
 

 

 و توصیه نامه های بین المللی مرتبط با مهاجرت بیانیه ها

 

 14/5/1398تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                          5/4/1398تاریخ دریافت: 

 

 1ضا اکبرپوررحمید

 

 مقدمه

در باب تعریف کلی مهاجرت هنوز  روز نیز ادامه داشته است.از دیرباز مساله مهاجرت با نوع بشر بوده و تا به ام

ا ب تعریف جامعی از ان ارائه نشده است. علت این امر هم تفاوت در تعاریفی است که در سطح ملی ارائه شده است.

یندها با ابعاد مختلف که به عبور از مرزهای آاز فر ایاین حال تعریف غیررسمی مهاجرت عبارت است از مجموعه

به اقامت در موقعیت جدید  باشد و سرانجامصورت فردی، خانوادگی و گروهـی  تواند بهانجامد و میسیاسی می

 2"اورت لی"ترین آن متعلق به تعاریفی ارائه شده است که منسجم ن در دکترینهمچنی منجر شود.جغرافیایی 

 بدون هیچ مسکندائمی  مهاجرت را تغییر دائمی یا نیمهبر اساس تعریفی که اورت لی ارائه نموده است  است.

اری یا اجباری مهاجرت و همچنین بدون هیچ تمایزی بین له حرکت و ماهیت اختیمحدودیتی در مورد فاص

 .(9: 1392)زرقانی و موسوی، داندداخلی و خارجی میاجرت مه

هایی که بر اساس شکل، بندیطبقه های متفاوت و همچنین اشکال گوناگون استبندیمهاجرت دارای طبقهاما 

تحت . اما دو شکل عمده مهاجرت (12: 1392)زرقانی و موسوی، زمان، مکان، حقوقی و اراده قابل تقسیم است

 نگ،ج دلیل به کسیپناهندگی عبارت است از این که به معنی مضیق کلمه است.  4و مهاجرت 3عناوین پناهندگی

 ستندنی خانه به بازگشت به قادر باشد و  شده اشخانه از فرار به مجبور ،هشدار بدون اغلب اذیت، و آزار یا خشونت

یق کلمه، در معنای مض باشد. اما مهاجرت خطربیشان زندگی برای هاآن هایسرزمین در شرایط که زمانی تا

تواند قانونی یا غیر قانونی باشد. بر همین عمدتا ارادی و بر مبنای مسائل اقتصادی است. همچنین مهاجرت می

 اقامت قصد با خارجی کشور یک به و اش را ترک کندخانه آگاهانه کسیاساس مهاجرت عبارت است از این که 

 .(International Rescue Committee, 2018)برود آنجا در

                                                           
 ، شیراز، ایرانآزاد اسالمیشیراز، دانشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد  . باشگاه1 
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وند. شالملل و اسناد ویژه تقسیم میالمللی در باب موضوعات مطروحه به دو دسته اسناد عام حقوق بیناسناد بین

ناد اس شوند.بندی میاسناد مربوط مهاجرت و پناهندگی طبقه دو دستههمچنین این اسناد بر اساس موضوع، به 

 المللیبین میثاق، اعالمیه جهانی حقوق بشرالملل در باب موضوع مهاجرت و پناهندگی شامل عام حقوق بین

و  کنوانسیون حقوق کودک ،المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنانون بینکنوانسی، سیاسی و مدنی حقوق

شود. اما در کنار این معاهدات عام، معاهدات اختصاصی می کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

مربوط به  97کنوانسیون شماره تا کنون در باب مهاجرت در باب مهاجرت و پناهندگی هم تدوین شده است. 

