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  مقدمه
تاكنون مباحث انحرافي، فرعي يا خالف واقع بسياري در مخالفت يا موافقت طرح  2030متاسفانه در خصوص آموزش 

شده است. اين كار باعث مي شود كه امكان كار علمي و كارشناسي از بين رفته و مسئوالن، ديگر به نقدهاي سازنده گوش 
ناد در حوزه هاي ديگر، از اين به بعد، بدون توجه به مباحث و فرا ندهند. اين كار باعث مي شود اين اسناد و ساير اس

نقدهاي كليدي به پذيرش، تصويب يا اجرا درآيند؛ ناقدان دلسوز و منصف به محاق روند و مجريان، اسناد بين المللي را 
  م. كنيدر خفاي بيشتري پيگيري كنند. از اين رو الزم است كه مسئله اصلي را برجسته و صرفا بر آن تاكيد 

 لزوم تفكيك مسئله اصلي از مسائل فرعي و مباحث انحرافي

هايي چون لك لكي در كار نيست، اين كامال عادي است و ....، آموزش مباحث جنسي در مسائلي از قبيل انتشار كتاب
انحرافي، مهدهاي كودك، حذف قرآن از مهدها، حذف درس شهيد فهميده، طرح حذف درس دفاعي و ... از جمله مباحث 

توان مطابقت داشته باشند. محورهايي كه مي 2030فرعي يا خالف واقع هستند؛ گرچه ممكن است با محتواي آموزش 
 را به نقد گذاشت عبارتند از:  2030سند چارچوب اقدام 

 هاي مندرج در سند                 مفاهيم، مباني و ارزش .1
 ندفرايند جهاني و ملي بررسي، تأييد و تصويب س .2
 تبعات و پيامدهاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي سند           .3
 انطباق سند با اسناد باالدستي و قوانين داخلي كشور .4
 حكمراني و سازوكارهاي سلطه در سند .5

كشورهاست. بحث در » حكمراني و تضعيف حاكميت ملي در مديريت و راهبري آموزش«ترين مسئله، در اين بين، مهم
 هاي جامعتواند از سند تفسير شود. بحث در باب آموزشهاي خاص مثل بهائيان و .... ميگروه مورد مشاركت و حضور

به سند وارد است. اينكه ما امضا كرده ايم يا » برابري جنسيتي«جنسي در سند وجود دارد. بحث در مورد غلط بودن معيار 
نيستند. بحث اصلي، حاكميت بيگانه بر آموزش و به  خير، اينكه سند، الزم االجراست يا خير و ... اصال مسئله فعلي ما

براي ما تبديل به مسئله شده  2030تبع، حاكميت بر فرهنگ و سبك زندگي ماست. چه بخواهيم و چه نخواهيم، آموزش 
قرار  گرفته ايم. چه اين سند و كارگروه ملي را كنار بگذاريم و چه  2030و در فرايند فشار جهاني در خصوص آموزش 

 ود.شذاريم، اكنون بايد براي مواجهه فعال با اين مسئله آماده شويم. البته نيازمند لوازمي هستيم كه در انتها پيشنهاد مينگ

 مختصر از آموزش ايتاريخچهدر ابتدا مهم را تا حدي به پرداخت درآوريم. در اين نوشتار تحليلي، تالش داريم تا اين 
  بيان كرده و سپس وارد نقد حكمراني اين جريان خواهيم شد. 2030
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  جمهوري اسالمي ايران 2030براي توسعه پايدار تا سند ملي آموزش  2030از دستوركار جهاني 
 يورها، رهبران كشنيويورك 2015متعدد در تحقق اهداف هزاره ملل متحد، در اجالس سپتامبر  هايناكاميبا توجه به 

را  2030 داريتوسعه پا يسازمان متعهد شدند تا اهداف دستوركار جهان نيا رتبهعاليعضو سازمان ملل متحد، در اجالس 
 يهدف اصل 17دستوركار  نيخود مدنظر داشته باشند. ا يملكالن  يگذاراستيسآن را در  2016 هيمحقق سازند و از ژانو

  دارد.  )Targetفرعي (هدف  169و 

  
تالش  ديعضو سازمان ملل با يكشورها هي، كل2030تا  2015اساس اهداف اعالم شده توسط سازمان ملل، از سال بر 
 ليالملبينو  ايمنطقه ،يسه سطح مل در كديگريو تعامل  يبا همكار داريتوسعه پا هايشاخصبه اهداف و  كه ندينما

در  يآت هاينسل هايتواناييجوامع را بدون خدشه وارد كردن به  يفعل ازيكه ن ايتوسعه« يعني داري. توسعه پاابنديدست 
جهان  ياساس ريياز تحول در جهت تغ يديروشن كردن دوره جد يكه برا هاييفرصتنموده و به  نيتام شان،يازهاين نيتام

و  نييكالن را تعهدف  17 دار،يبه اهداف توسعه پا دنيرس ي. سازمان ملل متحد برا»دينما تأكيدداللت داشته باشد، 
و   مدتانميكه راهبرد  باشندميموظف و متعهد  ونسكويهمچون  الملليبين يتخصص هايآژانس هينموده كه كل بيتصو

  . ندينما مياساس تنظ نيخود را بر ا بلندمدت

  جاهمه. پايان دادن به فقر در همه اشكال آن و در 1هدف اصلي 

  تحقق امنيت غذايي و تغذيه بهتر و توسعه كشاورزي پايدار. پايان دادن به گرسنگي، 2هدف اصلي 

  با سالمت و ترويج رفاه براي همه و در تمامي سنين توأم. تضمين دارا بودن زندگي 3هدف اصلي 

  براي همه العمرماداميادگيري  يهافرصت. تضمين آموزش با كيفيت، برابر و فراگير و ترويج 4هدف اصلي 

  تساوي جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران . دستيابي به5هدف اصلي 

  . تضمين دسترسي به آب و مديريت پايدار آب و بهداشت براي همه6هدف اصلي 
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  ، مطمئن، پايدار و نوينصرفهبه. تضمين دسترسي به منابع انرژي مقرون 7هدف اصلي 

  ، و اشتغال شرافتمندانه براي همهوربهرهل و . ترويج رشد اقتصادي ماندگار، فراگير و پايدار، اشتغال كام8هدف اصلي 

  . ساختن زيربناي مقاومتي، ترويج صنعتي سازي پايدار و فراگير و ترويج نوآوري9هدف اصلي 

  . كاهش نابرابري در درون و ميان كشورها10هدف اصلي 

  و پايدارهمه شمول، امن، مقاوم  يهامكانانساني به  يهاگاهسكونت. تبديل شهرها و 11هدف اصلي 

  . تضمين الگوهاي پايدار توليد و مصرف12هدف اصلي 

  . اقدام فوري براي رويارويي با تغيير اقليم و آثار آن13هدف اصلي 

  ، درياها و منابع دريايي براي توسعه پايدارهاانوسياق. حفاظت و استفاده پايدار از 14هدف اصلي 

، مبارزه با هاجنگلزميني، مديريت پايدار  يهاسازگانبوميدار از . پاسداشت، احياء و ترويج استفاده پا15هدف اصلي 
  و توقف و معكوس سازي روند تخريب زمين و همچنين متوقف ساختن تخريب تنوع زيستي ييزاابانيب

و فراگير براي توسعه پايدار، برقراري امكان دسترسي به عدالت براي همه و ايجاد  جوصلح. ترويج جوامع 16هدف اصلي 
  ، پاسخگو و فراگير در همه سطوحمؤثر مؤسسات

  جهاني براي تحقق توسعه پايدار يهايهمكار. تقويت ابزار اجرا و احياي 17هدف اصلي 

سند به بحث آموزش پرداخته و در قالب هدف چهارم سند  نيا 4آرمان  در
آموزش « ني)، تضمداريتوسعه پا يبرا 2030جهان (دستوركار  يسازدگرگون
ته به و اهداف وابس» همه يالعمر برامادام يريادگيو  ريبرابر، فراگ ،باكيفيت

اهداف  اب ميآن در جهان خواسته شده است. هدف چهارم به صورت مستق
به صورت غيرمستقيم، پاشنه آشيل تحقق  مرتبط است 13و  12، 8، 5، 3، 1

  همه اهداف توسعه پايدار است. 

كه  2030 داريتوسعه پا يتحقق هدف چهارم از دستوركار جهان يراستا در 
در كره  2015 نچئونيا الملليبين هيانيتحقق آن را دارد، ب فهيوظ ونسكوي

كشور عضو  184و مورد  نيتدو سيدر پار 2015 و چارچوب اقدام يجنوب
 2000اجالس داكار  لند،يدر تا 1990 جامتين قرار گرفت. اجالس يونسكو

 يجهان ياجماع ساز ياز آن، در راستا شيبودند كه پ هايياجالسدر عمان از جمله  2014در سنگال و اجالس مسقط 
  در عرصه آموزش برگزار شدند. 
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 2000. آموزش براي همه در اجالس داكار (EFA)» همه يآموزش برا«شد: برنامه  نيساله تدو 10 ايبرنامه 1990سال 
ه به آن در عمل نتوانست ب يبنديتوافقنامه كه پا نيا ازپس و تصويب مجدد قرار گرفت.  تأكيدسال مورد  15به مدت 

اصالح  نديبرگزار شد. فرا يمختلف هاينشست، (SDGs)دارياهداف توسعه پا يدر راستا رد،يصورت پذ يصورت مطلوب
كنفرانس  5، 2014در پاكستان  E9س ، اجال2014 يهمه در مسقط م يآموزش برا يهانجآغاز شد: نشست  2012از 

از رخدادهاي اين فرايندهاي  post-2015 در سطح وزرا در حوزه آموزش با عنوان ايمنطقه يها، اجالس2014-2015
 هيبلندپا زگرديصادر و در م ايبيانيه )2015 يم( نچئونيادر همه  يآموزش برا يدر مجمع جهان تاًينهااصالحي بودند. 

