
  و پرورش  تبعيض در آموزشعدم آنوانسيون 

   ١٩۶٠دسامبر  ١۴فرهنگي ملل متحد در   سازمان  تربيتي علمي مصوب آنفرانس عمومي

  ١۴مطابق ماده  ١٩۶٢ مه  ٢٢: اجرا از

  

در پاريس تشكيل شـد، در يـازدهمين    ١٩۶٠دسامبر ١۵نوامبر تا  ١۴فرهنگي ملل متحد آه از   سازمان تربيتي علمي آنفرانس عمومي

دارد آه هـر فـردي حـق دارد از     آند و اعالم مي اجالس خود،با يادآوري اين آه اعالميه جهاني حقوق بشر براصل عدم تبعيض تاآيد مي

 پرورش برخوردار شود،وآموزش 

  

 با توجه به اين آه تبعيض در آموزش و پرورش نقض حقوق تصريح شده در آن اعالميه است،

  

هـا بـه منظـور     فرهنگي ملل متحد برحسب اساسنامه آن ايجاد همكاري بين ملت  با در نظر گرفتن اين آه هدف سازمان تربيتي علمي

بـا شناسـايي و تاييـد ايـن امـر آـه        هاي آموزشـي اسـت،   و برابري امكانات و فرصت تقويت و پيشبرد احترام همگاني براي حقوق بشر

هاي آموزشي ملي، وظيفه دارد نه تنها هر شكل از  فرهنگي ملل متحد، در نتيجه، در عين احترام به تنوع نظام  سازمان تربيتي علمي

كانات و رفتار با همـه در زمينـه آمـوزش و پـرورش حمايـت بـه       تبعيض در آموزش و پرورش را ممنوع اعالم آند بلكه همچنين از برابري ام

 عمل آورد، 

  

 دهد،  دستور آار اجالس را تشكيل مي ۴/١/١٧ مادههاي متفاوت تبعيض در آموزش و پرورش آه  با داشتن پيشنهادهاي مربوط به جنبه

  

المللي قرار گيرد و  د موضوع يك آنوانسيون بيندر دهمين اجالس خود تصميم گرفت اين مساله باي با توجه به اين آه آنفرانس عمومي

 همچنين به آشورهاي عضو توصيه شود، 

  

 .آند تصويب مي ١٩۶٠اين آنوانسيون را در چهاردهمين روز دسامبر 

  

  ١ماده 

 در اين آنوانسيون شـامل هرگونـه تمـايز و تفـاوت گـذاري، محـروم سـازي، ايجـاد محـدوديت، يـا رجحـان قائـل شـدن             » تبعيض«واژه  ـ ١

براساس نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، دين، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، منشا ملي يا اجتماعي، شرايط اقتصادي يا ناشـي از  

 :هاي زير باشد والدت است آه هدف يا تاثير آن از بين بردن يا تضعيف برابري رفتار در زمينه آموزش و پرورش و به ويژه در زمينه

  

  رش؛ود يا گروه از افراد از دسترسي به هرنوع يا سطح از آموزش و پرمحروم آردن هر فر) الف(

  تر؛ آموزش و پرورش با استاندارد و معيار پستبه افراد ازمحدود آردن هر فرد يا گروه ) ب(

هـاي   هـا يـا نهادهـاي آموزشـي جداگانـه بـراي اشـخاص يـا گـروه          اين آنوانسيون، ايجاد يا حفظ نظام ٢براساس موضوع مفاد ماده ) ج(

  اشخاص؛ يا

 .آه با شرافت و شئون انسان ناسازگار باشد به هر شخص يا گروه اشخاص يتحميل شرايط) د(

  

به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش اشـاره دارد، و شـامل دسترسـي بـه     » آموزش و پرورش«براي اهداف اين آنوانسيون، واژه  ـ ٢

 .شود رايطي است آه براساس آن آموزش و پرورش ارائه ميآموزش و پرورش، معيار و آيفيت آموزش و پرورش و ش

 

