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 تبعيض قومی و نژادي با مرتبطالمللی بين هاينامهتوصيه و هابيانيه

 

 28/5/1398تاریخ پذیرش و انتشار:                                             5/4/1398دریافت: تاریخ     

 

 1اکبرپورحمیدرضا 

 مقدمه

 هندیان ن،باستا یونانیانجامعه بشری بوده است.  ریگ بانیگر اکنونهمتبعیض قومی و نژادی از دیرباز تا  مسئله

 و تبعیض قومی و نژادی دیگر نژادهای شمردن پست در اندکرده بشریت به که زیادی خدمات رغمعلی هاچینی و

: 1386)عضدانلو،  است کرده بازی آمریکا معاصر تاریخ در ایعمده نقش همچنین نژادپرستی. دارند زیادی سابقه

ی کششده است که نسلبالیای عظیمی مسبب در ابعاد گوناگون زندگی بشر ورود کرده و  مسئلهاین . (614

ی که هایالمللی با توجه به جنبشدر این میان جامعه بین بارز آن است. نتایجیهودیان و ارامنه در قرن بیستم از 

ها در برخورداری از حقوق پیدا در نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفت و اهمیت روزافزونی که بحث برابری انسان

الب قدر ها شسازی این گفتمان انجام داد. این تالسازی برای تثبیت و نهادینهرویه منظوربههایی را د، تالشکر

 معموالًا ههایی عرضه این اسناد، کنوانسیون است. کنوانسیونترین قالبیکی از مهماسناد سازمان ملل تبلور کرد. 

های توافق هبرای کلی باًیتقررود و به کار می مومیعالملل مشترک کشورها در قبول قواعد حقوق بین هبرای بیان اراد

همچنین . (9: 1393)عبدالهی،  شودمیح استفاده اللل متحد از این اصطگرفته در چهارچوب سازمان م صورت

های عضو را به مراعات لتدو تنهانه و شودمیالمللی کشورها مند شدن مناسبات بینموجب قاعدهها کنوانسیون

منی از ضقواعدی که در برگرفته است موجب پذیرش گسترده و  یشمولجهانبا توجه به نماید بلکه آن متعهد می

یا  ف معاهده برای توافقات دوالاین است که کنوانسیون برخ ذکرقابل نکته شود.نیز می عضو ریغسوی کشورهای 

 مرکز) شود که اکثر کشورها در انعقاد آن مشارکت دارندرود بلکه توافقاتی را شامل میدولت معدود بکار نمیچند 

 کنوانسیون"ترین سند برای مقابله با تبعیض قومی و نژادی، ترین و جامعمهم .(1390، المللیبین حقوقی امور

 است. میالدی  1965 دسامبر 21مصوب  2"نژادی تبعیض نوع هر رفع المللیبین

در  کنوانسیون معیار عنوانبهگیری این کنوانسیون بر همین مبنا به اهمیت، ضرورت و بررسی چگونگی شکل

ن ای راتیتأثشود و خواهد شد. سپس به مواد مرتبط با امور آموزشی اشاره میمبارزه با تبعیض نژادی پرداخته 

 المللی بر سطوح ملی بررسی و تحلیل خواهد شد.قوانین بین

                                                           
  1 .  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران

2 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
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 مفهوم تبعيض نژادي و قومی

 بشر حقوق جهانی اعالمیه ماده دو ،متحد ملل منشورسه ماده یک  دربند ازجملهدر اسناد متعدد  نژادی تبعیض

 تبعیض نوع هر رفع المللیبین کنوانسیون در هم خاص طوربه و است قرارگرفته مورداشاره میثاقین ماده دو و

 امری ،بشر حقوق نظام در 3تبعیض عدم اصل تحت کلی یاگونهبه این مفهوم. است قرارگرفته دیتأک مورد نژادی

 تبعیض اصطالحطبق بند یک ماده یک این کنوانسیون،  .(Jayawickrama, 2002: 174) است شدهرفتهیپذ و مسلم

 و نسب یا رنگ و نژاد اساس بر که رجحانی یا و محدودیت یا ممنوعیت و تمایز نوع هر به" شودمی اطالق نژادی

 دادن قرار مخاطره و تهدید معرض در یا و بردن بین از آن اثر یا هدف و بوده مبتنی قومی یا و ملی منشاء یا