 2030سند آموزش  ،)سيپار 2015نوامبر در  ونسكوي يكنفرانس عموم نيو هشتم يبا س زمانهم( 2030آموزش 
چارچوب اقدام ناظر به اجرا،  نيقرار گرفت. ا بي، مورد توافق و تصو)Framework for action اقدام چارچوب(

  .است 2030آموزش  شيو پا يمال نيتام ،يهمكار

 يكارشناس تيو ارتقاء ظرف ينظارت و گزارش ده ،يو هماهنگ تي، هدا2030در تحقق آموزش  ونسكوينقش 
  :خواهند داشت ينيآفرنقش زين الملليبين يهاسازمان يبرنامه برخ نيا ياجرا در. هاستدولت

UNESCO, UNICEF, UNDP, UNFPA, World Bank, OECD, GPE 

، 1395) در آذرماه سال رانيدر ا ونسكوي يمل ونيسيآموزش كم يمل تهيكم تيري(با مدنيز  1رانيدر ا ونسكوي يمل ونيسيكم
بر اساس كه  »رانيا ياسالم يجمهور 2030آموزش  يسند مل«را تحت عنوان  رانيا يبرا 2030 يسند ملنسخه پيشنهادي 

كارگروه  30 ابتداكرد. و طي يك سال تدوين آن به طول كشيده بود، رونمايي  ونسكوي يفن يو رهنمودها هادستورالعمل
آنان  يشنهادي) و سپس نقشه راه پسند ملي 1 وستي(پ ليو مسئوالن آموزش كشور تشك نفعاني، ذنظرانصاحبمتشكل از 

 .كرد نيسند را تدو نينسخه اول ا تاًينها زين قيتلف تهي) ارسال شد. كمسند ملي 2 وستيسند (پ قيتلف تهيبه كم

  

                                                            
  طبق اساسنامه، اين كميسيون ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعريف شده و عمل مي كند. 1 
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در مصوبه  رانيوز ئتيه ،يدولت يبا نهادها رانيدر ا ونسكوي يمل ونيسيدر تعامل كم ،يو به صورت مواز زمانهم
 بيبه تصو  2030 يكارگروه مل ليرا در قالب تشك 2030آموزش الملليبينتحقق اهداف  يدر راستا ي، همكار25/6/1395

از جمله وزارت علوم، صنعت،  يمل ينهادها ري. البته ساادقرار د وپرورشآموزشرا بر عهده  ياصل تيرساند و مسئول
مكلف  زيو .... ن زيستمحيطسازمان حفاظت  ،ياتم ي، سازمان انرژوبودجهبرنامه، معاونت جمهوررئيس يمعاونت علم

موارد  ديدر تمه شگاميپ ياز كشورها يكيبه عنوان  ، ايرانونسكويسبب شد تا از طرف  رانيا يشدند. همكار يبه همكار
  . رديقرار گ ريمورد تقد 2030آموزش  ياجرا يالزم برا

  حكمراني چيست؟
و مباني نخواهد بود. بلكه برشي متفاوت به اين  هاارزشخصوص محتوا، مفاهيم،  بحث از حكمراني، جداي از بحث در

ه چه كسي، با چه قدرتي، در چ«عناصر است. اما حكمراني چيست؟ شايد به صورت ساده بتوان گفت كه حكمراني يعني 
تا خواست خود را به اثر خارجي  كندمي، تا چه ميزان اعمال قدرت ايرويه، با چه ابزاري، بر چه كساني، با چه ايحوزه

يت ، نوعي از تبعنيز هر تعامل و تبادلي، پذيرش نوعي اعمال قدرت از سوي طرفين است. هر اعمال قدرت». ؟تبديل كند
و  ايحوزهو سلطه را به همراه دارد كه گريزي هم از آن نيست. لكن بايد متوجه بود كه ما تبعيت از چه كساني را در چه 

به طور مثال، در يك خريد و فروش سلطه داريم؟  ايحوزهاني و در چه يا اينكه چگونه و بر چه كس پذيريمميچگونه 
تعريف كرد. اينكه چه  توانميو براي مشتري در قيمت پذيري  گذاريقيمتبراي فروشنده در  ايسلطهساده، ميزان 
و تقسيم منافع ناشي از آن حاكم است را ساختار حكمراني گويند. در مثال ديگر، پذيرش سالم  گذاريقيمتساختاري بر 

بودن يك جنس بر اساس داشتن عالمت استاندارد كيفيت، نشان از سلطه عالمت استاندارد بر نحوه خريد ما است. ما 
  . ايمهپذيرفتا بر خود در يك حوزه مشخص گر آن ردارد و سازمان طراح و پايشحاكميت عالمت استان ،بدون آنكه بدانيم

  الملليبينماهيت اسناد 
، سازوكارهاي اعمال قدرتي (بخوانيم سلطه) هستند كه با پذيرش كشورهاي جهان، اعمال حاكميت الملليبين يهاتوافقنامه

ارها، . اين سازوكبرنديم الملليبينتحت اختيار نهادهاي  هر يك تا حدي، اين حاكميت داخلي راداخلي را كاناليزه كرده و 
 چراكه .كننديماستكباري فعاليت  يهاقدرتدر جهت منافع  عمدتاًهستند كه  الملليبينشيوه حكمراني پنهان نهادهاي 

مستكبر هستند و عمده منابع مالي آنان توسط چنين  يهاقدرت، تا حد زيادي در كنترل الملليبين ظاهربهاين نهادهاي 
ق مشاهده كرد. هر تواف المللنيبتوان در مباحثي چون اقتصاد سياسي . وضوح اين ادعا را ميشوديميي تامين كشورها

عبيه ، به قدري پنهان و ظريف تالملليبين هايتوافقنامهدر  خصوصاًنوعي از پذيرش سلطه و تبعيت است. اين سازوكارها 
 هايپژوهشكارشناسي،  هايبررسينيازي به  معموالًو  شودنميكه در برخورد اوليه، پويايي عملكردي آن مشاهده  اندشده

اما پس از مدت زماني، كشورها را به  شودنميعلمي يا اختصاص وقت جدي از سوي تصميم گيران ملي احساس 
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مينه نفوذ، ، زهاتوافقنامهعجيل در تصويب و اجراي اين . لذا تغافل و تكشاندميو گريزناپذير  مدتطوالني هايوابستگي
جامعه جهاني، هنجارهاي نقض حاكميت ملي، از رده خارج شدن نهادهاي تصميم گير ملي، پذيرش تعهد نسبت به 

ته اين الب .زندمياختياردهي به جامعه جهاني براي تنبيه تعهد دهنده در صورت نقض تعهد و تشديد وابستگي را رقم 
  . شوديمبه معناي نفي تعامل و تبادالت نيست بلكه توجه دهي به نوع ارتباطي است كه در اين تعامل و تبادل برقرار  سخن
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  چارچوب اقدام  خصوصاًو  2030نقدهايي به اسناد آموزش 
را مورد بررسي قرار  الملليبينحكمراني را تعريف كرديم و از اين زاويه، ماهيت تعامالت و تبادالت  اجماالًكه  اكنون

 2015كه در سال  2030چارچوب اقدام آموزش  خصوصاًو  2030داديم، به صورت اجمالي، نقدهايي به اسناد آموزش 
  بيان خواهيم كرد: ،در پاريس به تصويب رسيده است

به كار گرفته  المللنيبو نهادهاي  هاسازماندر سطح جهاني كه توسط  2و استانداردسازي ابزارهاي تنظيم رفتار .1
 : )3چارچوب اقدام 17(بند  شوندمي بنديطبقهدر دو سطح  شوندمي

و ... كه ماهيت و الزام حقوقي دارند. رفتار خالف اين اسناد  هاتوافقنامه، هاكنوانسيونالف: ابزارهايي همانند 
  ي، نظامي يا ... را بدهد. اختيار و حق اعمال تنبيه اقتصاد الملليبين هايسازماند به توانمي الملليبين

ب: ابزارهايي همچون بيانيه ، چارچوب اقدام و ... كه ماهيت حقوقي ندارند. اين اسناد و ابزارها به جهت ماهيت 
 كننديمدارند، به كشورهاي متعهد براي تنظيم رفتارشان، فشارهايي وارد  المللبينسياسي و اخالقي كه در سطح 

 هاآنتا از تعهدات مندرج در اين اسناد خارج نشوند. هر چه اجماع جهاني در خصوص اين اسناد و محتواي 
ه آثارش ك شودميسياسي بيشتري  هايهزينهبراي كشورهاي غيرمتعهد موجبات  هاآنبيشتر باشد، عمل خالف 

ي اينكه اعتبار و تصويرشان در فضاي . لذا كشورها برادهدمياين كشورها نشان  المللبينرا در ساير روابط 
به اين تعهدات تا حد ممكن پايبند بمانند. در اين ميان كشورهاي قدرتمند  كنندميسعي  جهاني مخدوش نشود

اي براي مديريت تصوير جهاني خويش يا داراي قدرت رسانه كنند ند آثار اين بي تعهدي را جبرانتوانميكه 
كه همان  2030. سند آموزش شوندميخارج يا اينكه از اين تعهدات  مانندمي بند، كمتر به تعهداتشان پايهستند
 2030آموزش  )framework for action( اينچئون كره جنوبي و چارچوب اقدام )declaration( بيانيه

اد آموزش اسن پس متوجه هستيم كه امضا كردن يا نكردن .باشندمي الملليبينپاريس است، از اين دسته اسناد 
و مسائلي از اين دست در اصل  هاآن، داوطلبانه بودن يا نبودن هاآن، ماهيت حقوقي داشتن يا نداشتن 2030

 سطح اعمال فشار است. نوع و ندارد بلكه تفاوت در  ريتأث الملليبيناعمال فشار 

شايد بتوان اين فرضيه را نيز با همين نگاه به اثبات رساند كه چرا جمهوري اسالمي ايران با وجود داشتن  اساساً
 قطعاًنيز شده است؟  2030وپرورش، نقشه جامع علمي كشور و ...، متعهد به آموزش سند تحول بنيادين آموزش

