینمقررا  

 شود.میبررسی  است،
 

 زنان. کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه 1
 ا را به تضاین حقووق برابور زنوان بوا دولت پردازد وبه این موروع می 10ماد  در کنوانسیون 

سازد: الف( وجوود شورایط مشوابه بورای متعدم میاز رریق موارد ذیل مردان در زمینر آموزش 
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 ؛2ب( برخورداری از کیفیت آموزشوی مشوابه؛ 1تحصیل در تاام منارق و در تاام سطوح تحصیلی
 ای مشوابه ( برخوورداری از  رصوت؛ د3از نق  موردان و زنوان یاشهی ع  رگونه مفدوم کل( رح

 ماننم ای آموزشی مماوم، ( امکان دسترسی برابر به برنامهه ؛ ای تحصیلیسایر کان ه یابورسی
دنبال کوا    اصولر میوان زنوان و موردان ه ایی که ببرنامه خصو به ای سوادآموزی، برنامه
 ای آموزشوی بورای ا ورادی کوه کا   میزان ترک تحصیلی میان زنان و ایجاد برنامه( و ؛است

 ری وای ورزشوی و سوا ای مشابه برای شرکت در  عالیت( ایجاد  رصتز ؛انمترک تحصیل کرده
 ای ( دسترسی به ارالعا  آموزشی مربوط به سالمتی از جالوه توصویهح ؛ یزیکی ی اتی عال

 ه.مرتبط با تنظیم خانواد
 10رور رانی تفسیری از مواد  خود به 36کایتر ر ع تبعیض علیه زنان در توصیر شاار  

ی زنان از حق بور آمووزش منمبدره ا بایم آنچه را که مانع کنم دولتکنوانسیون ارائه و بیان می
 شود، ر ع کرده و اقماما  الزم را برای ایجاد برابری آموزشی در عال  را م سازنم.  اچنینمی

 ای سیاسی و حقوقی الزم برای انطباق عالی و عینوی بوا سوایر الزاموا   ا بایم چارچوبدولت
کنوانسیون را ایجاد کننم. برای انجام این امور، کایتوه رویکوردی متشوکل از سوه مفدووم حوق 

 ,CEDAW)د وم دسترسی به آموزش، حق در آموزش و حق از رریوق آمووزش را توسوعه می

General Recommendation36.2017.) 
 ای آموزشی اشواره دارد کوه خوود ر امکانا  و زیرساختمسئلحق دسترسی به آموزش به 

 ای کوا ی متشکل از سه عنصر زیر است: الف( دسترسی  یزیکی شامل مدیا بوودن زیرسواخت

                                                           
 ا شناسایی شومه اسوت. بورای مثوال در  ا در آموزش از سوی بسیاری از دولته یا برابری  رصتاصل شرایط مشاب .1

 ای و  رصوت پوست از امکانوا قضیر براوون علیه  یأ  آموزش، دیوان عالی آمریکا اعالم کرد که کودکان رنگین
ولوت را ا  عوالی آموزشوی دتوانوم ا وماموزشی کاتری در مقایسه با کودکان سفیمپوست برخوردارنم و این نای

برخوورداری از  توموین و مقورر شوم کوه حوق« وزشوی ای برابور آم رصوت»محقق سازد. این مسوئله در قوانون 
  ای برابر آموزشی در ممارس مختلط جنسی یا نژادی بایستی از سوی دولت تضاین شود. ر.ک:  رصت

General Assembly, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right to 

education, adopted on 18 April 2011, A/HRC/17/29. 

یسوتی، زبراساس گزارش گزارشگر ویژ  حق بر آموزش، مسئلر آموزش دختران با مشکال   وراوان زیرسواختی،  .2
سازد که این امر شم  متأثر میروست که کیفیت آموزش نسبت به دختران را بهاقتصادی و حتی امنیتی روبه

 کنم. ر.ک: رور جمی حق ایشان بر آموزش را سلبتوانم بهمی
Economic and Social Council, Commission on Human Rights, the Special Rapporteur on the right to 

education, 2006, E/CN.4/2006/45. 

و   اد رویوهخود بیان می دارد که وجو 16شاار   ر ع تاام اشکال تبعیض نسبت به زنان در نظر عاومی کایتر .3
ز موانع ا ای  ر نگی مبتنی بر نابرابری جنسیتی که برخاسته از الگو ای ندادین جنسیتی است، ی چارچوب

  ا بایوم از رریوق ای بنیادین خود است. دولتتحقق برابری میان زن و مرد در برخورداری از حقوق و آزادی
  ای عاومی به ر ع این مسئله اقمام کننم. ر.ک:آموزش و ارتقای آگا ی ایجاد قوانین مناسب،

The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation, No.16, 

1991, A/46/38. 
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؛ ب( دسترسی تکنولوژین به مسئلر  را م ساختن امکانا  الزم برای آن دسته از ا راد که است
کارگیری  ناوری ارتبارا  و ارالعا  بورای منوارق نم در ممرسه حضور یابنم، ماننم بهتواننای

 دور ا تاده؛  ( دسترسی اقتصادی به معنای ایجاد نظام آموزشی رایگان است. 
کنم، به امووری  راتور از برابوری عومدی حق در آموزش در مفدوم کیفی آموزش زیست می

ر مسوئلی جنسیتی در آموزش است. حوق در آمووزش بوه داللت دارد.  م  ارتقای برابری عین
توان به ما یت ر تار معلم بوا  ا داللت دارد. برای مثال میبرابری در ر تار و دسترسی به  رصت