کنوانسیون شماره  ،( ,1949ILO) میالدی1952 زاالجرا االزمو میالدی  1949مصوب  1مهاجرت برای اشتغال

 1975مصوب  2ها و برخورد با کارگران مهاجربرابری فرصت ارتقاءمرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد و  143

 و اعضا المللی حمایت از کارگران مهاجرکنوانسیون بین ،( ,1975ILO) میالدی 1978از  االجراالزمو میالدی 

پروتکل مبارزه با قاچاق و  ( ,1990UN) میالدی 2003 االجرا ازالزمو میالدی  1990مصوب  3هاخانواده آن

به  ( ,2000UN) میالدی 2004 االجرا ازالزمو میالدی  2000مصوب  4مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا

 و منظم امن، مهاجرت برای جهانی پیمان"ترین سند در باب مهاجرت، ترین و جامعمهم اما تصویب رسیده است.

 ملل سازمان حمایت تحت که است المللیبین توافقنامه نخستین این پیمان، میالدی است. 2018مصوب  5"مرتب

 (.OHCHR, 2018) دهدمی پوشش جامع صورت به را المللیبین مهاجرت ابعاد تمامی شد و آماده متحد

 االجرا شده ازالزم و 6در مورد وضعیت پناهندگانمیالدی  1967 مصوب پروتکلدر باب پناهندگی نیز تا کنون 

 اعالمیه پناهندگی سرزمینی و 7میالدی 2018مصوب  پیمان جهانی برای پناهندگان ،( ,1967UN) میالدی 1967

ترین سند در باب پناهندگی، کنوانسیون ترین و جامعرسیده است. اما مهمبه تصویب  8میالدی 1967مصوب 

عالوه بر  .( ,1951UN) میالدی است 1954االجرا از میالدی و الزم 1951مصوب   9مربوط به وضعیت پناهندگان

و زمینه به هر دو موضوع پرداخته است  10میالدی 2016مصوب  مهاجران و گانهندپنا برای نیویورک اعالمیهاین، 

راهم ف پناهندگان برای جهانی مهاجرت و پیمان جهانی یعنی پیمان که ذکر آن رفت المللیرا برای دو سند بین

 .(UN News, 2018a) کرد

 

                                                           
1 C97: Migration for Employment Convention (Revised) 1949 
2 C143: Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention 1975 
3 International Convention on Protection of All Migrant Workers and members of their Families 
4 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air 
5 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 
6 Protocol Relating to Status of Refugees 
7 Global compact on refugees 
8 Declaration of Territorial Asylum 
9 The Convention Relating to the Status of Refugees 
10 New York Declaration for Refugees and Migrants 



 

 

 ضرورت و اهمیت موضوع  زمینه صدور،

 به حتراما ترویج برای المللیبین همکاری به المللی برای دستیابیبین جنگ جهانی دوم و تالششرایط پس از 

ترین زمینه برای تدوین اسنادی بود که این حقوق را به رسمیت ها، مهمو به ویژه اصل برابری انسان بشر حقوق

اند نیز به نوبه خود به این اسناد باالدستی شناختند. در این میان اسنادی که به مهاجرت و پناهندگی پرداختهمی

بر همین اساس زمینه صدور اسناد مرتبط با مهاجرت و پناهندگی را باید اند. الملل ارجاع دادهو عام در حقوق بین

از سوی دیگر با توجه به عام اسنادی همچون منشور سازمان ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر جُست. در 

بودن این اسناد، ضروری بود که اسناد مختص مهاجرت و پناهندگی تدوین و تصویب شود. تدوین این اسناد با 

 توجه به مقتضیات خاص هر کدام از دو موضوع مهاجرت و پناهندگی در مقاطع زمانی مختلف انجام شد. 

