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 چکیده

 از افغان ضروری است. مهاجرين ،حقوق رياعمال سا یبشر بوده و برا یاساس حقوق ازآموزش 
 ايران به را آنان از بسیاری ه،خان در ناپايداری 0804دهة  از هستند که پناهجو هایجمعیت ترين بزرگ
کنند. با توجه به ای را طلب میحمايت ويژه ،پذيریآسیبعلت کودکان آواره و پناهجو به  .است رانده

بر تحقق آموزش ابتدايی رايگان،  ،حق تحصیلة المللی در حوزبین هایاينکه تمرکز اسناد و گزارش
 در ايران در افغانة پناهند کودکان آموزش اجباری و همگانی است، اين پرسش قابل طرح است که حق

ها حاکی از اين است که به پناهندگی چگونه قابل تحلیل است؟ يافته بر ناظر المللبین حقوق نظام پرتو
تنها با استاندارد رفتار ملی در های اضافی برای تحصیل پناهندگان افغان نهرسد برقراری هزينهنظر می

تضاد بوده، بلکه موجب نقض تعهد به برقراری آموزش رايگان و همگانی برای کودکان حاضر در ايران 
 د.شخواهد 
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 مقدمه
برخورد با پناهندگان و ة مسئل ،از حقوق بشرها در حمايت های اساسی دولتيکی از چالش

مهاجران خارجی بوده است. تا پیش از تسلط اخیر طالبان بر افغانستان و فرار و آوارگی جمعیت 
 نفر، میلیون 200 که شدمی زده حکومت اين گروه، تخمینة زده از تجربکثیری از مردم وحشت

 مهاجرت که کنندمی زندگی خود مبدأ کشور از خارج در جهان، جمعیت از درصد 6.3 تقريباً
 ه،خان در ناپايداری 0804 ةده از 0.همراه بوده است اجبار مختلف درجات با هاآن از بسیاری
 ايران به هاافغان هرچند مهاجرت ،است رانده ايران و پاکستان به وطن از را هاافغان از بسیاری

در . آمدندمی ايران به بازرگان يا حجاج عنوان به هاافغان 0890 از قبل. دارد ترای قديمیسابقه
. شدند شناخته ايرانی عنوان به ايران در مهاجر هایافغان تمام ،قرن نوزدهم يا اوايل قرن بیستم

 ،افغانستان خلق دموکراتیک حزب و یکتره نورمحمد مارکسیستی دولت شروع و 0890 از پس
 ايران به گسترده مهاجرت و فرار را به هاافغان ،اقتدارگر سرکوبگرای حکومت و داخلی جنگ

کرد و در حال  ايجاد ايران به سمت را جديدی پناهندگی جريان داخلی بعدها جنگ. واداشت
هرگز فراموش نخواهد  2420 دررا موج آوارگی و فرار مردم افغانستان  ،توان گفت تاريخحاضر می

ة برنامة ت، حکمرانی خوب و پايداری را سرلوحدولت مرکزی افغانستان پیش از سقوط، امنی کرد.
 ختم به منجر گاههیچ افغانستان در سیاسی تغییرات تاريخی، لحاظ از بازسازی خود قرار داده بود.

در اين میان  .است داده تغییر را منازعه و اختالفات شکل آن، جای به و نشده درگیری و خشونت
سرپرستی، جدايی از خانواده و . عواملی چون بیدارند تریافغان وضعیت پیچیدهة کودکان پناهند

. لذا اين نوشتار کنندمیرشد روحی و جسمی آنان را با مشکالت بسیاری مواجه  ،قطع تحصیالت
ترين موضوعات تأثیرگذار بر جمعیت پناهنده که حق برخورداری از آموزش است به يکی از مهم

که  نگارنده اين استاعتقاد  ،اصلی اين پژوهش. در فرض اولیه در پاسخ به پرسش دپردازمی
حاکی از آن است که شده، الملل حاکم بر وضعیت پناهندگی پذيرفته آنچه در نظام حقوق بین

بیش ة دور از تبعیض بین پناهندگان و اتباع کشور خود داشته باشند. تجربها بايد رفتاری بهدولت
ونی افغان در ايران عمدتاً حاکی از تالش ايران سال سکونت پناهندگان و مهاجران غیرقان 63 از