آموزان دختر و پسر اشاره کرد، زیرا این جامعه است که نابرابری مبتنی بور جنسویت را از دان 
 ای آموزشوی در ایون مسویر نقو  بسویار محیط د م و لذارریق نداد ای اجتااعی شکل می

 ای  وای آموزشوی کلیشوهجای اینکوه محیطکننم. در بسویاری از جواموع، بوهپررنگی ایفا می
ی از روابط مبتنی بور برابوری را ایجواد و بسوط د نوم،  اوان اتازهرا بشکنم و الگوی  1جنسیتی

 ای آموزشوی ای جاری در محیطگیرنم و براساس آن ر تار  ای جنسیتی جامعه را میکلیشه
 د نم. را شکل و سازمان می

حق از رریق آموزش به این معناست که تحصیل بایم موجوب ایجواد برابوری جنسویتی در 
شوود کوه نظوام  ای آموزشی شود.  قومان ایون حوق زموانی آشوکار میزنمگی خار  از محیط

ی باشوم،  اقوم توانوایی ارتقوای ی جنسویتاشهیکل ای آموزشی که بایم بستری برای تغییر نگاه
منومی بدره رونیوازا ای اجتااعی، اقتصادی،  ر نگی و سیاسوی اسوت، موقعیت زنان در زمینه

گیرد. در واقع، عمم تحقق این حوق بوه ایون معناسوت کوه کامل آندا از این حقوق را نادیمه می
 Report of the Special) ممارک تحصیلی زنان ارزش یا اعتبار اجتااعی برابر بوا موردان نومارد

Rapporteur on the right to education, 2019: para.17) ی که در بسویاری از جواموع اگونهبه
 ای بیشتری بوه ی باشنم، باز از موقعیت و  رصتترحتی اگر مردان دارای سطح تحصیال  کا

 2 ای مختلف برخوردار خوا نم بود.نسبت زنان در زمینه
رور جامع به بحوث برابوری در آمووزش پرداختوه، اموا در به 10در ماد   رچنم کنوانسیون 

رور وارح دامنه، قلارو و مفدوم برابری جنسیتی تبیین این ماده با ارائر نظریر تفسیری خود، به
 ا را از اقمام به ین سری امور  یزیکی و ظوا ری گسوترش داده را شکا ته و قلارو تعدم دولت

                                                           
تعریوف  وی در ارائوه  ای ا راری سوع ا و حرکتکه بسیاری از جنب  کنمیمگزارشگر ویژ  حق آموزش ببان . 1

بودنشوان از محروم  ای این زنوانکی از ویژگیتصویری کلیشه ای از ین  اسر، دختر یا زن خوب دارنم که ی
 تحصیل است. ر. ک: 

Report of the Special Rapporteur on the right to education, 2019, A/74/243, Para, 47. 

اقتصوادی  برانگیزترین شکا  جنسیتی در بعم توانانمیقتصاد، چال . برابر آمار شکا  جنسیتی مجاع جدانی ا2
عنوی ید. شووکشم که در این حوزه برابری ایجاد سال رول می202بینی رونم  علی، و سیاسی است و با پی 

میریتی موی اقتصوادی، سیاسوی و  واتواننم در حوزهزنان با وجود داشتن ممارک تحصیلی برابر با مردان نای
 .The Global Gender Gap Report, 2018: 10 نم. ر.ک:کنبرابر با آندا را تصمی جایگا ی 
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 ای آموزشی، چون برابری اعتبار ممارک تحصیلی زن و مرد، برابری در است و به خار  از حوزه
 ای جنسویتی  ا، ر تار برابر مربیوان مومارس و زدودن کلیشوه ا و  رصتدسترسی به موقعیت

 وا در ایون تسری داده است. این حم از گستردگی قلارو و مفدوم برابری آموزشی و تعدم دولت
آن در سایر حقوق  ر نگی، مثل برابری در  ریتأثین حق بشری و زمینه نشان از بنیادین بودن ا

 وا تعدوم خوود در رسوم اگور دولتنظر می ا دارد. در واقوع بوهتصمی احراز مشاغل و موقعیت
خصو  آموزش را با این حم از قلارو که کایته ارائه داده است به انجام برسواننم، پواداش ایون 

 ای دیگر اقتصادی، شغلی، اجتااعی و سیاسی خوا م وزهو اداری، ایجاد برابری جنسیتی در ح
البتوه  ا در این خصو  نیوز تعدوم بوا مبنوای متعومد حقووقی و سیاسوی دارنوم. بود که دولت

شوود و محومود نای 10برابری جنسیتی در آموزش به ماد   زمینر ای کنوانسیون در بچارچو
 ا ت.ه ی ایی در این زمینداللتتوان نیز می 11و  1،2،7در سایر مواد  اچون مواد 

 

 کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش .2
تبعویض در این کنوانسیون  .پرداخته است آموزش رور خا  به موروعمقررا  این کنوانسیون به

شامل  رگونه تاایز، محرومیت، محمودیت یا اولویتی است که براساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبوان، 
دیگری، خاستگاه اجتااعی یوا ملوی، و وروعیت اقتصوادی یوا   یا  ر عقیم سیاسی  مذ ب، عقیم

 ژهیوآیم و  م  یا پیاممش تخریب یا تضعیف برخورد یکسان آموزشی و بهوجود میشرایط تولم به
محومود کوردن  موارد زیر است: محروم کردن  رد یا گرو ی از ا راد از  ر نوع یا  ر سطح آموزش؛

یوا توماوم مؤسسوا  یوا  سی؛ تأسوترنیید به استفاده از کیفیوت آموزشوی پوا رد یا گرو ی از ا را
ایون  2، البتوه بوا توجوه بوه شوروری کوه در بنوم  ا ای آموزشی جماگانه برای ا راد یا گروهنظام