                                                            
2 Standard setting instruments  
3 A number of international standard-setting instruments protect the fundamental human right to education. Legally 
binding instruments such as treaties, conventions, agreements and protocols, as well as international instruments, such 
as recommendations and declarations that have political and moral force have established a solid international 
normative framework for the right to education without discrimination or exclusion. Multi-stakeholder participatory 
reviews, led by governments, should be undertaken to institute measures to fulfil their obligations and to ensure strong 
legal and policy frameworks that lay the foundation and conditions for the delivery and sustainability of quality 
education. 
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 وده است. نتيجه آنكه ما تحت اين نوع اعمالنب ريتأثيبالملل در اين زمينه سياسي هنجارهاي بين-فشار اخالقي
شوند). (گرچه عوامل ديگري نيز وجود دارد و در ادامه ذكر مي 4مياشده 2030سلطه مجبور به ورود به آموزش 

وپرورش يا نقشه جامع علمي كشور وجود دارد، رجوع به در جايي كه اسنادي چون سند تحول بنيادين آموزش
اين فشار از طريق ساخت تواند داشته باشد. يي غير از پذيرش اين فشار جهاني ميچه معنا 2030سند آموزش 

اگر در گذشته، فشارها به سمت جنگ گيرد. هاي جهاني صورت ميبندي شاخصتصوير از كشورها در قالب رتبه
و هنجارهاي مورد اجماع  ، منكرهاهابر سر تعهدات حقوقي بوده است، اكنون فشارها به سمت ايجاد معروف

براي ايجاد هاي سندنويسي به كار رفته در اين جا از فناوريهاست. ها بر اساس شاخصجهاني و سنجش آن
گذاري و المللي را فراهم كرده است، هدفكه امكان تسريع اجماع بينهنجارها، معروف ها و منكرات جهاني 

بدون تفصيل و تفسير اما مشترك لفظي بين كشورها  از اصطالحات كلي وسندي كه شاخص سازي آن است: 
و چارچوب اقدام)  28ه كشورها دست يافتني و قابل اجراست (بند براي هماستفاده كرده است، اهدافش 

 76اما در عين حال در تفسير بسيار منعطف هستند (بند  ساده و قابل سنجشدر ابتدا، محدود،  شهايشاخص
توانند فشار خارجي ايجاد كنند بلكه توان ايجاد فشار داخلي و بسيج نه تنها مي هااين شاخص چارچوب اقدام).

چرا كه در داخل نيز اگر كسي بخواهد وضعيت افكار عمومي يا نخبگاني عليه وضعيت كشور را نيز دارند. 
 كرد چنينكند در حالي كه از معناي دقيق يا كارهاي جهاني استناد ميآموزش كشور را معرفي كند، به شاخص

 هايي غافل است. شاخص

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اين فرايند يك فرايند بلندمدت است. لذا ممكن است در ابتدا داوطلبانه و  .2
اندكي داشته باشند اما به مرور، تحت يك فرايند تدريجي اجماع  زيبرانگچالشغيرحقوقي باشند يا اينكه نقاط 

نكه در . چناروندميدن و ماهيت حقوقي يافتن ش ترپيچيدهبيشتر،  آوريالزامسازي حداكثري جهاني، به سمت 
در همه سطوح از  يايمشخطنچئون هم بر تصميم براي حركت به سمت چارچوب حقوقي و اي بيانيه 12بند 
ميالدي در  1990از دهه  توانميآموزش را  الملليبينرونق مشاركت در تعامالت . 5دارد تأكيد الملليبينلي تا م

                                                            
هاي خوبي دارد، اين مساله براي كشور ما بسيار با اهميت است از آنجا كه ايران در بحث آموزش و سالمت، شاخص: «استسخنان وزير آموزش و پرورش، مويد همين نكته 4 

  لينك ».دكنهاي سوء جلوگيري ميو از تصورات غلط و برداشت
ناي آن دهيم اما اين حضور ما مبالمللي انجام مي بين المللي، مواردي را كه براي ما ايجاد مشكل نكند درجوامع بينبه دليل مسائل و ارتباطات «همچنين در سخناني ديگر: 

هاي آموزش و پرورش در جمهوري اسالمي ايران، شاخص هايي نمي شود كه مباني اخالقي و ارزشي ما زير سوال برود، بلكه اين موضوع نشان دهنده آن است كه شاخص
  لينك». تجه و قابل رقابت با ساير كشورهاستوقابل 

ا در اختيار آنها قرار ز رسمي كشور ركنيم و آمار منتشره از مراكالمللي عمل ميهاي بيندبير كل كميسيون ملي يونسكو در ايران نيز عنوان داشته است كه: ما بر اساس پروتكل
جعل  نقالب اين اطالعات رادهيم. وقتي اطالعات مربوط به رعايت استانداردهاي آموزشي در تدوين كتب مختلف، درصد بي سوادي و باسوادي و غيره را ارائه نكنيد، ضد امي

 ايسنا)در گفتگو با خبرگزاري  14/10/1395( .دهدو چهره كشور را مخدوش جلوه مي
5 We are determined to establish legal and policy frameworks that promote accountability and transparency as well as 
participatory governance and coordinated partnerships at all levels and across sectors, and to uphold the right to 
participation of all stakeholders. 
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و پاريس تا اينچئون كره جنوبي  1990مختلف مشاهده كرد. از تايلند  هاينشستو  هاتوافقنامه، هاهيانيبقالب 
ي طراحي شدند و همواره سعي در اجماع ترپيچيده هايمكانيسمو  ترسنگينمختلف، تعهدات  هايسالدر  2015

مشاهده كرد كه حتي در  EFA» آموزش براي همه«در برنامه  توانمياثر اين كار را . بوده است الملليبينسازي 
 6 صرفاً 2015تا  2000. اين برنامه كه از 6نيز به آن اشاره شده است وپرورشآموزشمتن سند تحول بنيادين 

را  وپرورشآموزشبيشتر حوزه  EFA .تبديل شد 2030آموزش هدف  10به  ترپيچيدهداشت در قالبي  7هدف
را نيز در بر گرفته همانند آموزش شهروندي و سالمت ديگري  يهاحوزه 2030پوشش داده است لكن آموزش 

ها مورد استفاده قرار نگيرند و در قالب مكانيسم ماشه، تهديدات مندرج در اين اسناد، ممكن است سال است. 
اي در اين خصوص مطرح شوند. شبههها انتظار را تحمل كنند و در موقع ضرورت، بر كشور هدف شليك مدت

خ اند؟ در پاسالمللي صرفا براي كشورهايي چون ايران طراحي شدهها يا تعهدات بيناست كه مگر چنين تفاهم
انه و منصفانه طرفبايد از استعاره مسابقات فوتبال كمك گرفت. ممكن است حتي قواعد بازي در بهترين حالت، بي

اوت ها در بازي جهاني متفشود. به عبارت ديگر، آورده تيمنوجوان و جوانان برگزار ميباشند اما بازي بين دو تيم 
است. كشورهاي قدرتمند، صرفا در اهدافي به ايجاد بازي منصفانه اقدام خواهند كرد كه صرفا در آن اهداف، 

 ابتكار عمل را از قبل در اختيار داشته باشند. 

المللي وجود دارد و قبل، چه اشكالي در عمل به اين تعهدات بينممكن است پرسش شود كه با فرض موارد  .3
پاسخ  براي ؟عدم رعايت تعهدات نگران باشيمهزينه حقوقي يا سياسي عمل كرد تا از به اين تعهدات چرا نبايد 

، بايد به سراغ محتوا رفت. محتواي فعلي و محتوايي كه در آينده به خاطر پذيرش سلطه فرايند سؤالبه اين 
 هاي داخليبا مباني و ارزش ارزشي-، داراي تعارضات مبناييشودميدر حوزه آموزش به ما عرضه  الملليبين

ار قر عمل كنيم، هدف آن فشارها هاآنو مباني يا اقتضائات اجرايي كشور به  هاارزشاست. اگر بخواهيم خالف 
  پس الزم است كه محتوا نيز بررسي شود. خواهيم گرفت.

 شودميصفحه است. در اين متن، از عبارات و اصطالحاتي استفاده  30دام يك متن مختصر در حدود چارچوب اق .4
ت و . لذا تفسير اين عبارااندمتفاوتقائل هستيم،  هاآنمشترك لفظي هستند اما با معاني كه ما براي  عمدتاًكه 

                                                            
ط بعد از اعمال نظرات كارشناسان متعدد و تنظيم ويرايش نهايي به صورت اليحه توساز جمله در سطح ملي، چنانكه دبير كل كميسيون ملي يونسكو در ايران بيان داشته است: 

  گو با خبرگزاري ايسنا)در گفت 14/10/1395( .رود تا به عنوان مصوبه قانوني براي اجرا ابالغ شوددولت به مجلس مي
  »آموزش براي همه«راهكار دوم از راهبرد نهم ذيل هدف سوم: بومي سازي و اجراي برنامه  6 

7 Goal 1 – Early childhood care and education 
Goal 2 – Universal primary education 
Goal 3 – Youth and adult skills 
Goal 4 – Adult literacy 
Goal 5 – Gender equality 
Goal 6 – Quality of education 
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ما به چارچوبي ؟ با كيست الملليبينشود. اما نكته اين است كه تفسير مقبول  زيبرانگاختالفتواند اصطالحات مي
كه تفسير موارد ابهام، منازعه و ... در آن، توسط ما صورت نگرفته و تفسير ما در اين  شويمميكلي متعهد 

ت منافع و در جه يرأحاكم باشند، توان تفسير به  الملليبين. لذا كساني كه در فضاي ستينخصوص معتبر 
 المللبين يبر تفسير ديگران قرار گيرد، فشار سياسي و اخالقي در فضا الملليبينچقدر اجماع هر خويش دارند. 
 برابري. مياكردهبه راحتي از خود سلب اختيار در تفسير و رفع منازعات احتمالي بنابراين . شودميعليه ما ايجاد 

Equity/equalityفراگيري و شموليت ، Inclusionتبعيض جنسيتي ، Gender parity/ 

Discriminationخشونت ، Violenceصلح ، Peaceتوسعه پايدار ، Sustainable development ،
 ، مشاركتHuman right ، حقوق بشرQuality ، كيفيتGlobal citizenshipي جهاني شهروند

participationجامعه مدني ، Civil societyحكمراني خوب ، Good governanceشفافيت ، 
Transparency شدهراندهو به حاشيه  طردشدهو  پذيرآسيب، اقشار Vulnerable and marginalized 

and excluded groups، جامع جنسي  هايآموزشComprehensive sexuality education تساهل ،
هستند كه به صورت كلي طرح شده و نيازمند  2030و ... از جمله مفاهيم كليدي در سند  Toleranceو تسامح 

 مداقه بيشتري هستند. 