  ٢ماده 

هـاي زيـر را نبايـد باعـث تبعـيض بـه        آه اين آنوانسيون در آشوري مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده يك آن، موقعيـت  هنگامي

 :شمار آورد

  

ها يا موسسات دسترسي  جنسيت، اگر اين نظام ها يا موسسات آموزشي جداگانه   براي دانش آموزان دو ايجاد يا حفظ نظام) الف(

هاي معياري مشابه و همچنين ساختمان و تجهيزات مدرسه با  برابر به آموزش و پرورش ارائه دهند، داراي آادر  آموزشي با قابليت

  هاي درسي يا معادل آن را داشته باشند؛   آيفيت مشابه بوده، و امكان برخورداري از همان دوره



ها يا موسسات آموزشي جداگانه، براي مقاصد ديني يا زباني، آه آموزش و پرورشي ارائه دهند آه بـا  آمـال و    يا حفظ نظامايجاد ) ب(

ها يا شـرآت در چنـين موسسـات اختيـاري      آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارآت در چنين نظام آرزوهاي والدين يا اولياي  قانوني دانش

ويژه براي آموزش و پرورش در سطح  شده با معيارهايي آه ممكن است به وسيله مسئوالن صالح به باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه

  مشابه تعيين يا تصويب شده باشد، سازگار باشد؛

ايجاد يا حفظ موسسات آموزشي خصوصي، اگر هدف اين موسسات تضمين محروميت هيچ گروهـي نبـوده بلكـه ارائـه تسـهيالت      ) ج(

ش ارائه شده به وسيله نهادهـاي عمـومي باشـد، اگـر ايـن موسسـات مطـابق بـا آن هـدف اداره شـوند، و اگـر            آموزشي عالوه بر آموز

ويژه براي آموزش در سطح  آموزش ارائه شده با معيارهايي آه ممكن است به وسيله موسسات صالح تعيين يا تصويب شده باشد، به

 .مشابه سازگار باشد

  

  ٣ماده 

  :آنند بعيض در چارچوب مفهوم  اين آنوانسيون، آشورهاي طرف آن تعهد ميبه منظور حذف و پيشگيري از ت

هـاي اداري   شـوند، لغـو و آليـه روش    به تبعيض در آمـوزش و پـرورش مـي    منجر هاي اداري را آه آليه مواد قانوني و دستورالعمل) الف(

  مربوطه را متوقف آنند؛

  ؛اعمال نشود تبعيضي هيچ آموزان به موسسات آموزشي  يرش دانشهرجا ضروري باشد، با وضع قانون، تضمين آنند در پذ) ب(

آموزان و صدور مجوزهـا و تسـهيالت ضـروري بـراي ادامـه       هاي ديگر آمك به دانش در زمينه شهريه مدارس و اعطاي بورس يا شكل) ج(

فـاوتي، جـز برمبنـاي شايسـتگي يـا      تحصيل در آشورهاي خارجي، اجازه ندهند در رفتار مسئوالن دولتي بين اتباع و شهروندان هيچ ت

  نياز، وجود داشته باشد؛

هاي اعطايي نهادهاي دولتي به موسسـات آموزشـي بـا هـيچ محـدوديت يـا رجحـاني آـه صـرفا برمبنـاي تعلـق             در اختصاص آمك) د(

  آموزان به يك گروه ويژه باشد، موافقت نكنند؛ دانش

 .آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند به اتباع خارجي مقيم در خاك خود دسترسي برابر به) ه(

  

  ۴ماده 

هـاي مناسـب بـا     آنند سياستي ملي را تنظيم، تدوين و  اعمال آنند آه، بـا شـيوه   آشورهاي طرف اين آنوانسيون به عالوه تعهد مي

  :در مسائل زير باشد ژهوي بهشرايط و مقتضيات و آاربرد ملي، مشوق برابري امكانات و رفتار در زمينه آموزش و پرورش و 

آند؛ آموزش متوسط را در اشكال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالي را به  آموزش ابتدايي را رايگان و اجباري ) الف(