)ویژه( به  رد یا گرو ی از ا راد که مغوایر بوا منزلوت انسوانی  تحایل شرایط ،کنوانسیون ذکر شمه
 .(UNESCO Convention against Discrimination in Education, 1960: art.1) است

تبعیض در آموزش به تاامی سطوح آموزش از ابتمایی تا تکایلی، انوواع آمووزش، کارکنوان 
، شورایط و کیفیتوی کوه تحوت آن آمووزش انجوام شمه را م ای آموزش، امکانا  و زیرساخت

حتی در صور  ایجاد تفکین جنسویتی در  یابم. به موجب این کنوانسیونپذیرد، تسری میمی
صور  یکسان به امکانا  آموزشوی،  ضوای آموزشوی آموزش، بایم  ر دو جنس دختر و پسر به

مناسب دسترسی داشته باشنم. این تساوی بوه دسترسوی یکسوان  ور دو جونس بوه کارکنوان 
ز تسوری  ای علاوی و اخالقوی یکسوان برخووردار باشونم نیوآموزشی و معلاان که از صالحیت

  .(UNESCO Convention against Discrimination in Education, 1960: art.2)یابممی
منظور بوهشود  ا خواسته میگیرد و از دولتمورد توجه قرار می 3 ا در ماد  تعدما  دولت

بوه  را زیر  ای عالیت آممه است، کنوانسیون این در که مفدومی به تبعیض، از جلوگیری و ر ع
شوود، می آمووزش در تبعویض موجوب اداری را که و قانونی تادیما  نوع  ر( الف :را گذارنماج
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 در دانشوجویان و آمووزاندان  پوذیرش در تبعویض رگونوه  ر وع (سوازنم؛ ب متوقوف و ملغی
نم نم  اجازه( کننم؛   تضاین رریق قانونگذاری، از لزوم صور  در حتی را، آموزشیمؤسسا  

ایون  اینکوه مگور شونم؛ قائل استثنایی گونهچی  خود کشور اتباع به کان در دولتی مراجع که
 اعطوای شدریه، کا   قالب در  م آن گیرد؛ صور  شاگردان نیاز یا شایستگی براساس استثنا
 جدت مجوز دادن یا تسدیال  ساختن ماننم  را مدا آن به کان اشکال یا سایر تحصیلی بورس
 گرو وی بوه تعلوق دلیل قوط بوه شاگردان نم نم اجازه( ؛ دخارجی  ایدولت در تحصیل ادامر
 در محمودیت با یا شونم برخوردار آموزشی مؤسسا  به دولتی مراجع ی اکان امتیاز از خا 

 اتبواع انوماز  بوه خوود ی اسرزمین در مقیم خارجی اتباع برای( شونم؛ ه مواجه آندا از استفاده
  .ورنمآ  را م را آموزش به دسترسی امکان خود

د وم و بوا نگوا ی جدوانی و تری از ا وما  کنوانسویون را ارائوه میاین ماده گستر  وسویع
ی کوه ر وع اگونوهبهد وم،  راملیتی مسئلر حق دسترسی بوه آمووزش را موورد توجوه قورار می

 یابم. تبعیضا  جنسیتی در ذیل آن مفدوم می
 وا دسوتر دیگوری از تعدوما  دولتقلاماد کرد، بوه  3توان آن را ادامر ماد  که می 4ماد  

ی تنظویم و اجورا اگونوهبه ای ملی آموزشی خوود را خوا م سیاست ا میاشاره دارد و از دولت
آموزشوی  مشابه ای آموزشی و  اچنین کیفیت و ر تار کننم که برابری در دسترسی به  رصت

ی ا ورادی کوه برای  ر دو جنس تضاین شوود و ایون مسوئله شوامل ارائور خومما  ویوژه بورا
 ا بایم شورایط شود.  اچنین، دولتتحصیال  ابتمایی را دریا ت یا کامل کننم، می انمنتوانسته

 معلم شمن را بمون تبعیض برای  اگان مدیا سازنم. 
 ا در مقابله بوا تبعویض در خود در خصو  اقماما  دولت 37نامر شاار  یونسکو در توصیه

 ای اداری و اقوماما   وردی شامل قوانین، بلکه رویه تنداهنگویم اصل عمم تبعیض آموزش می
نحوی بر حاکایت بر مؤسسا  آموزشی دولتوی، بایوم بوهشود. این اصل عالوهمقاما  دولتی می

 Reports received)تفسیر شود که مانع اعاال تبعیض در مؤسسا  آموزشی خصوصی نیز گردد

from Member States on the measures taken to implement the 1960 Convention and 

Recommendation against Discrimination in Education, 2013:37.) 
تر دامنر تبعیض در این کنوانسیون در خصو  آموزش در مقایسه با سوایر اسوناد گسوترده

ی و تبعیض در برخورداری از  رگونه کان و امتیاز تحصیل 3ماد  « د»و «  »است. در بنم ای 
دامنور ایون کنوانسویون را بوه  ور سوطح از  1مواد  « الف»آموزشی مانوع است. از سویی بنم 

تووان شود. بر ایون اسواس می ای آموزش عالی نیز میآموزش تسری داده است که شامل دوره
 خصوو به ا و برخی مقوارع گفت درنظر گر تن سدایر خا  یا امتیازی ویژه در برخی رشته