 اجتماعی و سیاسی زمینه در اساسی هایآزادی و بشر حقوق از متساوی شرایط در استیفاء یا و تمتع یا شناسایی

 ."باشد عمومی حیات از دیگری زمینه هر در یا و فرهنگی و

 

 ضرورت و اهميت موضوع  زمينه صدور،

 ترین دالیل تدوین این کنوانسیون دراست. مهم شدهاشارهبه دالیل تدوین این کنوانسیون  در مقدمه کنوانسیون

و ماده دو اعالمیه جهانی حقوق بشر نهان است. این دو سند منشور سازمان ملل های صریح بند سه ماده یک اشاره

 حقوق هب احترام ترویج برای لیالملبین همکاری به دستیابیبر  از جنگ جهانی دوم شدهحاصلشرایط با توجه به 

 گرفتهکلشبیستم و جنبش ضد استعماری که  نعالوه بر این شرایط نیمه دوم قر دارد. دیتأکی نژاد تمایز بدون بشر

ساز شد چند اعالمیه دیگر نیز در پشتیبانی از منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر صادر بود، سبب

 مورخ اعالمیه، 4مستعمره کشورها و ملل به اللاستق اعطای به راجعمیالدی  1960دسامبر 14 مورخ اعالمیه شود.

 و حرفه در مورد شغل تبعیض رفع کنوانسیون ،5نژادی تبعیض هر نوع رفع به راجعمیالدی  1963نوامبر  20

 که آموزش در زمینه نژادی با تبعیض مبارزه کنوانسیون و 6میالدی 1958 کار در سال المللیبین سازمان مصوب

 رسید. تصویب به 7میالدی 1960 در سال یونسکو از طرف

ریشه در شرایط ویژه دهه پنجاه و شصت  ،نژادی تبعیض نوع هر رفع المللیبینکنوانسیون  دوینضرورت بنیادین ت

نگرش  ت دیگرمو از سالمللی بودند ور در مجامع بینخواهان حض افتهیاستقاللمیالدی دارد که کشورهای تازه 

 جهیدرنتهمچنین جلوگیری از اتفاقاتی که در نیمه اول قرن بیستم  مارکسیستی در اوج دوران نفوذ خود بود.

                                                           
3 Non-Discrimination 
4 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 
5 Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
6 Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation 
7 Convention against Discrimination in Education 



 

3 
 

نسیون نیز اهمیت این کنوا بود. کرده ریناگزتبعیض نژادی و قومی افتاده بود، ضرورت تدوین کنوانسیونی فراگیر را 

سیون بود. همچنین این کنوان صادرشده تاکنوناسناد دیگری بود که  یتمامبهجامع و کامل بودن این سند نسبت در 

 و مهمی نقش و داشتند حضور مستقل و افتهیاستقالل تازه هایدولت آن در اولین معاهده حقوق بشری بود که

این  8 ماده طبق که 8نژادی تبعیض با مبارزه یتهکم سیتأس ،کردند. عالوه بر این ایفا در تدوین آن کنندهنییتع

شروع کرد، بر اهمیت دوچندان این کنوانسیون  نظارت بر این کنوانسیون را میالدی 1970 سال ازکنوانسیون 

 افزود.

 

 (مراحل تصویب ،هاي بانیسازمان)تاریخچه 

 عمومی ایجلسه درو  متحد ملل سازمان عمومی مجمع توسط نژادی تبعیض نوع هر رفع المللیبین کنوانسیون

میالدی صادر  1946 ای را در سالقطعنامه ،ملل سازمان عمومی مجمعپیش از آن  رای به تصویب رسید. 106 با

اما  .تاس مذهبی و نژادی تبعیض و اذیت و آزار به فوری دادن پایان با بشردوستانه منافع که کرد با این مضمون

 این بود. دادهرخمیالدی  1960و  1959های ریشه اصلی این کنوانسیون در اقدامات ضد یهودی بود که در سال

 و ضتبعی از پیشگیری زمینه در متحد ملل سازمان یسیون فرعیکم سوی از ایقطعنامهصدور  به منجراتفاقات 

 عمومی مجمع سوم کمیته میالدی 1962 سال در وجودنیباا .شدمیالدی  1960در سال  9هااقلیت از حمایت