ارس بـه  تساوي در  اختيار همگان برمبناي استعداد فردي قرار دهد؛ پيروي از اين تعهدات را به وسيله همگان با اجبار به شرآت در مد

  گونه اي آه در قانون مقرر شده تضمين آنند؛

يك سطح، معادل باشند و شرايط مربـوط بـه آيفيـت     تضمين آنند معيارهاي آموزش و پرورش در آليه موسسات آموزشي عمومي) ب(

  آموزش ارائه شده نيز معادل باشد؛

 ديده يا دوره آامل آمـوزش ابتـدايي را تكميـل نكـرده انـد     هاي مناسب، آموزش اشخاصي را آه هيچ آموزش ابتدايي ن با اتخاذ شيوه) ج(

  و ادامه آموزش آنان را برمبناي استعداد فردي تشويق و تشديد آنند؛ ميسر ساخته

 .آموزش دهند بدون تبعيض به افراد براي حرفه معلمي) د(

  

  ۵ماده 

 :آنند آشورهاي طرف اين آنوانسيون موافقت مي ـ ١

  

هاي بنيادي هدايت شود؛ آموزش بايد  سعه آامل شخصيت انسان و تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديآموزش بايد در جهت تو) الف(

هاي سازمان ملل متحد را براي حفـظ   هاي نژادي  يا ديني را ترغيب و ترويج و فعاليت ها، گروه تفاهم، تسامح و دوستي بين همه ملت

  صلح بيشتر آند؛

هرگاه قابل اجرا باشد، اولياي قانوني، اوال جهت انتخاب موسساتي بـراي فرزنـدان خـود، غيـر از     ضروري است به آزادي والدين و، ) ب(

شوند اما با حداقل معيارهـاي آموزشـي آـه ممكـن اسـت بـه وسـيله نهادهـاي ذيصـالح           آنها آه به وسيله مسئوالن عمومي اداره مي

رويـه قضـايي آـه در     باگذاشته شود و ثانيا بـه روشـي سـازگار    تعيين يا تصويب شده هماهنگ است، براي تحصيل فرزندان خود احترام

شود، آموزش ديني و اخالقي آودآان هماهنگ با اعتقادات خـود آنـان تضـمين شـود؛ و هـيچ       آشور براي اجراي قوانين از آن پيروي مي

  شخص يا گروه اشخاص نبايد وادار به دريافت آموزش ديني مغاير با اعتقادات خود شوند؛



هاي آموزشي ويژه خود، از جملـه اداره مـدارس و، بسـته بـه سياسـت       هاي ملي براي انجام فعاليت ايي حق اعضاي اقليتشناس) ج(

  :آموزشي هر آشور، استفاده وآموزش زبان خود ضروري است، مشروط براين آه

هـاي آن بـه وسـيله     در فعاليـت اين حق به روشي اعمال نشود آه مانع از درك فرهنگ و زبـان جامعـه بـه طـور آلـي و مشـارآت       ) اول(

  ها شود، يا بر حاآميت ملي تاثير بگذارد؛ اعضاي اين اقليت

  معيار آموزش پايين تر از معيار آلي تعيين يا تصويب شده به وسيله نهادهاي صالح نباشد؛ و) دوم(

  .شرآت در چنين مدارسي اختياري باشد) سوم(

يه اقدامات الزم را براي تضمين اجراي اصول اعالم شده در پـارگراف اول ايـن مـاده    آنند آل آشورهاي طرف اين آنوانسيون تعهد مي ـ ٢

 .انجام دهند

  

  ۶ماده 

آنند حداآثر توجه را به همه پيشـنهادهايي مبـذول آننـد آـه پـس از ايـن بـه         آشورهاي طرف اين آنوانسيون براي اجراي آن تعهد مي

رسد، تا اقداماتي آه الزم است عليه اشكال مختلف تبعـيض   ملل متحد ميفرهنگي  سازمان تربيتي علمي   تصويب آنفرانس عمومي

 .تعريف شودها و رفتار در آموزش به عمل آيد،  در آموزش و براي تحقق هدف تضمين برابري فرصت