صوور  مقوررا  نانوشوته و صور  مقررا  نوشته، چه بهصیال  تکایلی، چه به ای تحدر دوره
کننمگان، بورای کننومگان و ماتحنوان آموزشوی چوون مصواحبهاقماما   وردی از سووی اداره
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دانشجویان پسر و ایجاد محمودیت یا محرومیت برای دختران دانشجو به صر  جنسیت، مغوایر 
 .استدر این خصو   ا با این کنوانسیون و تعدم دولت

 

 ادی، اجتماعی و فرهنگیالمللی حقوق اقتصمیثاق بین. 3
ر حق بر آموزش پرداخته و آن را براساس برابری و عومم تبعویض مسئلمیثاق به  14و  13مواد 

.  اچنووین مانوعیووت تبعوویض (ICESCR,1966: arts.13-14)بوورای  اگووان خواسووتار اسووت 
 :ICESCR,1966)کنم ا را ملزم به تضاین آن میدولت تبیین و 3( و 2)2جنسیتی را در ماد  

arts. 2(2) and 3)  الاللی میثواق در زمینور حوق بور در نظریر تفسیری که از سوی کایتر بین
سازد که آشکار می 3( و 2)2 ا در اجرای مواد شود تعدما  دولتآموزش صادر شمه، عنوان می

گیورد، تی در خصو  حق بر آموزش صور  میر ع تبعیض جنسی منظوربهاقماما  موقتی که 
تا جایی مجاز خوا م بود که به تماوم استانمارد ای مجزا و نوابرابر بورای گرو وی خوا  منجور 

 ا بایم پیوسته بر تاام ر ع شونم و دولت موردنظرنشود و این اقماما  بایم پس از حصول نتای  
نظار  کننم و از رریق ارائر الگو ا و   ای آموزشیو برنامه مؤسسا محور،  ای آموزشسیاست

 CESCR, General). تبعویض آموزشوی گوام بردارنوم  رگونوه ای عالوی در ر وع دیگر شیوه

Comment. 13, 1999: para. 32)   
مراتب توان نتیجه گر ت که حق بر آموزش بمون تبعیض در سلسلهبراساس مفاد میثاق می

 کسورهتوان گفت که این حوق ید، به این معنا که نایالالل ورعیت خاصی دارقواعم حقوق بین
توان گفت که تکلیف دولت در آموزش ابتمایی برای دارای وصف آمره است، اما از سوی دیگر می

 56 اه و براساس برابری جنسیتی  م ین تعدم به نتیجه و  م تکلیفی آمره در مفدووم مواد  
 وا رسم ناتوانی دولتنظر می(. حتی به191: 1389کنوانسیون حقوق معا ما  است )نیاورانی، 

 1الشعاع قرار د م.توانم آمره بودن آن را تحتدر امکان تحقق مادی این حق نای

 
 کنوانسیون حقوق کودک .4

 سازد که ا را متعدم میو دولت کردهلر حق بر آموزش اشاره ئمسبه خود  28در ماد   این سند

بشناسوم و بورای دسوتیابی تومریجی بوه ایون حوق  حق کودک را نسبت به آموزش به رسایت
ر مسوئلکنوانسویون بوه  29مواد    (CRC, 1989: art 28).اقومام کنوم ا براساس برابری  رصت

ای باشوم کوه موجوب گونوهکنم که آموزش کودکان بایوم بهپردازد و بیان میا ما  آموزش می

                                                           
جباری بوودن ابر لزوم  تأکیمتفسیری صادر و ران  راعالمی 13 ماد  نگام الحاق به میثاق در خصو  زامبیا به .1

 که از حیث مادی امکان تحقق  وری آن را نمارد. ر.ک:  کنمیمو پذیرش این تعدم اعالم 
World Education Report 2000, op. cit., p.22. 
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ندا را بورای زنومگی مسوئوالنه  ای جسای و روحی شود و آارتقای شخصیت، استعماد و توانایی
 اراه درک ررور  صلح، ممارا، برابری جنسیتی و دوستی میان تاام ا راد بشر با  ور نوژاد و به

شوود کوه کنوانسویون قرائوت می 2ملیت و مذ بی آماده سازد. وقتی این الزاما  در کنار ماد  
انسیون بمون تبعیض از نظور  ا بایم اراینان یابنم حقوق منمر  در این کنوکنم دولتبیان می

نژاد، جنسیت، ملیت و مذ ب در مورد تاام کودکان واقع در صوالحیت سورزمینی آندوا محقوق 
را در جدت تضاین حاایت از کودک در مقابل تاام اشوکال تبعویض  اقماما  یتاامشود و می

حق بنیوادین و در برابر  اه از جاله در مقابل والمین و اعضای خانواده کودک انجام د نم؛ این 
حتی والمین و اعضای خوانواد  کوودک نیوز  چراکهشود، ی ناایان میخوببهاساسی برای کودک 

 انمشمهمتعدم  2ماد   2 ا براساس بنم تواننم تبعیضی در این خصو  اعاال کننم و دولتنای
علیه صور  برابر که اقماماتی را در جدت تضاین حقوق کودک در برخورداری از حق آموزش به

 نزدیکان و اولیای قانونی وی نیز انجام د نم و آنان را مجازا  کننم. 
کنوانسیون و تأکیوم مقممور  28در صمر ماد  « دستیابی تمریجی به این حق»بیان عبار  

کنوانسیون بر عمم  رگونه تبعیض و برقراری برابری بوین کودکوان بورای تربیوت سوالم آندوا از 
در مقابل تبعیض و نوابرابری بوا لحواو دو عامول  1کودکان دخترپذیر بودن مضاعف سویی آسیب

 نیترعیسوررلبم که بایم در  ا را میتوأمان سن و جنسیت، تعدم ایجابی،  وری و مستار دولت
کنی  رگونوه تبعویض سووی انجوام ایون تعدوم و ریشوهحالت با استارار و تماوم به نیمؤثرترو 

 جنسیتی گام بردارنم. 
 