 قطعنامه دو اساس در همین به و از هم جدا کند را مذهبی و نژادی تبعیض به مربوط مسائل که گرفت تصمیم

 حملت عدم و نژادی تبعیضموضوع  با جداگانه هاییکنوانسیون و پیشنهادی هایاعالمیه تهیه خواستار جداگانه

صادر  نژادی تبعیض نوع هر رفع به راجع میالدی 1963 نوامبر 20 مورخ اعالمیه اساسبر همین  .شد 10مذهبی

 وانسیونکننویس یک پیش ازآنپس. نداشت قرار آن در نژادی تبعیضمفهوم  تعریف اما بود ماده یازده شامل که شد

 1964 سال ژانویه درها اقلیت از حمایت و تبعیض از پیشگیری فرعی کمیسیون توسط مقدمه یک با ایماده ده

 1964 ژوئیه در ازآنپس. کرد تصویب را آن مهم هایادهم که فرستاده شد 11بشر حقوق کمیسیون بهمیالدی 

 بنابراین روندی .رسید تصویب به 1965 دسامبر در کنوانسیون نهایی متنو  شد فرستاده عمومی مجمع بهمیالدی 

 ابزارترین تبدیل به مهم تیدرنها بود شدهشروعمیالدی  1960 سال در یهودیضدمبارزه با اقدامات  قطعنامهبا  که

 .(Keane & Waughray, 2017: 3-6) شد و قومی نژادی تبعیض مورد درالمللی بین آورالزام

 

                                                           
8 Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) 
9 Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 
10 Religious intolerance 
11 United Nations Commission on Human Rights 
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 کشورهاي متعهد به اجرا 

ر مارشال جزایبه مربوط  کنوانسیونرین مورد عضویت در این اند. آخکشور به این کنوانسیون پیوسته 180 تاکنون

میالدی، این  1967مارس  8ایران نیز در تاریخ  میالدی به این کنوانسیون پیوست. 2019است که در سال 

 .(United Nations, 2019) میالدی به آن پیوسته است1968اوت  29کنوانسیون را امضاء و در 

 

 بندهاي مرتبط با آموزش و برنامه درسی

قدمه م قسمتاست. اولین مورد در  شدهاشارهاز این کنوانسیون به مبحث آموزش و تعلیم  قسمتدر سه  یطورکلبه

 زمینه در نژادی تبعیض با مبارزه کنوانسیونکنوانسیون است که متذکر شده است این کنوانسیون با توجه به مفاد 

اصطالح ، آموزش زمینه در نژادی تبعیض با مبارزهماده یک  در است. شدهنیتدو میالدی 1960 مصوب آموزش

تبعیض شامل هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا اولویتی است که بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، 

ید آو وضعیت اقتصادی یا شرایط تولد به وجود می ه دیگری، خاستگاه اجتماعی یا ملیعقیده سیاسی یا هر عقید

 :موارد زیر است ژهیوبههدف یا پیامدش تخریب یا تضعیف برخورد یکسان آموزشی و و 

 ،نوع یا هر سطح آموزش الف( محروم کردن فرد یا گروهی از افراد از هر

 ،ترب( محدود کردن فرد یا گروهی از افراد به استفاده از کیفیت آموزشی پایین

 ربنددالبته با توجه به شروطی که  هاجداگانه برای افراد یا گروه های آموزشییا نظام مؤسساتیا تداوم  سیتأسج(  

 یا  ذکرشدهاین کنوانسیون  2

 ت.راد که مغایر با منزلت انسانی اسبه فرد یا گروهی از اف ویژه د( تحمیل شرایط

به شود و شامل دسترسی به کلیه سطوح آموزش و انواع آن اطالق می "آموزش"در این کنوانسیون اصطالح 

این  بر این در ماده سه عالوه. استشود، و شرایطی که تحت آن آموزش ارائه می معیار و کیفیت آنآموزش، 

که  است برشمردهآموزشی  حذف و جلوگیری از تبعیض منظوربهتکالیفی را  کنوانسیون برای کشورهای عضو

 از: اندعبارت

ود، شهرگونه فعالیت اداری را که باعث تبعیض در آموزش میالف( هر نوع تمهیدات قانونی و دستورالعمل اداری و 

 ،و متوقف سازند ملغی

حتی در صورت لزوم از  آموزشی را مؤسساتو دانشجویان در آموزان تبعیض در پذیرش دانش هرگونهرفع  ب(