 
به اين دليل نبايد تحت حاكميت  صرفاًاما  اندبودهبراي ما نيز مسئله ملي  برخي از همين عبارات و اصطالحات .5

به  توانميجهاني از اين عبارات و اصطالحات،  براي فهم معنا و تفسيرتفسير ديگران از اين عبارات رفت. 
. در اينجا قصدي بر ورود تبييني به محتواي آموزش مراجعه كرد گزارشات و ساير اسناد نهادهايي چون يونسكو

به دنبال  2030توسعه پايدار  دستوركاراشاره كرد كه سند و  توانميوجود ندارد اما در يك ورود اجمالي  2030
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به عنوان پاشنه آشيل و زيرساخت  ،آموزشاست و  ليبرال دموكراسي هايارزشالگوي نويني از توسعه مشحون از 
 در بطن فرايند توسعهبرخالف گذشته، . آموزش شودميمحسوب  2030اصلي تحقق همه اهداف توسعه پايدار 

خاص است كه  اجتماعي-قتصادييك توسعه ا 2030در واقع مسئله اصلي نه در كنار آن.  قرار گرفته است و
تراز  درو سبك زندگي تربيت انسان  براي اين توسعه، محتواي آموزش. باشدمي در تراز آن هايانساننيازمند 

را در بر گرفته  براي هميشه آموزش، در همه سطوح، براي همه و هايعرصههمه است. از اين رو،  جامعه ليبرال
مدعي شد كه كشور در عرصه  توانميترين تفسير از محتواي سند، بينانهدر بهترين حالت و با خوش .8است

ش چارچوب اقدام آموز يگذارهدفشده است. به عبارت ديگر، فناوري  ييگراليتقلتعليم و تربيت دچار نوعي 
 انيد متوسط و هايارزشمتعالي انساني و اسالمي، به  هايارزشجاي توجه به به ، نظام تعليم و تربيت را 2030

فت گ توانميبا اين مفروضات . دارديمو نيروهاي فعال كشور را از رسالت تاريخي خويش باز  سازدميمشغول 
براي عرصه تعليم و تربيت و سبك زندگي در عين علم به ماهيت سياسي  الملليبيناصل رجوع به يك نهاد كه 
 بداييمل بنا به هر دليلي ضرورت اجرايي (نه ذاتي) اما اگر هم اين مراجعه يا تعام ، يك مراجعه باطل است.هاآن

 ي و نيز ورود فعال را طراحي كرد. پذيرآسيبهاي كاهش بايد نسبت به اين موارد آگاه و حساس بود و راه

كه در آن، از  را اعالم كرده است reservationاقدام، حق تحفظي جمهوري اسالمي ايران، ناظر به چارچوب  .6
ملي و اسنادي از جمله سند تحول بنيادين خبر داده است.  هايارزشبا  2030عدم تعهد به تعارضات آموزش 

محسوب كند همان نگاه حقوقي است در  2030حق تحفظ را فيلتري براي آموزش  شودمينگاهي كه موجب 
 -د فشار اخالقيتوانميحق تحفظ نيز ن و محتوايش اجماع بااليي باشد، حتي 2030حالي كه وقتي بر آموزش 

مباحثي به عنوان مشتركات ايران با آموزش در اين تحفظ،  متأسفانهسياسي جهاني را كاهش دهد. در عين حال، 
راي ب باكيفيت دچار چالش هستيم: آموزش برابر هاآنمطرح شده است كه دقيقا به لحاظ محتوايي با  2030

ام به ، احترپايدار و عاري از خشونت ايجامعهدختران و پسران، تحصيل دانش و ارتقاء بينش نسبت به ايجاد 
. آنچه در اين حق تحفظ اشاره شده است همان مشكل اشتراك و تعامل در جهت توسعه پايدار هافرهنگتنوع 

اشاره كرده است فلذا  2030ايران با آموزش  لفظ و نهاد مفسر متن را با خود دارد. اين حق تحفظ به مشتركات
 ينّاورف يريكارگبهدر عين حال به دليل پيچيدگي در طراحي سند و . شودمي، تفسير 2030تحت تفسير آموزش 

هايش در عمده به نحوي طراحي شده است كه ارزش 2030، چارچوب اقدام آموزش سندنويسيدر  ايپيشرفته
لذا عدم تحقق يك هدف، به منزله عدم تحقق همه اهداف تلقي شده است و  متجلي است. شيهابخشعناصر و 
 No education target «با روح سند در تغاير است. چنانكه در متن سند نيز چنين اشاره شده است:  اصطالحاً

                                                            
ها (بدون هاي اساسي بيانيه حقوق بشر طراحي شده است: حق برابر همه انسان) بشر نسبت به حقوق و آزاديright، مبتني بر حق (2030بايد دقت داشت كه سند آموزش 8 

هاي هدف در ..) براي برخورداري از آموزش باكيفيت (كيفيت متناسب با توسعه پايدار) و حضور همه گروههر نوع تبعيض فرهنگي، سياسي، نژادي، اقتصادي، قوميتي، زباني و .
  شود كه در نوشتاري ديگر به آن خواهيم پرداخت.نوعي عدالت ليبرال و اصالح نظام حكمراني كشور متعرض ميبه 2030فرايند حكمراني آموزش. از اين رو، سند آموزش 
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should be considered met unless it is met by all .«شرط خالف مقتضي «كه به مثابه  اين تغاير
 مجدداً. قرار گيرد اخالقي-بستر ظهور همان اعمال فشارهاي سياسيد توانمي، »شرط ضمن عقد«است نه » عقد

 مورد بحث نيست. اساساًو  كنيمنميكه در اين مسئله، به هيچ وجه از زاويه حقوقي استفاده  شودميمتذكر 

به اسناد  2030آموزش ارجاع سند ين سند كه بر پيچيدگي آن افزوده است، به كار رفته در ا هايفناورييكي از  .7
 هاييبرنامهيا  هاارزش، به مفاهيم، 2030. در متن چارچوب اقدام هاستآنديگر و لزوم تعهد پنهان به  الملليبين

ازد. بند دهم چارچوب را محقق س هابرنامهاشاره شده است كه مبناي اين سند قرار دارند يا اين سند قرار است آن 
 مورد موافقت جمهوري اسالمي ايران نيستند:  بعضاًبه برخي از اين اسناد اشاره دارد كه  2030اقدام 

a. 9جهاني حقوق بشر بيانية 26 مادة ، 

b. 10مبارزه با تبعيض در آموزش ةناممانيپ ، 

c. 11حقوق كودك ةناممانيپ ، 

d.  12حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي الملليبينميثاق ، 

e. 13سازمان ملل متحد در مورد حقوق معلوالن ةناممانيپ ، 

f. 14رفع هرگونه تبعيض عليه زنان ةناممانيپ،  

g. 15مربوط به وضعيت پناهندگان ةناممانيپ ، 

h. 16عمومي سازمان ملل متحد در مورد حق آموزش در شرايط اضطراريمجمع  قطعنامة  

قرار دارند، هم مفسري براي  2030كه در عقبه چارچوب اقدام  هاييبرنامهو  هاگزارشاين اسناد پشتيبان و ساير 
را به ما نشان  2030محتوايي آموزش  گيريجهتند توانميهستند و هم  2030آموزش  هايارزشمفاهيم و 

 . سازندميدهند. عالوه بر اين، گستره تعهدات پيدا و پنهان آن را نيز مشخص 

. شودمينتعريف  تجديدنظرو  پذيريبازگشتفرايند ، هاآندر اين سند و اسناد مشابه به جهت ماهيت غيرحقوقي  .8
گرچه اسناد . كندميلذا شوق ورود به تعهدات، توجه ما را از فرايندهاي خروج بدون هزينه يا كم هزينه دور 

 يهاهزينهاخالقي موجود، تصريح در اين موارد، -غيرحقوقي نيازي به اين امور ندارند اما به جهت الزام سياسي
به دنبال حقوقي كردن اين امور  تيدرنها. از سوي ديگر با توجه به جرياني كه دهدميغيرحقوقي را كاهش 

                                                            
9 Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights 
10 the Convention against Discrimination in Education 
11 the Convention on the Rights of the Child 
12 the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
13 the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
14 the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
15 the Convention relating to the Status of Refugees 
16 the UN General Assembly Resolution on the Right to Education in Emergency Situations 
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ممكن است نهادينه شود. البته از سوي ديگر به جهت  تجديدنظرو  پذيريبازگشتاست، عدم توجه به فرايند 
فصيل ي كاست. تهايهزينهبا مشاركت فعال از چنين  توانمي، الملليبينت در فرايندهاي باز بودن و امكان مشارك

 اين موارد در بخش پيشنهادات بيان خواهد شد. 