 حقوق افراد دارای معلولیتکنوانسیون . 5
 وای کنوم کوه دختوران دارای معلولیوت در معوری تبعیضبیان می 6این کنوانسیون در ماد  

منمی برابور و کامول درهتضاین ب منظوربهتمابیری را  ا بایم رو دولتچنمگانه قرار دارنم و ازاین
اتخوواذ  ش،، ماننووم حووق بوور آموووزی بنیووادین وواحقوووق بشوور و آزادی یتاووام ازآندوووا 

  .(Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006: art. 6)کننم

                                                           
 ای جنسی در ممارس، نابرابری براساس مطالعر ملل متحم در مورد خشونت علیه کودکان، عامل اصلی خشونت .1

توا  شوودیمسوت. ایون مسوئله سوبب  ای اجتاواعی تحایلوی ا ای سنتی و عر ی و نق جنسیتی و کلیشه
 منظوربه ای جنسیتی بیشتر دچار خودمقصربینی شونم و واجده با خشونتدختران در مقایسه با پسران در م

د موجب ایجا حفاظت از اعتبار اجتااعی و خانوادگی خود از تعقیب و مجازا  مرتکب خودداری ورزنم. این امر
بور وه ا عال. دولتشود که ر تار ای خود را تکرار کننم ا میحاشیر امنی برای مرتکبان این دسته از خشونت

خصوو  دختوران، امون سوازنم، بایوم اقوماما   ر نگوی و  ای آموزشی را برای کودکان، بهاینکه بایم محیط
 .ک: ا انجام د نم. رسازی  راوانی برای ایجاد  وشیاری اجتااعی در خصو  این دسته از خشونتآگاه

 .119: 2006edition,  ts1Pinheiro, Paulo Sérgio, UN Study on Violence against Children,  
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 ای عضو، حق آموزش را برای ا راد دارای معلولیوت دولتکنم کنوانسیون ذکر می 24ماد  
از نظر تحقق این حق، بمون تبعیض و بر مبنوای  رصوت برابور، نظوام  و شناسنمبه رسایت می
کایتر حقوق  .دکرتضاین خوا نم  العارصور  مادامدر تاامی سطوح و بهیری را آموزشی  راگ

 ا بایم دارد دولتبیان می 24خود دربار  ماد   4ا راد دارای معلولیت در نظریر تفسیری شاار  
را شناسایی و ر ع کننم و اقوماما  الزم را  24موانع موجود بر سر تحقق حقوق منمر  در ماد  

واسوطر تبعویض راینان از اینکه حق بر آمووزش زنوان و دختوران دارای معلولیوت بهمنظور ابه
ی نسبت به توانایی این ا وراد مختول نشوود، داور یپجنسیتی یا تبعیض مبتنی بر معلولیت یا 

 :UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Article 24) مبوذول دارنوم

the Right to Inclusive Education, 2016: para. 44.) 
علت نژاد، مذ ب، تابعیت و... از حقووق بر جنسیت، ماننم سایر زنان که بهدختران معلول عالوه

 وا نیوز در رو دولتگیرنم. ازاین ای چنمگانه و مضاعف قرار میانم، در معری تبعیضخود محروم
 وا روان تعدوم بور برقوراری دولت 1این خصو  بایم تعدماتی چنمگانه و مضاعف داشوته باشونم.

 ای الزم را چوون تسودیل حضوور در مومارس، برابری جنسیتی، بایم امکانا ، بسوتر و زیرسواخت
، تجدیز ممارس، تعلیم مربیوان و... را مدیوا آمموشممجدز ساختن این دسته از دختران به امکانا  

نسویون و اقومام بوه اتخواذ تومابیر کنوا 4مواد   2با تصریح بر تعدم تمریجی دولت در بنوم  2سازنم.
 ا از مبوارزه بوا کلیشوه خصو به ا نسبت به حقوق معلوالن و مناسب از سوی دولت مؤثر وری، 

کنوانسیون و امعوان  24()ب( کنوانسیون و مالحظر ماد  1) 8 ای جنسیتی در ماد  جاله کلیشه
ی بوین آمووزش ارابطوهدمنوم  وا متعتوان گفوت دولتدر خصو  زنان معلول می 6نظر در ماد  

ایجاد کننم و در اجورای ایون  العارمادامصور   ا و جنسیت وی بهدختران معلول و حمود توانایی
 ا و وسایل نیز توجه کننم و تمابیر و اقماماتی تعدم با تمابیر حاایتی  ردی و جاعی به ابزار، روش

نوم و قووانین و شورایط  یزیکوی و مناسب با ورعیت جسای دختران معلول را نیوز بور عدومه گیر
 سازی کننم.  ر نگی جامعه را با شرایط دختران معلول برای برخورداری از آموزش  اسان

                                                           
 ای مضاعفی از معلووالن و بوه رریوق اولوی از دختوران  ا در مقایسه با مقررا  کنوانسیون، حاایت. برخی دولت1

ن معلووالن ( ایوران، آمووزش رایگوا1383انم. برابر قانون جامع حاایت از حقوق معلووالن )عال آوردهمعلول به
که . درحالیدشویم ای  نی و حر ه ای نیز عالی و آموزش مدار  شامل مدمکودک، ابتمایی، متوسطه، آموزش

 گیرد. ا در این خصو   قط به دور  ابتمایی و متوسطه تعلق میبراساس مقررا  کنوانسیون تعدم دولت
دارد کوه م میاتخاذ کرده است، اعال 2018حقوق ا راد دارای معلولیت در سال  ردر یکی از تصایااتی که کایت .2