 ،تضمین کنند یگذارقانونطریق 
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ستثناء مگر اینکه این ا استثنائی قائل شوند گونهچیهخود  دهند که مراجع دولتی در کمک به اتباع کشورج( اجازه ن

در قالب کاهش شهریه، اعطای بورس تحصیلی یا سایر  همآنبر اساس شایستگی یا نیاز شاگردان صورت گیرد 

 ،هت ادامه تحصیل در کشورهای خارجیها نظیر فراهم ساختن تسهیالت یا دادن مجوز جاشکال کمک به آن

ی آموزش مؤسساتهای مراجع دولتی به به دلیل تعلق به گروه خاص از امتیاز کمک صرفاًد شاگردان دهند( اجازه ن

 ،ها مواجه گردندبرخوردار شوند و یا با محدودیت در استفاده از این کمک

 .اتباع خود امکان دسترسی به آموزش را فراهم آورند اندازهبههای خود ه( برای اتباع خارجی مقیم در سرزمین

هکارها و تمهیداتی ها و بهبود عملکرد کشورهای عضو، در ماده چهار این کنوانسیون راتسهیل این فعالیتبرای 

ا بر یک سیاست ملی ر یریکارگبهمسئولیت تدوین، توسعه و باید کشورهای عضو است. بر این اساس  شدهاشاره

د توانست از تساوی در استفاده نخواه ،یکاربرد ملسازگار با شرایط و  های متناسب ود که از طریق روشگیرنعهده 

 :دنموارد زیر حمایت نمایدر  ژهیوبه آموزان و دانشجویانهای آموزشی و برخورد با دانشاز فرصت

الف( آموزش ابتدایی رایگان و اجباری، دسترسی و دستیابی همگان به همه اشکال آموزش متوسطه، دسترسی  

 ،وانایی فردی، تضمین پیروی همگان از قانون اجباری ورود به مدرسهیکسان همگان به آموزش عالی بر اساس ت

، برابر و شرایط مربوط به سطحهمآموزشی عمومی  مؤسساتی در همه کنند که معیارهای آموزشب( تضمین 

 ،استها یکسان کیفیت آموزش نیز در آن

و یا دوره آموزش ابتدایی را  اندردهآموزش ابتدایی دریافت نک گونهچیهج( تشویق و جدیت در آموزش افرادی که 

  ،شانهای مناسب و تداوم آموزش این افراد بر اساس توانایی فردیاند از طریق روشبه پایان نرسانده کامالً

 .د( ایجاد شرایطی که همگان بتوانند بدون تبعیض، شغل معلمی را بیاموزند

ای اعضای های دورهکنوانسیون به راهکار گزارشبرای تضمین عملکرد کشورهای عضو نیز ماده هفت این 

ای که به های دورهکشورهای عضو این کنوانسیون در گزارشاست. بر اساس این ماده،  کردهاشارهکنوانسیون 

و  باید در مورد مفاد قانونی دهندارائه می)یونسکو( کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد 

ین ا ازجمله .انداین کنوانسیون اتخاذ کرده یریکارگبههایی گزارش دهند که در راستای فعالیت اجرایی و دیگر

ش رو در پیو نیز نتایج حاصله و موانع  چهاردر ماده  شدهفیتعرتوان به تدوین و توسعه سیاست ملی ها میفعالیت

 ،اجرای کنوانسیون منظوربههد کشورهای متعاطبق ماده شش،  همچنین. اشاره نمود یمشخطاین  یریکارگبه

ت ایجاد فرص منظوربه یونسکوتوسط  پسنیازاهایی خواهند کرد که نامهبیشترین توجه خود را صرف توصیه

 فباهدکنند که اقداماتی را مشخص می ،هانامههیتوصشود. این آموزشی برابر و رفتار یکسان آموزشی اتخاذ می

  .گیرددر آموزش صورت میمقابله با اشکال مختلف تبعیض 
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 نژادی تبعیض نوع هر رفع المللیبین کنوانسیونماده پنج از اشاره به موضوع آموزش و تعلیم در  قسمت دومین

متعهد  همین کنوانسیون دو هدر ماد مندرج اساسی تعهدات عضو طبق دولاین ماده، بر اساس  .است ذکرشده