كالن و تدوين  گذاريهدفتدوين برنامه، . شودميسند چارچوب اقدام در سطوح مختلفي تدوين و اجرا  .9
خرد و تدوين راهبردهاي اجرايي در  هايگذاريهدفاما  گيردميراهبردهاي كالن در سطح جهاني صورت 

. بخش اول توسط گروه مشاوران يونسكو صورت پذيرفته و در قالب چارچوب اقدام شودميانجام  سطح ملي
و تدوين  گذاريهدفمطابق اقتضائات خود به  هاآنبه كشورهاي مختلف ارائه شده است تا  2030آموزش 

 اوالً يونسكو مدعي است كه راهبردهاي ارائه شده در سطح كالن، ايي اقدام كنند. راهبرد در سطح خرد و اجر
 هايتاولويو  هامشيخطمتفاوت ملي و نيز در احترام به  يافتگيتوسعهو سطوح  هاظرفيت، هاتيواقعناظر به 

 شوند و راهبردهاي ملي هابرنامهقرار است اين راهبردها در تناسب با اقتضائات بومي، تبديل به  اًيثانملي است؛ 
اجراي متناسب با اقتضائات ملي  صرفاً ، هادولتسطح مداخله  رسدميبه نظر . )17(بند دوم مقدمه چارچوب اقدام

 نقض كنند.  يكلبهمجاز باشند تا اهداف را  هادولتاست نه اينكه 

سطوح 
 برنامه

تدوين
 برنامه

گذاريهدف
 كالن

 خرد گذاريهدف
تدوين راهبردهاي 

 كالن

تدوين راهبردهاي 
 خرد

تدوين راهبردهاي 
 اجرايي

 ملي ايمنطقه جهاني /مليايمنطقه جهاني جهاني تحقق قلمرو

و راهبردها به دليل  : متن سند در اهدافباشدميسيري كه در تدوين اين سند گنجانده شده است قابل مالحظه 
در حال  دائماًبه كار رفتن اصطالحات دوپهلو مبهم است؛ سند يك سند در حال تكميل در طي زمان است؛ 

شرايطي براي خروج از آن تمهيد  و رودميشدن  آورترالزامشدن است؛ در آينده به سمت  ترپيچيدهتكميل و 
كشور، وارد  ضمناًو  شودنميه صورت ملي تدوين ب 2030نشده است. با اين توضيح كه سطح كالن آموزش 

، امكان هر نوع تغييري در آينده وجود دارد كه نوعي تهديد و از جنبه ديگر نوعي ودشمييك تعهد نامشخص 
  . شودميفرصت محسوب 

. در اين فناوري، به جاي اينكه سعي در هاشاخصساختار محتوايي سند عبارت است از: اهداف، راهبردها،  .10
، نگارش متني تفصيلي در مباني و مسائلي از قبيل صورت خألهابراي رفع همه  ريزيبرنامه، خألهاشناسايي همه 

اما ساده و قابل فهم براي همه كشورها تعيين شده است. اين اهداف به مثابه  دهيتندرهمگيرد، مجموعه اهداف 
 و شوندميفرهنگي هر كشور محسوب -ي در تحول نظام آموزشي و به تبع وضعيت علميو نقاطي اهرم هاگره

                                                            
17 It also proposes indicative strategies which countries may wish to draw upon in developing contextualized plans and 
strategies, taking into account different national realities, capacities and levels of development and respecting national 
policies and priorities. 
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سترسي به و د باكيفيت(دسترسي برابر و بدون تبعيض همه آموزش  اندشدهبسيار هوشمندانه و منسجم انتخاب 
مشاركت در طراحي و مديريت فرايند اين آموزش). سپس براي اين بسته مسنجم، اهداف خرد به نحوي تدوين 

اين اهداف در قالب انتخاب نقاط هدف اصلي هستند.  بخشيتجلكه به صورت تقريبا هولوگرافيك  اندشده
م آموزشي، مشاركت جامعه مدني در مديريت : اصالح نظااندآمدهعرصه آموزش به ميدان  نيآفرتحولاهرمي و 

ه رسميت و ب تأييد، ماليتامين ، تحصيلي ، بورسيهو معيشت معلمتربيت آموزش، اصالح برنامه و متن درسي، 
   شناسي مدارك تحصيلي.

بر  بلكه هابرنامهي تدوين شده است. كنترل اهداف، نه بر اساس تحقق هايشاخصبراي هر هدف نيز راهبردها و  .11
، گزارشاتي تهيه و براي تقويت تعهد هاشاخصپايش اين . بر اساس پذيردميصورت  هاشاخصاس كنترل اس

 الملليبين، هماهنگي accountabilityپاسخگويي ي چون هايمكانيسمكشورها به تحقق اهداف، از 
coordination پايش و پيگيري ،follow-up and review  امروزه نظارت و كنترل جهاني به برديمبهره .

 بسيار سريع، ساده و كم هزينه و الملليبينكه براي نهادهاي  پذيردميصورت  هاشاخصسمت كنترل بر اساس 
 اما بايد محقق كنيد. كنيدميبه عبارت ديگر، مهم نيست چگونه هدف را محقق در عين حال متقن است. 

ند انتومي هاآنيك كشور هستند.  الملليبينعوامل در ساخت تصوير و وجهه  ترينمهم، امروزه يكي از هاشاخص .12
را بر يك كشور وارد كنند تا آن كشور را در جهت اقدام خاصي، تحريك كنند. در  الملليبينبه راحتي فشارهاي 

 و ملي.  ايمنطقه، چهار دسته شاخص تعبيه شده است: جهاني، موضوعي، 2030سند آموزش 

  
و برخي هنوز در تعريف و نحوه  اندنيمعكمي و برخي كيفي هستند. برخي مشخص و  هاشاخصز اين برخي ا
ي چون آموزش شهروندي كه هايشاخصداده و سازوكار پايش داراي ابهام هستند. نكته مهم آنكه  يگردآور

باشند. برخي  به حيث مفهوم و روش، مورد اجماع جهانيمحل چالش هستند، به نحوي بايد سنجش شوند كه 
ناظر به سطح جهاني هستند و به جهت اينكه در سطح جهاني امكان مقايسه وجود داشته باشد،  هاشاخصاز اين 

اين است كه چرا مباحثي مثل آموزش شهروندي بايد  سؤالبايد به صورت استاندارد تعريف و پايش شوند. اما 
اس ، بر اسشديمبه عنوان شاخص جهاني تعريف شود نه شاخص ملي. چراكه اگر به عنوان شاخص ملي تعريف 
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 زيبرانگچالش هايارزشما امكان سنجش داشت. از اين جهت است كه مدعي هستيم، تفسير مفاهيم و  هايارزش
محدود به  هاشاخصچارچوب اقدام،  100نيست.  مطابق بند  هادولتنتخاب و اختيار در اين سند، چندان به ا

در حال اصالح و توليد  دائماًبلكه موسسه آمار يونسكو  باشندميآنچه در اين نسخه از چارچوب اقدام آمده ن
ان توليد و ساده هستند و امك عمدتاً، شوندميسنجش  فعالًي كه هايشاخصجديد است. همچنين  هايشاخص
 وجود دارد.  هاشاخصتركيبي بر اساس همين  هايشاخصسنجش 

به فرايند اجرايي ساختن چارچوب اقدام پرداخته است كه شامل  2030بخش سوم سند چارچوب اقدام آموزش  .13
 :شودميچهار بخش 

  حكمراني، پاسخگويي، همكاريGovernance, accountability and partnerships 

نظام  گيريتصميمچارچوب اقدام تالش دارد تا اصالح نظام آموزشي را از طريق اصالح ساختار 
كردن آموزش و حركت به  تردموكراتيكآموزشي كشورها تغيير دهد. از اين رو، با تالش در راستاي 

عال فاز عناصر  ايشبكهسمت تحقق پارادايم حكمراني (با قرائت حكمراني خوب)، قرار است در قالب 
اجتماعي، مشاركت و پاسخگويي را رقم زند تا از تحقق انتظارات همه ذينفعان آموزش اطمينان حاصل 

با گذشته در آن خواهد بود كه در اينجا ديگر دولت، قوه قاهره و تصميم گير نهايي اين سند تفاوت كند. 
عناصر  نشبكه ايهر آنچه از نيست بلكه در يك فرايند قراردادگرايانه، تعاملي و تا حد بسيار سياسي، 

نظام  تغييرنيازمند اين كار در حقيقت، آموزش را مشخص خواهد ساخت.  گيريجهتخارج شود، 
عالوه بر دولت در اين  .خاص يك سري اقدامات صرفاًاست نه موجود كشور حكمراني و بوروكراسي 

ران؛ بخش خصوصي، جامعه مدني؛ معلمان و آموزش يا هايسازماننظام جديد، عناصري چون: 
و  گيريتصميم هاينقشجوانان در  تاًينهاو بنيادهاي بشردوستانه؛ جامعه پژوهشي و  هاسازمان
  خواهند داشت.  تريفعالي حضور سازتصميم

و مشاركت دهي  توانمندسازيدر عين حال بايد دقت داشت كه تمركز سند چارچوب اقدام بر 
ي هاتاقلي خصوصاً، هااقليتشوند.  ات وسيع اجتماعيتغيير ساززمينهند توانميكه است  هايياقليت

 ازيتوانمندساز اكثريت حاكم بر جامعه هستند. از آنجا كه  ترمنسجممذهبي، قومي و سياسي به شدت 
زله به من هاگروه، تقويت اين صورت خواهد پذيرفتليبرال دموكراسي  يهاشهياندبر اساس  هااقليت

تا  78و بندهاي  18بند  به سمت تحقق دموكراسي است.گسترده براي تغييرات اجتماعي  بسترسازي
هاي مالي خارجي كمك. پردازدميبه تبيين نحوه تحقق اين انديشه  2030چارچوب اقدام آموزش  85