  

  ٧ماده 

متحـد آـه در    فرهنگـي ملـل   سازمان تربيتـي علمـي     اي خود به آنفرانس عمومي هاي دوره آشورهاي طرف اين آنوانسيون در گزارش

ها و به شيوه اي آه به وسيله آن تعيين خواهد شد تسليم خواهند آرد، بايد درباره مقـررات و مطالـب اداري آـه تصـويب آـرده و       تاريخ

اند، از جمله اقداماتي آه براي تنظيم و تدوين سياست ملي تعريـف شـده در    ساير اقداماتي آه براي اجراي اين آنوانسيون انجام داده

 .اجراي اين سياست با آنها مواجه شده اند، اطالعات بدهند راهو همچنين نتايج حاصله و موانعي آه در ۴ماده 

  

  ٨ماده 

هر گونه اختالف نظر آه ممكن است در زمينه تفسير يا اجراي اين آنوانسيون بين دو يا چند آشور طرف اين آنوانسيون به وجود آيد و 

هـاي حـل اخـتالف عـاجز مانـده انـد، بـراي         اي طـرفين اخـتالف، آـه در اسـتفاده از سـاير روش     از طريق مذاآره بر طرف نشود بـه تقاضـ  

 .شود المللي دادگستري ارجاع مي گيري به دادگاه بين تصميم

  

  ٩ماده 

 .هيچ قيد و شرطي براي اين آنوانسيون مجاز نيست

  

  ١٠ماده 

هاي منعقده بين دو يـا چنـد آشـور از آنهـا برخـوردار       ب توافقها ممكن است به موج اين آنوانسيون در آاهش حقوقي آه افراد يا گروه

 .باشند، در شرايطي آه چنين حقوقي با نص صريح يا روح اين آنوانسيون تضاد نداشته باشد، تاثيري ندارد

  

  ١١ماده 

 .ستهاي انگليسي، فرانسوي، روسي واسپانيايي نوشته شده و اعتبار هر چهار متن يكسان ا اين آنوانسيون به زبان

  

  ١٢ماده 

فرهنگي ملـل متحـد بـه تصـويب يـا پـذيرش آنهـا         اين آنوانسيون بايد طبق تشريفات قانوني آشورهاي عضو سازمان تربيتي علمي  ـ ١

  .برسد

 .فرهنگي ملل متحد سپرده شود اسناد تصويب يا پذيرش بايد به مديرآل سازمان تربيتي علميـ ٢

 

  ١٣ماده 

فرهنگي ملل متحد، آه به وسيله هيـات اجرايـي    تن آليه آشورهاي غيرعضو سازمان تربيتي علمياين آنوانسيون بايد براي پيوس ـ ١

  .شود، به آن بپيوندند، مفتوح باشد اين سازمان از آنها دعوت مي

 .يابد شود و اعتبار مي فرهنگي ملل متحد انجام مي عمل پيوستن با سپردن سند پيوستن به مديرآل سازمان تربيتي علميـ ٢

 



  ١۴ه ماد

آيـد، امـا فقـط در مـورد آن      اين آنوانسيون سه ماه پس از تاريخ سپردن سومين سند تصويب، پذيرش يا پيوستن به مرحله اجـرا در مـي  

اين آنوانسيون در مورد هر آشور ديگري سه ماه پـس از  . آشورهايي آه اسناد مربوطه خود را در آن تاريخ يا پيش از آن سپرده باشند

 .آيد پذيريش، يا پيوستن آن به مرحله اجرا در مي سپردن سند تصويب،

  

  ١۵ماده 

آنند آنوانسيون نه فقط در خاك اصلي آنها، بلكـه همچنـين در همـه اراضـي فاقـد اسـتقالل،        آشورهاي طرف اين آنوانسيون تاييد مي

قابـل اجـرا اسـت؛ ايـن آشـورها      المللي آنها هسـتند،   تحت قيمومت، تحت استعمار و ساير اراضي، آه اين آشورها مسئول روابط بين