-گردد که موضوع پناهندگی و مهاجرت را به یکی از اساسیی برمیای جهانبه دغدغهالمللی اسناد بین این اهمیت

کان نقل م سابقهبیالمللی تبدیل کرده است. به ویژه در دوره کنونی شاهد افزایش ترین موضوعات جامعه بین

 میلیون 244 از ن،هاجتر از رشد جمعیت میالدی شمار آنان با نرخ رشدی سریع 2015. در سال ها هستیمانسان

نفر میلیون  24بیش از  که جابجا شده اجباری وجود دارد نفرمیلیون  65فراتر رفته است. با این حال، تقریبا  نفر

 1دهند.از آنان را افراد پناهنده تشکیل می

 

 (مراحل تصویب ،های بانیسازمان)تاریخچه 

مود. نتوان به چند دسته تقسیم های صادر کننده میاسناد مربوط به مهاجرت و پناهندگی را با توجه به سازمان

مرتبط با  143کنوانسیون شماره  و میالدی 1949مربوط به مهاجرت برای اشتغال مصوب  97کنوانسیون شماره 

در دسته  میالدی 1975ها و برخورد با کارگران مهاجر مصوب ط نامساعد و ارتقاء برابری فرصتیمهاجرت در شرا

تدوین  روند .( ,2019ILO) تدوین و تصویب شده است 2المللی کارسازمان بینگیرد که توسط اسنادی قرار می

 80از اوایل دهه  میالدی 1990مصوب  هاالمللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضا خانواده آنکنوانسیون بین

میالدی شروع شد. این کنوانسیون در نتیجه همکاری گروه کاری وابسته به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان 

-69: 1387)مصفا،  در نهایت توسط مجمع عمومی به تصویب رسید المللی کار شکل گرفت وسازمان بینملل با 

70). 

های به عنوان یکی از پروتکلمیالدی  2000مصوب  دریا و هواپروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق خشکی، 

شود و توسط مجمع عمومی میالدی شناخته می 2000مصوب  3فراملیتی یافته سازمان جرائم مبارزه با کنوانسیون

                                                           
1 New York Declaration for Refugees and Migrants, Introduction, Para 3 
2 International Labour Organization 
3 Convention against Transnational Organized Crime 



 

 

 2016مهاجران مصوب  و گانهندپنا برای نیویورک اعالمیه 1سازمان ملل متحد، تدوین و تصویب شده است.

گیرد که مجمع عمومی، مسئولیت تدوین و تصویب آن را بر عهده داشته در زمره اسنادی قرار مینیز میالدی 

 2است.

که در واقع پروتکلی اصالحی بر کنوانسیون وضعیت میالدی در مورد وضعیت پناهندگان  1967پروتکل مصوب 

سپس با و  اجتماعی واقتصادی شورای است  با همکاری و تصویب مقدماتی میالدی  1951 مصوب پناهندگان

  .(OHCHR, 1967) سازمان ملل صادر شد مجمع عمومیتصویب 

الملل تدوین شد و سپس نیز با همکاری کمیسیون حقوق بین میالدی 1967اعالمیه پناهندگی سرزمینی مصوب 

 .(UN General Assembly, 1967) توسط مجمع عمومی به تصویب رسید

 عالی کمیساریای، در ابتدا و با این عنوان در قطعنامه ساالنه میالدی 2018پیمان جهانی برای پناهندگان مصوب 

 13 متحد در ملل سازمان عمومی مجمع سوم تدوین شد. پس از آن، کمیته پناهندگان برای متحد ملل سازمان

آن  میالدی 2018 دسامبر 17 در مجمع عمومی مجمع سپس کرد. تصویب را قطعنامه این میالدی 2018 نوامبر

 .(UNHCR, 2018b) را تصویب کرد

 مرتب و منظم امن، مهاجرت برای جهانی پیمان یعنی ترین سند در باب مهاجرتترین و جامعمهمتدوین  اما

 مهاجران شروع شد. و پناهندگان برای نیویورک میالدی و با صدور اعالمیه 2016، از سال میالدی 2018مصوب 

 مرتب و منظم امن، مهاجرت برای جهانی توافقنامه یک که گرفت تصمیم عمومی مجمع نیویورک، اعالمیه در

 سپس. شد میالدی شروع 2017 آوریل در مهاجرت برای جهانی تدوین و توسعه این توافقنامه فرایند. کند ایجاد