اح  و  وام دولت اسپانیا مبنی بر ماانعت کودکان دارای معلولیت به ورود به مومارس ایون کشوور نقوض اقم
ورد آمووزش تواننم در کنار ا راد سوالم مو. اگرچه این ا راد نایاستسیستااتین حق بر آموزش ا راد معلول 

دارای  داری ا رادکا ی برای برخور ی نظارتی او امکانا  الزم و نیز چارچوب  اقرار گیرنم، اما ایجاد زیرساخت
 . ر.ک: مانمباقی می  امعلولیت از حق بر آموزش  اچنان یکی از تعدما  دولت

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Inquiry concerning Spain carried out by the 
Committee under article 6 of the Optional Protocol to the Convention, 2018, CRPD/C/20/. 
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 المللی حقوق مدنی و سیاسی. میثاق بین6
 آزادی بوه( 4) 18 مواد  در نومارد، آمووزش بور حق در زمینر مستقیای این میثاق داللت اگرچه

 سرپرستان قانونی موردبرحسب  و والمین آزادی بایم  ادولت داردمی بیان که دارد اشاره آموزش
 شواارنم خوود محتورم اعتقوادا  مطابق کودکان اخالقی و مذ بی آموزش تأمین در را کودکان

(ICCPR, 1966: art. 18(4)) شومشناخته حقووق خصوو  در مرد و زن برابری به 3 ماد  در یا  
 دارد اشواره تبعیض عمم در خصو  مستقل ایمقرره به 26 ماد  در و پردازدمی سیاسی و ممنی

. شوودمی اعاال شود،می حاایت و تنظیم ا دولت حاکایت سوی از که ایحوزه  ر به نسبت که
 تبعویض گونوهچی  بومون و مسواوینم قوانون مقابول در اشخا  تاامی داردمی بیان مذکور ماد 

 کورده و منوع را تبعیض رگونه بایم  قانون لحاو نای از. دارنم را قانون از سوی حاایت استحقاق
 نوژاد، حیوث از خصوو به تبعویض رگونه  به نسبت متساوی و مؤثر حاایت اشخا  کلیر برای
 نسوب مکنت، اجتااعی، یا ملی خاستگاه دیگر، عقایم و سیاسی عقایم مذ ب، زبان، جنس، رنگ،

دارد ر نظریر تفسیری خود اذعوان مویکایتر حقوق بشر نیز د .کننم تضاین دیگر ورعیت  ر یا
و  26شود، بایم در انطبواق بوا الزاموا  مواد   ا مصوب و اعاال میی که از سوی دولتامقرره ر 

  .(HRC, General Comment18, 1989: para. 12) عاری از  رگونه تبعیض باشم
  محومود بوه رور صربه 26توان گفت اعاال اصل عمم تبعیض منمر  در ماد  می نیبنابرا

 وای شود، بلکه شرری است جامع که تاوام حقووق بشور و آزادیحقوق مورد اشار  میثاق نای
گیرد که ماکن است در دیگر اسناد حقوق بشری ملحوو شمه باشنم. بنیادین بشری را در برمی

تووان اولوین زنم، میالاللی حقوق بشر مو  میاصل عمم تبعیض در آموزش را که در اسناد بین
صوور  برابور آن بهتاوین اصل را ناا در قلارو اجرای حق بر آموزش دانست. حق بر آموزش و 

 وا برای دختران و پسران اصل محووری  ور نظوام آموزشوی بایوم قورار گیورد. بنوابراین، دولت
اراینان حاصل کننم که حقوق و مقررا  مربوط به آموزش  اقم الزاما  یا ترتیبواتی  انمموظف

 سبت به زنان و دختران باشم.ن زیآمضیتبع
 

 توسعۀ پایداربرابری جنسیتی در آموزش در سند 
شوامل ا وما   وارای دو  م  اصلی مرتبط با برابری جنسیتی در آمووزش دسنم توسعر پایمار 

  .است 5و  4شاار  
نم و کنخوا م ایجاد آموزش با کیفیت جامع و برابر را تضاین می  ادولتاز  4 م  شاار  

 Transforming our world: the 2030) ای آموزش مماوم را برای  اگان گسترش د نمت رص

Agenda for Sustainable Development, 2015:Goal 4).  برای دستیابی به این  وم ، سونم
  ا از مجرای آندا  م  منظور را محقوق سوازنم.نم که دولتک ایی را تعیین میمزبور چارچوب
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آموزش، در گزارش اخیر خود به مجاع عاومی سازمان ملول بیوان کورده گزارشگر ویژ  حق بر 
دارد: آمووزش اعالمیر جدانی حقوق بشر که بیان می 26توسعر پایمار با ماد   4که  م  شاار  

 وای اساسوی منجور شوود؛ بایم به پیشر ت کامل شخصیت انسان و تقویت حقوق بشر و آزادی
 Report of the) زش، دارای تشابه یا  اپوشوانی  سوتنمای از ا ما  حق آموعنوان مجاوعهبه

Special Rapporteur on the right to education, 2019: para.17)  که این تشابه و  اپوشانی
میثاق حقوق اقتصوادی،  13کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش، ماد   5توان در ماد  را می

 حقوق کودک نیز مالحظه کرد. کنوانسیون  29اجتااعی و  ر نگی و ماد  
بایم دستیابی به   ادولتکنم پردازد و بیان میلر برابری جنسیتی میئبه مس 5   م  شاار

و بر این اساس اقماماتی  نمکنبرابری جنسیتی و توانانم ساختن تاام زنان و دختران را تضاین 
 . را انجام د نم