ها يا ساير نهادهاي ذيصالح اين اراضي هنگام يا پيش از تصويب، پذيرش يا پيوستن به منظور  شوند، در صورت لزوم، با دولت متعهد مي

هايي  نفرهنگي ملل متحد را از سرزمي ها مشورت آنند و مديرآل سازمان تربيتي علمي  تضمين اجراي اين آنوانسيون در آن سرزمين

 .آيد اين گزارش سه ماه پس از تاريخ دريافت آن به اجرا در مي. شود مطلع سازند آه آنوانسيون براين اساس درباره آنها اعمال مي

  

  ١۶ماده 

المللي آن به عهـده آن آشـور اسـت     تواند از جانب خود يا هر سرزميني آه مسئوليت روابط بين هر آشور طرف اين آنوانسيون مي ـ ١

  .يون را فسخ آندآنوانس

 .شود، اطالع داده شود فرهنگي ملل متحد سپرده مي  اعالم فسخ بايد در سندي آتبي آه به مدير آل سازمان تربيتي علميـ ٢

 .آيد اعالم فسخ دوازده ماه پس از دريافت سند فسخ به اجرا در ميـ ٣

 

  ١٧ماده 

 ١٣و  ١٢هـاي   پيوسـتن را آـه در مـاده   سـندهاي تاييـد، پـذيرش و    سپردن همه فرهنگي ملل متحد بايد  مديرآل سازمان تربيتي علمي

پـيش بينـي شـده بـه آشـورهاي عضـو       ١۶و  ١۵هـا را آـه بـه ترتيـب در مـواد       ها و اعالم فسخ ها و اطالعيه پيش بيني شده، و گزارش

 .به آنها اشاره شده و به سازمان ملل اطالع دهد ١٣سازمان، آشورهاي غيرعضو سازمان آه در ماده 

  

  ١٨اده م

با وجود اين، هـر تجديـد   . فرهنگي ملل متحد ممكن است در اين آنوانسيون تجديدنظر آند سازمان تربيتي علمي  آنفرانس عمومي ـ ١

  .آند آه طرف آنوانسيون در حال تجديد نظر شدن شوند نظري فقط آشورهايي را موظف و متعهد مي

ظر آلي يـا جزيـي در ايـن آنوانسـيون تصـويب آنـد، در آن صـورت از تـاريخي آـه          آنوانسيون جديدي با تجديد ن اگر آنفرانس عمومي ـ ٢

انسيون يابد اين آنوانسيون براي تاييد، پذيرش يا الحاق مفتوح نخواهد ماند مگر اين آه در آنو آنوانسيون تجديد نظر شده رسميت مي

 .بيني شده باشد جديد به گونه اي ديگر پيش

 

  ١٩ماده 

فرهنگـي ملـل متحـد بايـد در       ور ملل متحد ايـن آنوانسـيون بـه درخواسـت مـديرآل سـازمان تربيتـي علمـي        منش ١٠٢به موجب ماده 

 .دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود

  

و مـديرآل سـازمان     در پاريس در دو نسخه معتبر با امضاي رئيس يازدهمين اجالس آنفرانس عمـومي  ١٩۶٠اين متن پانزدهم دسامبر 

هاي  هاي سازمان تربيتي علمي فرهنگي ملل متحد سپرده، و رونوشت لل متحد تهيه شده و بايد به بايگانيفرهنگي م تربيتي علمي

 .و سازمان ملل متحد تحويل داده شود ١٣و  ١٢گواهي شده آن به همه آشورهاي اشاره شده در مواد 

  

فرهنگـي   سازمان تربيتي علمي نفرانس عمومياي در يازدهمين اجالس آ مطالب باال متن معتبر آنوانسيون است آه به طور شايسته

ايـن مـتن را در    تعهـد ما با صـميميت و  . پايان يافت، به تصويب رسيد ١٩۶٠ملل متحد آه در پاريس تشكيل و در پانزدهمين روز دسامبر 

 .ايم امضا آرده ١٩۶٠پانزدهمين روز دسامبر 