 2018 سال در منظم و مرتب امن، مهاجرت برای جهانی پیمان المللی برای تاییدکنفرانس بین یک عمومی مجمع

 این عمومی مجمع میالدی، 2018 دسامبر 19 در . پس از تایید پیمان در کنفرانس مذکور، سرانجامکرد برگزار

 (.OHCHR, 2018) کرد تصویب را پیمان

المللی در زمینه پناهندگی ترین سند بینکه مهم میالدی 1951مصوب  کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان

 14مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ  آمده ناشی از جنگ جهانی دوم است.است؛ نتیجه وضعیت پیش 

کرد و  اکیدت از جنگ جهانی دومپناهندگان ناشی بر لزوم روشن شدن وضعیت  3ایطی قطعنامه 1950دسامبر 

ژوئیه  25تا  2دنبال آن کنفرانس نمایندگان ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بدون تابعیت از ه ب

ژنو در مورد وضعیت میالدی  1951کنوانسیون  ،ژنو برگزار گردید. حاصل این کنفرانس درمیالدی  1951

 .(21: 1367)نظری،  اجرایی شد 1954آوریل  22پناهندگان بود که پس از طی مراحل الزم در 

                                                           
1 Resolution adopted by the General Assembly, 8 January 2001 (A/RES/55/25) 
2 Resolution adopted by the General Assembly, 3 October 2016 (A/RES/71/1) 
3 Resolution adopted by the General Assembly, 14 December 1950 (A/RES/429(V)) 



 

 

 

 کشورهای متعهد به اجرا 

شده است.  پذیرفتهکشور  49توسط  میالدی 1949مصوب مربوط به مهاجرت برای اشتغال  97کنوانسیون شماره 

میالدی به آن پیوسته است و فیلیپین جدیدترین  1950به این کنوانسیون، در سال  اولین کشور متعهدنیوزلند، 

 143کنوانسیون شماره  .(ILO, 2009) میالدی به این کنوانسیون پیوسته است 2009کشوری است که در سال 

میالدی  1975ها و برخورد با کارگران مهاجر مصوب در شرائط نامساعد و ارتقاء برابری فرصتمرتبط با مهاجرت 

یب قبرس اند به ترتکشور پذیرفته شده است. اولین و آخرین کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته 23توسط 

المللی حمایت ون بینکنوانسی .(ILO, 2007) میالدی است 2007میالدی و تاجیکستان در سال  1977در سال 

کشور پذیرفته شده است. اولین و آخرین  54میالدی، توسط  1990مصوب  هااز کارگران مهاجر و اعضا خانواده آن

 2018میالدی و گینه بیسائو در سال  1993اند به ترتیب مصر در سال کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته

میالدی،  2000مصوب  با قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هواپروتکل مبارزه  .(UN, 1990) میالدی است

یب موناکو اند به ترتکشور پذیرفته شده است. اولین و آخرین کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته 149توسط 

 مهاجرت برای جهانی پیماندر مورد  .(ILO, 2000) میالدی است 2019میالدی و پاالئو در سال  2001در سال 

توان طرف تعهد به معنای معاهدات که سندی غیرالزامی است، در نتیجه نمی ، با توجه به اینمرتب و منظم امن،

مخالف تصویب  یار 5 و رای ممتنع 12 ،موافق یار 152 با عمومی مجمع توسطالزامی را به کار برد. اما این پیمان 

 .(UN News, 2018b) نیافتند حضور گیرییار این در دیگر عضو 24 همچنین شد.