توسعر پایمار این نتیجوه حاصول  5و  4 شمه در ا ما  ای تبیینبا درنظر گر تن چارچوب
واسوطر رویکرد وای هعنوان ین گوروه خوا  کوه بد که سنم مزبور زنان و دختران را بهشومی
خوا وم در می  وادولتو از  ننمشناسایی ک ،گیرنممورد خشونت و تضعیف قرار می زیآمضیتبع

 ا در اجورا و پیواده کوردن لت. دو ای قانونی و اجرایی خود را سامان د نمچارچوب زمینهاین 
حق بر آموزش برای دختران و زنان بمون تبعیض، مسئولیت اولیه و اصلی دارنم که در گوزارش 

 Report of the Special)گزارشگر ویژ  حق بر آموزش بر این مورووع نیوز تأکیوم شومه اسوت

Rapporteur on the right to education, 2017: para.123.) 
 

 در ایجاد برابری جنسیتی هارویۀ دولت
تعدم دولت به تأمین آمووزش و پورورش و تعاویم آن بورای  ، بر ادر قانون اساسی عاوم دولت

روان تأکیوم وظیفور  است. در این باره قانون اساسوی ایتالیوا شمهتأکیم  بمون تبعیض  اگان
زش ابتمایی رایگان آمو داردبیان می 34پمر به تأمین آموزش  رزنمان، ذیل اصل  ژهیوبهخانواده 

آمووزان مسوتعم را توا و از آن پوس دولوت موظوف اسوت دان  اسوت و بمون تبعیض و اجباری
 وای مناسوب در قالوب رور برابور حاایوت کنوم و آندوا را از آموزشباالترین سطوح آموزشی به

کس کنم  یچخود اعالم می 42منم سازد. قانون اساسی ترکیه در ماد  ی بدرهاهیبورس ای ررح
 ای آموزش عاوومی، رایگوان و اجبواری را نبایم از حق آموزش محروم شود و دولت بایم زمینه

قانون اساسی ژاپن به آموزش و پورورش  26اصل را م آورد.  -اعم از دختر و پسر -برای  اگان
موردم حوق دارنوم برحسوب  ر اودارد مویبیوان  و رایگان اجبواری و  اگوانی پرداختوه اسوت

نوم پسوران و دختوران تحوت اموردم موظف راشونم.  برخوردار یکسان  آموزش استعمادشان از
قانون اساسی  رانسه،  سازنممنم ترتیب مقرر در قانون بدرهتکفل خوی  را از آموزش متعار  به

دارد که بایم امکانا  تضاین دسترسی برابر به آموزش برای تاامی ا راد را تعدم دولت اعالم می
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 وای از بررسوی چارچوب 1کار گیورد.سازی نظام آموزشی رایگان و عاومی بوهمخود را برای  را 
که در برخوورداری  میآیبرم ا در خصو  حق بر آموزش و ابعاد مختلف آن چنین قانونی دولت

منظور تضاین  ا بایم تاام اقماما  الزم بهاز این حق  یچ تبعیضی نبایم صور  بپذیرد و دولت
 رابر اتخاذ کننم.رور باین امر را به

توا  آمووزش و پورورشر توأمین ود بخ ا در قانون اساسی دولت ایران  اراستا با سایر دولت
دولوت موظوف شومه  30. به  این منظور، در اصول است کردهتأکیم  برای  اه سطح متوسطه

ا پایان دور  متوسطه ت -تیجنسبمون توجه به  –است وسایل آموزش رایگان را برای  ار ملت 
 (.1358ا م آورد )قانون اساسی جادوری اسالمی ایران،  ر

بوه ایون ، 30در اصول  «ملوت ربرای  ا»و  32اصل  3در بنم  «برای  اه»کارگیری عبار  به
  رگونوهاتباع کشور معتقم است و  رقانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای  امعناست که 

ایون مورووع در م. ندانای جایزاتباع کشور در میان  ، نژادی، قومی، مذ بی و جنسیتی راتبعیض
 20 ای ناروا و ایجاد امکانا  عادالنه اشاره دارد و نیز اصول که به ر ع تبعیض 3اصل  9کنار بنم 

که به برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اجتااعی، اقتصوادی و  ر نگوی 
 ویچ رو سوازد. ازایونر ایران را بیشتر متبلوور میآمیز بودن آموزش دپردازد، جلو  غیرتبعیضمی

 وجود نمارد.در نظم حقوقی ایران جنس  و محمودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن

تووان جایگواه حوق بور قانون ا ما  و وظایف آموزش و پرورش منبع دیگری اسوت کوه می
آموزان بایم ان این قانون،  ار د 5 آموزش در قوانین ایران را مورد توجه قرار داد. براساس ماد 

منوم بدره شکو ایی اسوتعماد ای خوود منظوربهاز تعلیاا  مناسب، برحسب استعماد و جنس، 
 (.1366شونم )قانون ا ما  و وظایف آموزش و پرورش، 

بوه امور تبعویض داللوت « اسوتعماد و جونس برحسوب»نکتر شایان مالحظه اینکه عبوار  
ر انی و شئون اسالمی اسوت کوه  وماده داللت بر انطباق تعلیاا  با مب کنم، توجه به ادامرنای

 جنس بر این اساس از آموزش الزم برخوردار خوا م بود.
در سنم تحول بنیادین آموزش و پرورش که از اسناد باالدسوتی حووز  آمووزش و پورورش  