  دهند.ها را در اولويت قرار مينيز اين كمك به اين اقليت
  مؤثرهماهنگي Effective coordination 
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جدي وزارت آموزش هر كشور،  آفرينينقش، عالوه بر 2030در جهت تضمين تحقق اهداف آموزش 
چارچوب اقدام). در عين حال، هنوز تضمين  86(بند  شودمينياز به ورود كليت دولت نيز احساس 

عايت ند التزام كافي به رتوانميهستند كه  الملليبينو  ايمنطقه هايهمكاريكافي صورت نپذيرفته و 
 ترگپررني چون بانك جهاني، يونسكو، يونيسف و ... هايسازماناهداف را محقق كنند. در اين بين نقش 

ز ا الملليبينپيگيري نهادهاي مختلف ، هاكنفرانس، آموزش ايمنطقهجهاني و  هاينشستخواهد شد. 
ر اين هماهنگي است رويكرد د ترينمهمو اعمال فشارهاي مختلف  2030قبيل كميته راهبري آموزش 

ويژه يونسكو اشاره  هاينقشچارچوب اقدام به  92چارچوب اقدام). به طور مثال در بند  93(بند 
 هاياريهمك، تسهيل گفتگوهاي ملي، ترويج سازيظرفيت: تدوام دهي به تعهد سياسي كشورها، كندمي
تجربه اين كار را در تهيه نسخه  توانميو ... . از جمله  نفعانيذ، پايش اهداف، هدايت الملليبين

براي جمهوري اسالمي ايران ذيل مديريت كميسيون ملي يونسكو  2030پيشنهادي سند ملي آموزش 
در ايران مشاهده كرد. اين كميسيون توانست مسئوالن و نخبگان ملي را مشاركت داده، وارد فرايندهاي 

همين مسئوالن در قالب كارگروه ملي آموزش  خود كند و نسخه پيشنهادي كاري كه قرار بود سازتصميم
كه  شودمي. مشاهده 18هيئت وزيران) انجام دهد را به خودشان ارائه دهد 1395(مصوب شهريور  2030

كه اين فرايند را پيش برد. پر واضح است كه اگر  شودميبدون هيچ گونه الزام حقوقي، يونسكو موفق 
وب ملي تدوين كنند، چندان با آنچه ذيل هدايت و مديريت قرار باشد زماني مسئوالن كشوري، سند مص

 كميسيون ملي يونسكو تدوين شده است، تفاوتي نخواهد داشت. 

  ي شاهد محورهامشيخطپايش، پيگيري و بازبيني بر اساسMonitoring, follow-up and 

review for evidence-based policies 
هم  قبالًكه  طورهمانست ولي هادولتبر عهده  2030مسئوليت اصلي پايش تحقق اهداف آموزش 

اشاره شد مبتني بر اين پايش و ساير منابع اطالعاتي، نهادهايي از قبيل موسسه آمار يونسكو نيز به پايش 
براي پايش و نيز  سازيظرفيتكه مورد اشاره قرار گرفت در  مؤثرسازوكار هماهنگي . كنندمياقدام 

تا كشورها بتوانند به صورت حداكثري به اين پايش و پيگيري و  يابدميپيگيري براي پايش نيز تداوم 
چارچوب اقدام آمده  99نيز اصالح فرايندهاي خود اقدام كنند. از سوي ديگر چنان كه در انتهاي بند

همچون گزارش حقوق  هاير عرصهدر سا الملليبيناست، گزارشات پايش ملي با گزارشات نهادهاي 
به صرف ارائه  الملليبيننهادهاي  اوالً. اين امر حاكي از آن است كه شوندميبشر نيز تطبيق داده 

و از سوي ديگر از اين اطالعات در  زننديمي ملي اكتفا نكرده و دست به راستي آزمايي هاگزارش
                                                            

كارگروه انجام شد  30قرار شد سند ملي آموزش توسط كميسيون ملي يونسكو تدوين شود كه تمام اقدامات تدوين با دبير كل كميسيون ملي يونسكو اشاره مي كند:  چنانكه18 
  در گفتگو با خبرگزاري ايسنا) 14/10/1395( .چراكه عقيده بر اين بود افرادي كه قرار است اين سند را اجرايي كنند بهتر است در روند تدوين نيز حضور داشته باشند
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به چالش جمهوري  توانمي. از جمله برنديمه نيز بهر الملليبينجهت تقويت فعاليت ساير نهادهاي 
ها، امكان تقويت فعاليت عليه ر اشاره كرد كه بر اساس اين پايشاسالمي ايران در مسئله حقوق بش

محور پيگيري  17. با توجه به اينكه اهداف توسعه پايدار در شودميجمهوري اسالمي ايران فراهم 
راهبردي و  ريزيبرنامهبراي  هادادهيل خواهد شد، تمامي و اطالعات حاصله در كنار هم تحل شودمي

بلندمدت تهديدات عليه جمهوري اسالمي ايران وجود خواهد داشت. تالقي وضعيت آموزش با وضعيت 
ه جهت ب متأسفانهشود.  بلندمدتتهديدات  ساززمينهد توانميصنعتي، كشاورزي و نظامي  هايفعاليت

داشته  ما اشراف )روابط خارجي الملل (نه صرفاتعامالت عرصه بين نبود نهادي ملي كه بتواند بر كليت
آن قدر وسيع خواهد بود كه از آن به  اطالعات افشايباشد، از رصد چنين تهديدهايي محروم هستيم. 

Data revolution ) /چارچوب اقدام). 102(بند  شودمي) نام برده يادادهانقالب اطالعاتي  
  تامين ماليFinancing 

كشور به حوزه آموزش  عمومي هايهزينهدرصد  20 يا GDPدرصد  6تا  4اختصاص ساالنه حداقل 
است. اين در حالي است كه  2030منابع الزم براي تحقق اهداف آموزش  ترينمهم، هادولتتوسط 

، تقريبا اين امر را محقق كرده وپرورشآموزشرتخانه جمهوري اسالمي ايران به دليل اندازه بزرگ وزا
توسعه آموزش و .... هنوز معطل بودجه بيشتر  هايطرحاست و در عين حال مشكل معيشت معلمان، 

  ؟ شوندميمحقق شود، منابع از كجا تامين اعتبار  2030هستند. با اين وجود اگر قرار باشد آموزش 
دو سازوكار ديگر براي تامين اعتبار لحاظ شده است: اول ايجاد فضاي  2030در تامين مالي آموزش 

مشاركت بخش غيردولتي، شفافيت و ارتقاء كارايي در مصرف بودجه آموزش؛ دوم تامين مالي خارجي. 
ر امور داخلي يكي ديگر از سازوكارهاي جهاني براي مداخله د توانميرا  كنترل از مسيرهاي تامين مالي

به كشورهاي در حال توسعه،  ايتوسعه هايكمككشورها دانست. اين گزاره به وضوح در حوزه 
شروطي كه ضميمه اين  پول و بانك جهاني مشاهده شده است. الملليبينصندوق  هايكمك
 هايكمكاست و اعطاي  الملليبينتحقق برخي تغييرات مدنظر نهادهاي  ساززمينه هاستكمك

چارچوب اقدام اشاره شده  107نيازمند رعايت اين شروط است. عالوه بر اين چنانكه در بند  المللينبي
 ييهامحليا  اندداشتهكمتر توجه  هادولتاست كه  ييهامحلبا اولويت مصرف در  هاكمكاست، اين 

ت نيز براي مديري هاككمقرار دارند. لذا اين  شدهراندهو به حاشيه  پذيرآسيبو  طردشدهاست كه اقشار 
الزام حقوقي وجود ندارد اما همه شرايط براي  كهنيادر تحقق اهداف جهاني است. در عين  هادولت

  داوطلبانه فراهم شده است.  قاًيدقالزام غيرحقوقي و 
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  چه بايد كرد؟
به صورت اجمال بيان شد كه اميد است به تدريج تكميل  2030در اينجا مختصري از نقدهاي ناظر به حكمراني آموزش 

وجود  2030و تدقيق شوند. نقدهايي نيز به نحوه عمل مسئوالن كشور در مواجهه با اين جريان و تدوين سند ملي آموزش 
  آتي اين گزارش، تفصيل خواهيم داد: يهاخهنسبيان كرده و  وارفهرستدارد كه برخي را به صورت 

 .2030در جريان تهيه و تصويب چارچوب اقدام آموزش  2105تا  2012عملكرد ضعيف در بازه  .1

 .الملليبينبا لزوم الحاق به اسناد تعهدآور  الملليبينخلط تعامل  .2

ن مثل شوق قرار گرفتن ايرا ؛شدنيجهانو حركت به سمت  الملليبينخارجي با نهادهاي در تعامالت نسنجيده شوق  .3
 .2030در جايگاه اول كشورهاي پيشگام آسيا و اقيانوسيه در تمهيد سند ملي آموزش 

 2030پذيرش تعهدات بيش از انتظار چارچوب اقدام در قالب سند ملي آموزش  .4

 از جمله شوراي عالي انقالب فرهنگي ضعف در مكانيسم نهادي كنترل بر تعامالت خارجي توسط نهادهاي داخلي .5

 ضعف عملكردي نمايندگي دائم ايران در يونسكو در اين رابطه .6

 2030؛ نه تعهد به سند ملي آموزش 2030ايران به چارچوب اقدام آموزش  الملليبينتعهد  .7

 2030در تهيه سند ملي آموزش  كنندهمشاركتگانه 30ي هاگروهكار يارهيجز هايفعاليت .8

 در اين زمينهدر ايران كميسيون ملي يونسكو ضعف عملكردي  .9

  ، زيرساخت اداري، حقوقي و ...يابودجهاقتصادي،  يهاوستيپنبود برآورد و  .10

و قوانين  هابرنامهاسناد، با  2030چارچوب اقدام آموزش تعارض ضعف عملكرد مجلس شوراي اسالمي در بررسي  .11
 ملي

 2030سند ملي آموزش  يشناسبيآساشكاالت و  .12

الت ، عد، اشتغال زنان، ترويج فناوري اطالعاتالملليبين هايهمكاريضعف و نقايص محتوايي داخلي در خصوص  .13
 جنسيتي، آموزش مسائل جنسي، نظريه مشاركت در آموزش و .....