 آخرین و کشور پذیرفته شده است. اولین 147در مورد وضعیت پناهندگان توسط میالدی  1967پروتکل مصوب 

 در سودان جنوبی و میالدی 1967 سال در سریر مقدس ترتیب به اندپیوسته کنوانسیون این به که کشورهایی

گیری بدون رای ،میالدی 1967سرزمینی مصوب اعالمیه پناهندگی  .( ,1967UN) است میالدی 8201 سال

 Dag) های متعاهد و کشورهای تصویب کننده، موضوعیت نداردتصویب شد. در نتیجه مساله طرف

Hammarskjöld Library, 1967).  میالدی نیز به مانند 2018پیمان جهانی برای پناهندگان مصوب در مورد 

توان طرف تعهد به معنای معاهدات الزامی را به کار غیرالزامی است، نمیکه سندی  مهاجرت برای جهانی پیمان

 ,UN) مخالف تصویب شد یار 2 و رای ممتنع 3 موافق، رای 181 با عمومی مجمع برد. اما این پیمان توسط

کشور پذیرفته شده است.  146توسط  نیزمیالدی  1951کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب  .(2018

 سودان و میالدی 1951 سال در دانمارک ترتیب به اندپیوسته کنوانسیون این به که کشورهایی آخرین و اولین

 2016مهاجران مصوب  و گانهندپنا برای نیویورک اعالمیه .(UN, 1951) است میالدی 2018 سال در جنوبی



 

 

 سالهم نتیجه در. شد تصویب گیریرای بدونگیرد نیز که هر دو موضوع پناهندگان و مهاجران را در بر می میالدی

 .(Dag Hammarskjöld Library, 2016) ندارد موضوعیت کننده، تصویب کشورهای و متعاهد هایطرف

 

 بندهای مرتبط با آموزش و برنامه درسی

به مساله آموزش  6بند یک ماده میالدی،  1949مربوط به مهاجرت برای اشتغال مصوب  97ه کنوانسیون شماردر 

مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد و ارتقاء  143کنوانسیون شماره در  و کارآموزی مهاجران پرداخته شده است.

های مهارت به مساله آموزش 8ماده  دوبند  ،میالدی 1975ها و برخورد با کارگران مهاجر مصوب برابری فرصت

نیز به آموزش حقوق مهاجران توسط کشور مقصد اشاره  12ج ماده بند ب و جدید برای پناهندگان اشاره دارد. 

بند یک و دو ماده  میالدی، 2000در پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا مصوب  دارد.

  به آموزش مسئوالن مهاجرت در کشور مقصد اشاره دارد. 14

، چندین ماده به میالدی 1990مصوب  هاو اعضا خانواده آن المللی حمایت از کارگران مهاجرکنوانسیون بیندر 

 در توسط والدین و فرزندان اخالقی و مذهبی آموزش به تضمین 12ماده  چهاربند مبحث آموزش اشاره دارد. 

مهاجر  کارگران   برای کودکان   تحصیل به اساسی دسترسی به حق 30ماده  شان اشاره دارد.اعتقادات با مطابقت

بند یک و چهار آموزشی تاکید دارد.  موسسات کارگران مهاجر به به حق دسترسی 43بند یک ماده پردازد. می

های آموزشی و اجرای برخی طرح موسسات به مهاجر اعضای خانواده کارگران دسترسی به ترتیب به حق 45ماده 

های جدید برای ق یادگیری مهارتنیز به ح 51ماده خاص آموزشی بر اساس زبان مادری مهاجران پرداخته است. 

 پردازد.کارگران مهاجر می

در میالدی در سه ماده به مساله آموزش پرداخته است.  1951کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب 

 در ماده شان پرداخته شده است.کودکان به مذهبی تعلیمات و دادن امور دینی در اجرای پناهنده آزادی به 4 ماده

 در مورد تحصیالت های متعاهد با پناهندگاندارد که دولتپردازد و اقرار میبه مساله تحصیل پناهندگان می 22

 اشتغال و به ویژه در مورد حق غیرابتدایی در مورد تحصیالت خود رفتار کنند و با پناهندگان ابتدایی به مانند اتباع

 خواهد که در باب موضوع یادگیریهای عضو مینیز از دولت 24 در ماده شته باشند.دا معمول ، رفتاریتحصیل به