 هر فرد را به سازند و حق کنو ریشه باشد ممنوع که و صورتی هر شکل را به نژادیهای تبعیض شوند کهمی

 یا قومیت یا ملیت نژاد یا رنگ ازلحاظتمایز  بدون این ماده لذی از حقوق در تمتع ژهیوبهو  در برابر قانون مساوات

 کارآموزی و تحصیل حقاست،  شدهاشارهنج به آن ترین این حقوق که در ماده پیکی از مهم .نمایند تضمین

 است. ایحرفه

 ذکرشده نژادی تبعیض نوع هر رفع المللیبین کنوانسیوناز اشاره به موضوع آموزش در ماده هفت  قسمتسومین 

 برای وپرورشآموزشباب  در ژهیوبه "مؤثر و فوری اقدامات" تا کندمی وادارمتعاهد را های طرفاین ماده  است.

این ماده، . انجام دهند ملی و قومی نژادی، هایگروه بین تساهل و درک تشویق و نژادی تعصبات با مبارزه

 رورشوپآموزش ٔ  نهیدرزمبخش این کنوانسیون در باب مبارزه و جلوگیری از تبعیض قومی و نژادی  ترینبرجسته

 است.

  

 و جهاندرسی در ایران  يهابرنامهبر آموزش و  کنوانسيون راتيتأث

 نژادی تبعیض با مبارزه کنوانسیونو  نژادی تبعیض نوع هر رفع المللیبینبررسی میزان پذیرش کنوانسیون 

مبارزه  مسئله یرگذاریتأثنشان از عمق پذیرش و  یخوببهعضو دارد  104و  180که به ترتیب  آموزش ٔ  نهیدرزم

کنوانسیون  ژهیوبه هاکنوانسیوناین  .(UNESCO, 2019) آموزش و تعلیم است مسئلهقومی و نژادی در  با تبعیض

 بسیاریموجب شده است تا  و است داشته ملی قوانین در یتوجهقابل ریتأث ،نژادی تبعیض نوع هر رفع المللیبین

 .(Coussey, 2002: 10) نماینددر امور آموزشی تصویب  نژادی تبعیضجلوگیری از  برای را یقوانین کشورها از

 ژهیوبه ترگسترده اجتماعی تغییرات که دهدمی نشان گذشته قرنمین طی شمالی آمریکا و اروپا تجربهعالوه بر این، 

 دیگراطق من افراد با تماس با همراه خارجی هایمسافرت سینما، و روزنامه تلویزیون، ازجمله جمعی هایرسانه در

 هفتماده  ژهیوبهاین کنوانسیون  اهداف به دستیابی در نسل دیگر به نسل یک از تغییر از ناشی تغییرات و جهان

 .(Keane & Waughray, 2017: 43) است بوده رگذاریتأث بسیارآن 

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

 زمینه در نژادی تبعیض با مبارزه کنوانسیونکه بر مبنای مفاد  نژادی تبعیض نوع هر رفع المللیبینکنوانسیون 

تبعیض نژادی شناخته شد. این  ٔ  نهیدرزمکنوانسیون معیار  عنوانبه جیتدربهتدوین و مصوب شد  آموزش

ا شد که هساز تعهداتی برای دولتها، زمینهآن از سوی دولت اتفاقبهکنوانسیون با توجه به پذیرش اکثریت قریب 
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 سئلهمدر باب جلوگیری از تبعیض قومی و نژادی در  ازجملهین در سطوح ملی شد. این قوانین موجب تغییر قوان

 ٔ  نهیدرزم مؤثرماده هفت این کنوانسیون، کشورهای متعاهد را ملزم به اقدامات فوری و  ژهیوبهآموزش است. 

ه پذیرش کنوانسیون از سوی نماید. این تعهد با توجه بمی وپرورشآموزش ٔ  نهیدرزمجلوگیری از تبعیض نژادی 

کشور، به قبول مسئولیت جامعه جهانی در این باب اشاره دارد و نتیجه آن نیز منجر به این امر شده است  180

برای هر انسان است. همچنین برخی  دوشرطیقیبگیری از لوازم و اسباب آن از حقوق و بهرهکه حق آموزش 

ا تری از امروز رانداز مثبت و روشنگذشته شده است و این خود چشم هایتغییرات اجتماعی سبب تغییر دیدگاه

 کند.ترسیم می
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