ورت نيز بهره برد. به ص هافرصتاحتمالي كاست و از  يهابيآسگذشته از چنين نقدهايي، بايد براي آينده انديشيد و از 
بيان  2030مواردي را در قالب پيشنهاد و دستوركار آتي جمهوري اسالمي ايران در مواجهه با آموزش  توانمياجمالي 

  كرد:

 آموزشي-هاي كارشناسي قوي در رصد، پايش و ارزشيابي روابط و تعامالت بين المللي علميايجاد تيم 
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  م حكمراني موجود و اقدا هايمكانيسمبراي فهم آموزشي  المللبيندر تعامالت  موجودبررسي مسير طي شده و اسناد
 براي طراحي مكانيسم متناسب با منافع خود

 الملليبينو هماهنگي بين نهادهاي مسؤول در حوزه تعامالت  ، كنترلطراحي سازوكارهاي شفافيت 

 19كشور آموزشي-و سند تعامالت و تبادالت علمي تدوين دكترين  

  آموزش المللبيندر روابط  نظام ابزارهاي تعامليطراحي و تدوين 

  بگانن و نخمسؤوالبرخي  محاسباتيدستگاه اشكال در : برخي مسئوالن يا غافل يا خودباخته زدهغرباصالح نگاه 

  موزشآ الملليبينتربيت نيروي متناسب و در تراز جمهوري اسالمي به عنوان نماينده كشور در تعامالت و مذاكرات 

  و از  تهاجمي البته به شرط ورود فعال، الملليبينو ... ورود فعال به نهادهاي طراحي شاخص، پايش، اجماع ساز
 . پيش طراحي شده

  

   

                                                            
المللي سند جامع مراودات بينرهبر معظم انقالب اسالمي به شوراي عالي انقالب فرهنگي، دستور تدوين بر اساس سخنان دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي، چنانكه 19 

  آموزش، پژوهش و علم و فناوري داده اند. 
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  به مثابه برابري : عدالت2030سند آموزش هاي موضوعي از تحليل 
. بحث از رشد متعادل فضايل اخالقي و بارور 1 توان به دو زاويه بحث پرداخت:در مفهوم پردازي عدالت آموزشي مي

هاي آتي و شان و هاي آموزشي كه در دسترسيها و دسترسي. توزيع عادالنه مواهب، فرصت2سازي استعدادهاي دروني. 
  كند؟چه تصوري از عدالت آموزشي را دنبال مي 2030هاي آينده موثرند. حال بايد پرسيد كه سند آموزش منديبهره

خواهي در آموزش است كه بر مدار قرائت ليبرال از عدالت اجتماعي بنيان از يك منظر، سند عدالت 2030وزش سند آم
ها از جمله حق آموزش براي همگان طراحي هاي اساسي انسانمبتني بر حقوق و آزادي 2030نهاده شده است. آموزش 

وزش فراگير) به آموزش موضوعيت دارد و ثانيا به جهت شده است. لذا اوال همگاني بودن و ايجاد دسترسي همه افراد (آم
ها و عدم تحميل محتواي آموزشي، اين دسترسي ناظر به آزادي در تحقق نيازهاي آموزشي هر طبقه و گروه حفظ آزادي

سه  راجتماعي است. در عين حال بايد توجه داشت كه همه اين محتواها قرار است توسعه پايدار را رقم زنند. توسعه پايدا
ركن دارد: ركن اقتصادي، ركن اجتماعي و ركن زيست محيطي. تجلي حقوق بشر، صلح، تساهل و تسامح، دموكراسي، 

  هاست.هايي كه تضمين كننده آزاديتوان در محتواي اين سه ركن مشاهده كرد؛ ارزششهروندي و .... را مي

به ساختار نظام آموزشي و تصميم گيري آن نيز دقت  حال كه دسترسي به آموزش آزاد براي همگان فراهم شد، الزم است
هاي مذهبي، سياسي، اجتماعي كرد. چه تضميني وجود دارد كه اكثريت حاكم بر يك نظام آموزشي، اين حق را به اقليت

و ... بدهند؟ هيچ چيز جز مشاركت خود آنان در تصميم گيري آموزشي. بنابراين بايد ساختار تصميم گيري و مديريت 
و  ها در تصميم گيريام آموزشي از يك ساختار بسته به يك ساختار باز تغيير كند تا امكان مشاركت همه آن گروهنظ

مديريت نظام آموزشي نيز فراهم شود. اين امر، مستلزم نوعي دموكراتيزه كردن نظام آموزشي و حركت به سمت ساختارهاي 
رها ديگر دولت در عين اينكه بازيگر قدرتمندي است اما فاعل مطلق هاي مشاركتي است. در اين ساختااي و مكانيسمشبكه

هاي مختلف در نظام تصميم گيري و مديريت آموزش، نوعي نگاه قراردادگرا و غير غايت رود. حضور اقليتبه شمار نمي
استضعاف  ها معموال درشود به جهت اينكه اقليتكند. از سوي ديگر فرض ميمحور را به آموزش كشور تحميل مي

بر توانمندسازي  2030اند، توانمندي مشاركت و مقابله با قدرت سياسي جريان حاكم را ندارند. لذا در آموزش بوده
  شود. ها خصوصا در جهت نقش آفريني اجتماعي و توان ايجاد تغييرات اجتماعي تاكيد مياقليت

ي شده است و هم ناظر به تغيير نظام آموزشي به سمت هاي ليبرال طراحهم ناظر به انتقال ارزش 2030بنابراين آموزش 
ن ها و نيروهاي اجتماعي كه امكانظامي غيرمتمركز و دموكراتيك و در عين حال مبتني بر تقويت و توانمندسازي اقليت

ته كسياسي وسيع و راديكالي دارند. لذا بايد منتظر تحوالت اجتماعي عميقي بود. و ن-فرهنگي-ايجاد تغييرات اجتماعي
 كدام نوع اقليت سياسي، فرهنگي، مذهبي، زباني و.... را به رسميت خواهيم شناخت؟ 2030آموزش  اين است كه ما باآخر 
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  : آموزش فراگير2030تحليل هاي موضوعي از سند آموزش 
 5بند در در پي تحقق آن است.  2030) يكي از اركان محتوايي آموزشي است كه سند آموزش inclusionفراگيري (

 هديعق زبان، مذهب، ت،يسن، نژاد، رنگ پوست، قوم ت،يجنس افراد، بدون توجه به ههم«چارچوب اقدام آمده است: 
 ،يومافراد ب مهاجر، افراد ت،ينداشتن معلول ايمحل تولد، داشتن  اي ييدارا ،ياجتماع اي يخاستگاه ملّ ره،يغ اي ياسيس

برابر و  ر،يبه آموزش فراگ ديبا قرار دارند، 20يگريد طيشرا ايو  ريپذ بيآس طيشرا در آنان كه ژهيكودكان و جوانان؛ به و
ود، شآنچه معموال از فراگيري به ذهن متبادر مي». داشته باشند يالعمر دسترس ممادا يريادگي يبرا كساني يفرصت ها

 يا به حاشيه رفتن است. حذفمسئله معلوالن يا تفاوت قوميتي است در حالي كه اين مفهوم ناظر به هر نوع طرد شدن 
  است.  2030هاي اين ركن سند آموزش اجتماعي از جمله حساسيت-سياسي، مذهبي و فرهنگي

 Vulnerable and marginalized and excluded شدهراندهو به حاشيه  طردشدهو  پذيرآسيباقشار اما منظور از 

groups در رسد كه مصاديق ديگري نيز قابل تفسير هستندرايج، به نظر ميتوانند باشند؟ در كنار مصاديق چه كساني مي .
  سايت يونسكو، به برخي مصاديق اين فراگيري اشاره شده است:

يونسكو نمي پذيرد كه كشوري، هدف چهارم توسعه پايدار را محقق كرده باشد در حالي كه دانش آموزانش، خشونت را «
نت در معرض تبعيض باشند؛ خشونتي كه ناظر به جنس واقعي يا ادراك شده تجربه كرده باشند يا اينكه نسبت به خشو

  . »آنان و هويت جنسيتي آنان باشد

UNESCO recognises that no country can achieve Sustainable Development Goal ٤ - to ensure 
inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all - if 
students are discriminated against or experience violence because of their actual or perceived 
sexual orientation and gender identity. 

                                                            
فهرست اشاره  نيشده در ا يمعرف يگروه ها هبه هم» ريپذيب رانده شده و آس هيبه حاش يگروه ها«پس، اصطالح  نياز اچارچوب اقدام آمده است:  5ل بند در پاورقي ذي20 

است فهرست » داريپا ةتوسع يبرا 2030جهان ما: دستوركار  يدگرگون ساز« سند  25و  19 ياز پاراگراف ها يبي. الزم است ذكر شود كه فهرست نامبرده كه تركداشت خواهد
نند و در مورد ك يمحور را معرف گاهيجا يها ضيها و تبع يها، طردشدگ شدن رانده هيها، به حاش بياز آس يگريانواع د توانندي م ايو كشورها و مناطق مختلف دن ستين يكامل

  آن شرح دهند.
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از ايجاد اين است كه پس  homophobic and transphobicهاي همچنين از اهداف يونسكو در حمايت از گروه
ائتالف هايي در سطح ملي، منطقه اي و جهاني، از كشورهاي در معرض خشونت نسبت به چنين گروه هايي در قالب 

  . 21تغيير ترتيبات ساختاري آموزشي پشتيباني كند

                                                            
  :خوانيمدر ادامه همان صفحه مي براي اطالعات بيشتر در خصوص فعاليت هاي يونسكو در اين زمينه 21 

UNESCO’s Actions   

In May 2016, UNESCO brought world leaders together for the #OutInTheOpen International Ministerial Meeting: 
Education Sector Responses to Homophobic and Transphobic Violence. The event featured the launch of the first UN 
Global Report on violence based on sexual orientation and gender identity/expression and concluded with a group of 
countries affirming a Call for Action by Ministers for an inclusive and equitable education for all learners in an 
environment free from discrimination and violence, including discrimination and violence based on sexual orientation 
and gender identity/expression. 