 کنند.خود رفتار  مانند اتباعای، با پناهندگان به حرفه تعلمیات و

ساز تصویب دو پیمان اختصاصی که زمینه میالدی 2016مهاجران مصوب  و گانهندپنا برای نیویورک اعالمیه

 و بشر حقوقبه  32ماده  پناهندگی شد در موارد زیادی به مقوله آموزش و تعلیم پرداخته است.برای مهاجرت و 

در  39ماده پرداخته است.  از جمله برخورداری از آموزش و پرورش مهاجر و هندهپنا کودکان اساسی هایآزادی

های خاص را دسترسی به آموزش حقجامعه میزبان،  به مهاجران و هندگانپنا پیوستن و ادغام بهبودی جهت



 

 

 مبداء هایکشور در آموزشی موسسات جمله از هابه تقویت ظرفیت 44ماده  برای آنان به رسمیت شناخته است.

از  عده مندقا و منظم امن، مهاجرت برای را هافرصت تسهیل، 57ماده  اشاره دارد. برای کاهش میزان مهاجرت

 مهاجر کودکان بشر حقوق از حمایت بر 59ماده  نماید.تضمین می پرورش و آموزش با مرتبط هایجمله فرصت

 هافرصتتوسعه به  79ماده د. کنو پرورش تاکید می آموزشبه آنان و دسترسی  همراه بدون مهاجر کودکان به ویژه

 ،81ماده  پردازد.می دانشجویی هایویزا و تحصیلی هایهزینهاز جمله کمک  آموزش زمینه در گانهندپنا برای

ماید. نتضمین می هندهکودکان پنا همه برای امن یادگیری هایآموزش ابتدایی و متوسطه با کیفیت را در محیط

-آموزش و هامهارتآموزش  عالی، آموزشرواج  همچنین کند.می حمایتپناهندگان از آموزش نوباوگان  82ماده 

 و اشتغال رشد، شرایطسازی به آماده 84ماده نماید. در نهایت برای پناهندگان را توصیه می ایحرفهفنی های

 .توسعه باشند عامل پردازد تا از این طریق بتوانندپناهندگان و مهاجران می آموزش

اعالمیه نیویورک موجب تشکیل دو پیمان جهانی مهاجرت و پناهندگی شد که دربرگیرنده بسیاری از موضوعات 

که به مقوله آموزش و مرتب  و منظم امن، مهاجرت برای جهانی پیمانموادی از مطرح شده در اعالمیه بودند. 

 باشد:پردازد به قرار ذیل میتعلیم می

 سرمایه توسعه در گذاریهای آموزشی و سرمایهبرنامه در گذاریسرمایهباب ؛ بند دوم و پنجم در 18ماده  -

 ،ایحرفه آموزش پرورش و و آموزش ترویج با انسانی

های کودکان مهاجر و توسعه مهاجرت برای آموزش به در باب دسترسیبند هفتم و دهم  ؛21ماده  -

 دانشگاهی، 

 بند ششم در باب دسترسی کودکان مهاجر رها شده به خدمات آموزشی، ؛23ماده  -

 در باب حفاظت از حقوق کودک مهاجر از جمله در زمینه آموزش و پرورش،بند هشتم  ؛29ماده  -

 جوانان مهاجر، و کودکان به عادالنه و فراگیر کیفیت، با آموزش بند ششم در باب ارایه ؛31ماده  -

 ملی اهداف ایجاد مقصد، کشور رسوم و و آداب پایه زبان آموزشبند دوم، سوم و نهم در باب  ؛32ماده  -

آموزش و تقویت محیط فضای  مورد در جمله از مهاجرین مورد در مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه

 مدارس،

از  کارگران هایمهارت توسعهایجاد فرصت برای دهم در باب  و نهم هشتم، ششم، پنجم، ؛ بند34ماده  -

 هایراه ترویج و طریق آموزش، همکاری با بخش خصوصی در مورد آموزش مهاجران و به ویژه زنان، توسعه