ین سنم، آمووزش شود، این موروع نیز مورد توجه قرار گر ته است. براساس اایران محسوب می
منم،  اگانی، عادالنه، الزامی و در ساختاری کارامم و اثربخ  بورای صور  نظامو پروش بایم به

آموزان ارائه شود.  رچنم این سنم اشار  مستقیای بوه برابوری جنسویتی نومارد، در تاام دان 
ان از حوق ای یا ت که بوه محرومیوت دختورتوان مقرره ای آن نایاز ا ما  و ساحت نیچی 

رور عوام بوه تعدوم آموزش به صر  جنسیت منجر شود. در تاام بنم ا و منمرجا  این سنم به

                                                           
1. Library of Congress, Constitutional Right to an Education in Selected Countries, 2016, available at: 

https://www.loc.gov/law/help/constitutional-right-to-an-education/constitutional-right-to-
education.pdf.0 

 .عالی آموزش و تعایم ، و تسدیلسطوح در تاام  اه برای رایگان بمنی و تربیت و پرورش آموزش. 1

https://www.loc.gov/law/help/constitutional-right-to-an-education/constitutional-right-to-education.pdf
https://www.loc.gov/law/help/constitutional-right-to-an-education/constitutional-right-to-education.pdf
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آموزان،  ار  از جنسیت آندا، اشاره شمه و براساس دولت در تربیت و آموزش انسان،  رد و دان 
 وای جنسویتی اسالمی به تقویت  ویوت جنسویتی و آمووزش براسواس تفاو  -گفتاان ایرانی

الاللوی کوه توان گفت با توجه به عضویت ایران در اسناد بینته شمه است. در مجاوع میپرداخ
انم، قانون اساسی ایران و  اچنین امضا  ا بر ایجاد برابری در آموزش قائلبه تعدم حقوقی دولت

جنسیت عواملی بورای محرومیوت از  2-با تحفظ–1و پذیرش سنم توسعر پایمار و اعالمیر اینچئون
، اموا کیفیوت و ستینیا اعاال تبعیض در برخورداری از این حق در نظام حقوقی ایران آموزش 

 ای آموزشی باکیفیوت بوا ی خوا م بود که عمالت در برخورداری از  رصتاگونهبهنحو  آموزش 
آموزش  نیادیبن ای دختران و پسران و  ویت جنسیتی حاکم باشم )سنم تحول توجه به تفاو 

 (.16-2و را کار 14-2، را کار 1-1را کار « ه»نم : ب1390و پرورش،
 

 گیرینتیجه
بنوم اسوناد حقووق بشوری و اصول عومم تبعویض در آمووزش ترجیع با توجه بوه آنچوه گفتویم

. در اسوت ای حقوق بشری مربوط به حق زنان و دختران بر آمووزش جوامع و کامول چارچوب
پوردازد، رو  سوتنم میهداری از این حق روبوختران در برخورتندا به موانعی که زنان و دواقع، نه

لر نوابرابری ئخشویمن بوه مسوسوازد و روان  ویوت ب ای تحقق آن را نیز مدیا میبلکه زمینه
و  وا را موظوف  وای قانونگوذاری و اجورا، دولتنم و در تاام حوزهکجنسیتی، با آن مبارزه می

لر ئنان در مسوزض و تضاین حقوق منظور ر ع تبعیشمه به ای تعریفبه ایجاد چارچوبمتعدم 
 کنم. آموزش می

وزش و تضاین برابری حق زنان بر آم در خصو   ادولت بیشترالاللی، با نظر به اسناد بین
یعنوی خوود را معوری  ؛انمصوور  دوژوره و حقووقی متعدوم شومههب زمینوهجنسیتی در ایون 

واسوطر سونم توسوعر پایومار کوه هب انم. این امره ای ناشی از نقض حق مزبور قرار دادمسئولیت
منظور حصوول تقویت شمه است تا تاام تالش خود را به ست، امتضان تعدما  سیاسی دولت

 به ا ما  توسعر پایمار از جاله برابری جنسیتی و برابری آموزشی انجام د نم.
الاللی موجب شمه است کوه میوزان ا تاوام ا ایت موروعا  حقوق بشری در زیست بین 
الاللوی،  وا بوه تعدوما  بینعنوان عاملی برای سونج  پایبنومی دولتبه ، ا به این امورتدول

 د. شوا تگی و ممنیت آندا محسوب یهتوسع
در خصوو  اجاواع جدوانی  عنوان یون مانیفسوت و، بوه2030انماز از رر ی، سونم چشوم

                                                           
1. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243724, (Last Visited1.8.2019).  

در  کوه بوه  ور شوکلی «2030یی از چارچوب اقمام آمووزش  اجادوری اسالمی ایران خود را متعدم به بخ  .2
 عبیور شوونم،ایرانی تفسیر و ت ر نگی جامعی  ر ای ملی، باور ای دینی و ارزش اتعاری با مقررا  و اولویت

 .http://dolat.ir/detail/293800 ر.ک:  «.دانمنای

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243724
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 ا در سوطح  ا و برناموهست ا را در ایجاد سیاتوانم دولتالاللی میبین ر ا و ا ما  جامعآرمان
م بوا نوتوانو قربانیان نای استم. اگرچه این سنم  اقم الزاما  حقوقی کنالاللی یاری ملی و بین

 ای نم، اما در چارچوبکنالاللی استیفای حق خود را مطالبه بین سازوکار ایاستناد به آن در 
برابری جنسیتی در آموزش تلقی توانم مستنمی برای تعدم دولت در ایجاد داخلی، این سنم می

آن متبووع خوود را ملوزم بوه اجورای  دولت ،تواننم با استناد به این تعدمد و محاکم ملی میشو
 نم.کنا ما  
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