Since then 56 countries have joined to support the Call for Action by Ministers from Africa, Asia Pacific, Europe, 
Latin America and North America and the deadline for countries to express their support remains open. 

In 2011 UNESCO convened the first-ever UN international consultation on homophobic bullying in educational 
institutions. The findings were presented in the publication Good Policy and Practice in HIV and Health Education – 
Booklet 8: Education Sector Responses to Homophobic Bullying (Chinese, English, French, Italian, Korean, Polish, 
Portuguese, Russian, Spanish), launched in Paris on the International Day Against Homophobia/Transphobia 
(IDAHOT) 2012. On the same day, UNESCO and the IDAHOT Committee published a  lesson plan for teachers and 
educators (French, German, Chinese (link is external) and locally adapted in Lesson Plans for teaching about sexual 
and gender diversity for Thailand). 

Through a three-year programme launched in November 2013 and supported by the Government of the Netherlands 
called EDUCATION AND RESPECT FOR ALL: Preventing and Addressing Homophobic and Transphobic Bullying 
in Educational Institutions, UNESCO supported regional and country-led activities in Asia-Pacific, Southern Africa, 
and Latin America and the Caribbean, including: 

Improving the evidence base and documenting best practice 

 Release of the Out In the Open report (summary in English, French and Spanish) on education sector 
responses to violence based on sexual orientation and gender identity/expression provides the first overview 
of data on the nature, scope and impact of the violence, and looks at current actions to address it. 

 Launch of a comprehensive review (link is external) into bullying based on sexual orientation and gender 
identity or expression in Bangkok, Thailand, 2015, “From Insult to Inclusion: Asia-Pacific report on Bullying, 
Violence and Discrimination on the Basis of Sexual Orientation and Gender Identity”, (Infographic English). 

 Completion of a study on gender, diversity and violence in schools in Botswana, Lesotho, Namibia, South 
Africa and Swaziland, the first of its kind in most of these countries to include questions on violence targeting 
students who are perceived as gender non-conforming. 

 Publication, in collaboration with Plan International, of a study on Bullying Targeting Secondary School 
Students who are or are Perceived to be Transgender or Same-Sex Attracted in Thailand. 

 Publication of a study, “Reaching out: Preventing and addressing school-related gender-based violence in 
Viet Nam” (Volume 1 & Volume 2) in 2016, by the Ministry of Education and Training of Viet Nam with 
support from UNESCO and UNGEI. 
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 raise awareness and build coalitions at national, regional and global level, and; 
 facilitate action in selected countries to prevent and address homophobic and transphobic 

violence in educational settings. 

هاي همجنس ها را به رسميت شناخته و يكي از مصاديق فراگيري را گروهLGBTدر اين صفحه به صورت مشخص، 
جنسي، دقيقا بنيان خانواده را هدف قرار داده است كه به باز و امثال آن دانسته است. پذيرش اين نوع از مفاهيم و روابط 

خانواده و  ،يزندگ يپنهان برا يدهاي؛ تهد2030بر دستور كار يليلحت«صورت مفصل در مقاله شارون اسالتر با عنوان 
  به آن پرداخته شده است. » كودكان

Violence based on sexual orientation and gender identity/expression is often directed at lesbian, 
gay and bisexual students (homophobia) and transgender students (transphobia), and others whose 
gender expression does not fit into binary gender norms, such as boys perceived as effeminate and 
girls perceived as masculine. As such, it is a form of gender-based violence. 

                                                            
Raising awareness and building coalitions 

 Seminar at UNESCO Headquarters in Paris on LGBT children and young people’s right to education, on the 
occasion of Human Rights Day 2014 and the 25th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. 

 Regional consultations on education sector responses to violence based on sexual orientation and gender 
expression/identity in educational institutions in Latin America and the Caribbean, and in Asia-Pacific in 
June 2015. 

 Launch of the School Rainbow campaign (link is external), with more than 2،000 students chalking rainbows 
around school gates in Bangkok, Thailand, in a sign of support for sexual/gender diversity. 

 Launch of the Be Myself social media campaign in China on the International Day against Homophobia and 
Transphobia 2015, encouraging young people to be their true selves, to respect differences and be kind to each 
other.  

 As part of the 2015 UNESCO/UNDP initiative Being LGBT in Asia, the #PurpleMySchool (link is external) 
social media campaign was launched, promoting safe spaces for LGBTI students in schools. 

 UNESCO Director-General, Irina Bokova, becomes one of 12 heads of UN entities to endorse an historic 
statement on 29 September 2015 calling on States to act urgently to end violence and discrimination against 
LGBTI adults, adolescents and children. 

Supporting the implementation of country-level activities addressing violence based on sexual orientation and gender 
expression/identity in education 

 Support in China for a strategy workshop and training of trainers (link is external) in May 2013 to promote 
LGBT education. The Gay and Lesbian Campus Association of China (GLCAC) released a ground-breaking 
report  report on university textbooks (link is external)in October 2014, entitled “Homosexuality Contents in 
University Textbooks”. 

 As a result of a regional meeting in Bangkok in June 2015, Technical Working Groups involving China, 
Indonesia, the Philippines and Thailand are formed, comprising representatives from government, civil 
society organizations, and academia. 

 UNESCO supported the Mexican NGO, Demysex, to develop a manual to raise the awareness of teachers 
about issues related to sexual orientation and gender identity, homophobia and transphobia. 
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It includes physical, sexual and psychological violence and bullying. A student is bullied when 
exposed repeatedly over time to aggressive behavior that intentionally inflicts injury or discomfort 
through physical contact, verbal attacks, fighting or psychological manipulation.  

ست بلكه هايي نيبايد توجه داشت كه اين فراگيري صرفا در دسترسي به آموزش متناسب با نيازها و شرايط چنين گروه
كه بايد  نكته بدان معناستمشاركت در طراحي، تصميم گيري و مديريت فرايند آموزش نيز بايد فراگيري محقق شود. اين 

ذاري و گمشيهاي سياسي، فرهنگي و مذهبي مطرود اوال به رسميت شناخته شده و ثانيا امكان ورود به فضاي خطتشكل
  كند: چارچوب اقدام در اين خصوص بيان مي 13بند مديريت آموزش شوند. 

 آسيب نابرابري، افراد، ماندن درحاشيه انواع همة با مقابله و آموزش: طريق از آموزش در فراگيري و برابري تضمين«

 همچنين و آموزشي هايهدور تكميل و ابقا مشاركت، براي سازي زمينه و آموزش به دسترسي در تساوي عدم و پذيري

 براي كننده دگرگوني عموم ايهتسياس اجراي و تدوين. يادگيري نتايج به دسترسي در فراگيري و برابري تضمين

 از مختلف، هاي موقعيت و تبعيض چندگانة اشكال با مقابله نيز و متفاوت، يادگيرندگان مختلف نيازهاي به پاسخگويي
) جنسيتي تساوي( مردان و زنان ميان برابري كه آنجا از. شوند مي آموزش حق تحقّق از مانع كه اضطراري شرايط جمله

 بآسي اقشار جنسيت، بر مبتني هاي تبعيض به حاضر، دستوركار بنابراين است، 2030 آموزش ديگر كليدي هاي ويژگي از
. است داشته مبذول خاصي توجه نماند، عقب قافله اين از كسي كه اي گونه هب آموزش بودن شمول همه تضمين و پذير
  ».باشد شده محقّق همه براي اينكه مگر دانست، يافته تحقّق نبايد را سند اين اهداف از يك هيچ

  نيز آمده است:  16در انتهاي بند 

 در مشاركت كيفيت، با آموزش به دسترسي براي را افراد همة بتوانند بايد شوند،يم اتخاذ اساس براين كه رويكردهايي«

 آموزش به هانآ دسترسي كه شود مي تمركز افرادي بر همه از بيش فرايند، اين در و سازند توانمند آن فراگيري و آن

  ».است دشوارتر سايرين از باكيفيت

  نيز آمده است: 18در بند 

 قرار ماندن هيكه در معرضِ خطرِ در حاش يافراد ايشده و  طرد به افراد يجذب و دسترس يبرا ديبا يآموزش ينظام ها«
دولت  ،يمؤثر آموزش يبازده يالزم برا طيو فراهم آوردن شرا تيفيبا ك آموزش نيتضم يدارند، تالش كنند. به عالوه، برا

استقرار  نيو همچن ريو فراگ مؤثر تيحاكم يساز نهياستقرار و به قيرا از طر يآموزش يها موظف اند كه نظام ها
  ».كنند تيگو، تقو پاسخ مناسبِ يسازوكارها
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  ؛ منتشره توسط يونسكو2030برخي گزارشات مهم مرتبط با برخي از مباحث آموزش 
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 1396خردادماه ؛ السالمهيعلآموزشي مركز رشد دانشگاه امام صادق  يمشخطحلقه                    ؛ تعامل يا نفوذ                      203حكمراني پنهان آموزش 

٢٩ 
 

  

  
  



 1396خردادماه ؛ السالمهيعلآموزشي مركز رشد دانشگاه امام صادق  يمشخطحلقه                    ؛ تعامل يا نفوذ                      203حكمراني پنهان آموزش 

٣٠ 
 

  

  



 1396خردادماه ؛ السالمهيعلآموزشي مركز رشد دانشگاه امام صادق  يمشخطحلقه                    ؛ تعامل يا نفوذ                      203حكمراني پنهان آموزش 

٣١ 
 

  
  

   