 مکمل، و موقع به آموزش طریق از جمله از غیررسمی و رسمی هایمهارت ارزیابی

آموزش و فعال توسعه سواد مالی مهاجران و خانواده آنان از طریق ؛ بند ششم و هشتم در باب 36ماده  -

 مالی،  سواد آموزش به دسترسی برای مهاجر کردن زنان



 

 

 ی.اه آموزش و تعلیمات حرفهب دسترسی ارائه با مهاجران پایدار ادغام ؛ بند هشتم در باب تسهیل38ماده  -

 نیز به مانند پیمان مهاجرت، موادی را به مساله آموزش اختصاص داده است. اینپیمان جهانی برای پناهندگان 

 مواد به شرح ذیل است:

 ،پژوهش هایفرصت تسهیل پناهندگان برای مورد در آکادمیک جهانی شبکه ؛ در باب ایجاد یک43ماده  -

 ،تحصیلی بورس و آموزش

 یلتسه به منظور آموزشی هایسیستم کیفیت ارتقاء میزبان برای کشورهای از حمایت ؛ در باب68ماده  -

 .عالی و متوسطه ابتدایی، پناهنده به آموزش جوانان و کودکان، نوجوانان دسترسی

 مورد نیاز پناهندگان، آموزشی هایظرفیت و امکانات گسترش ویژه برای های؛ در باب حمایت69ماده  -

 زبان، آموزش جمله از خاص، آموزشی هایبرنامه طریق های پناهندگان ازمهارت ؛ در باب تقویت71ماده  -

 تحصیالت و متوسطه تحصیالت جمله از آموزش به دختران و زنان دسترسی از حمایت؛ در باب 75ماده  -

 عالی،

 و زبان یادگیری طریق پناهنده در جامعه میزبان از جوانان و نوجوانان کودکان، ؛ در باب ادغام84ماده  -

 پرورش، و آموزش

 ی.دانشجوی ویزای و تحصیلی بورس اعطای طریق از پناهندگان برای آموزشی های فرصت؛ در باب 95ماده  -

 

 بر آموزش و برنامه های درسی در ایران و جهان هاها و اعالمیهکنوانسیونتاثیرات 

 تعداد هک ی شدجوامع و کشورها از بهتر پشتیبانی ، سببالمللی صادر شده در باب مهاجرت و پناهندگیاسناد بین

اشاره کرد. این  جهانی بانکطرف  ازهای مالی توان به حمایتمی جمله از .دارند اختیار در را پناهندگان از زیادی

پرورش  و آموزش به پناهندگان و مهاجران دسترسی حفظ و گسترش برای جدیدی ها باعث شد ابتکاراتکمک

 وضوح به پایدار، توسعه برای 2030 کار دستور تصویب عالوه بر این در روند .(UNHCR, 2018a) صورت گیرد

اما با این  1.شناخته شده است رسمیت به پایدار توسعه و جانبه همه رشد برای و پناهندگان مهاجران مثبت سهم

 ایتردهگس موج ایجاد به آینده در علل دیگر و هوایی و آب تغییرات که باورند این بر ملل سازمان کارشناسانوجود، 

ات اقدام و پناهندگان نیازهای میان شکافبه همین سبب  .(2018)یورونیوز،  شد خواهد منتهی هامهاجرت از

شود دسترسی به آموزش در میامر موجب  این .(UN News, 2018a) است تر شدنمتناسب با آن در حال بزرگ

 اساسی حقوق به دسترسی از که دارند وجود نفر میلیون 10به طوری که هم اکنون کلیه سطوح دشوار باشد. 

 .(UN, 2019) اندشده محرومتحصیل  مانند

                                                           
1 New York Declaration for Refugees and Migrants, Introduction, Para 4 
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 ها، مبحث آموزشترین این زمینهطرح مسائل بسیاری دیگر است. یکی از مهم به طور کلی مساله مهاجرت زمینه
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