ای از افغان بوده و در برههة برای تضمین حق برخورداری از آموزش ابتدايی برای کودکان تبع
اما  است. هشدزمان، اين حقوق با مساعدت و اقدامات مثبت دولت ايران به تحقق کامل نزديک 

تصويب قوانین جديد و برقراری شروط ويژه برای ثبت نام کودکان افغان در مدارس دولتی ايران، 
شدت تحت تأثیر قرار داده و اکنون با ورود موج دو شرط اساسی آموزش رايگان و اجباری را به

جديد مهاجران غیرقانونی افغان به ايران و وجود شرايط آموزش مجازی منتج از وضعیت 
المللی همکاری و مساعدت نهادهای بین ،شرايط اضطراری پناهندگانة گیری کرونا، در میان همه

 
1. OHCHR, "About Migration and Human Rights", Available at: www.ohchr.org, 2020, Accessd: 2021. 
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 نقش بسیار کلیدی در تحقق حق آموزش کودکان افغان در ايران خواهد داشت.

 

 المللی حقوق بشرحقی بشری در نظام بین عنوان بهآموزش  .0
که برخورداری از آن، پرورش روح  رودآزادی آموختن يکی از حقوق بنیادين بشر به شمار می

اين توان نمی 2.انسان را در پی خواهد آوردة کارگیری استعداد هوشمندانمستعد انديشیدن و به
د و از چه جايگاهی در شوها را بدون پاسخ گذارد که آموزش چیست؟ چگونه محقق میپرسش

 اختصاص يافته است.اسناد حقوق بشر برخوردار است؟ اين مبحث به بررسی اين سؤاالت 

 

 یمفهوم لیتحل و فیتعر آموزش؛ حق. 0ـ0
 تسريع برای تا کرد درخواست ملل سازمان از وين، در بشر حقوق جهانی کنفرانس ،0886 در

 هایسال ،ملل سازمان عمومی مجمع که بود اين مهم نتايج از يکی. کند اقدام بشر حقوق ارتقای
 ملل سازمانة اعالمی. کرد اعالم بشر حقوق آموزش جهانیة ده عنوان به را 2440-0883

 احترام و متقابل درک صلح،ة روحی در انسانی شخصیت کاملة توسع» ،دهه اين هدف گويد می
مدرسه و تعلیم و ة ماندن از دايراين اساس بیرون بر 6.است «قانون حاکمیت و دموکراسی به

ازدواج کودک را افزايش داده و  ،اغلب خطر سوءاستفاده، استثمار و در بعضی مناطق ،تربیت
. بنابراين، ابتدا به بررسی مفهومی اين حق کردوی را فراهم خواهد موجبات نقض ساير حقوق 

 .شودخته میپردا

 

 تعریف الف. 
 به را واژه اين المللی بین اسناد کلی، طور به. است سازمانی رسمی هایدستورالعمل شامل آموزش

ة درج در ،است بشر حقوق المللی بین اسنادمورد حمايت  که آموزش حق و برند می کار به معنا اين
 آموزش، در تبعیض علیه يونسکو 0834 کنوانسیون. دارد اشاره محدود معنای در آموزش به اول

( هاآن ةجمل از) آموزش، سطوح و انواعة هم: »کندمی تعريف گونهاين 0 ماده 2 بند در را آموزش

 و میتعل 0.«شودمی ارائه آن تحت که شرايطی و آموزش، کیفیت و استاندارد آموزش، به دسترسی
 ،انسانی گروه يک آنة وسیلبه که را هايی فعالیت تمام» است ممکن تر وسیع معنای به تربیت

 را گروه که کند می منتقل خود فرزندان به را اخالقی قانون يک و مهارت و دانش از ای مجموعه
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 نیاز مورد هایمهارت انتقال به آموزش معنا، اين در. کند توصیف «کند می حیاتة ادام به قادر
 فلسفی و معنوی فرهنگی، اجتماعی، هایارزش بیشتر انتقال و زندگیة روزمر وظايف انجام برای
 يونسکوة توصی( الف) 0 ماده در آموزش ترگسترده معنای. دارد اشاره بعدی نسل به خاصة جامع

 حقوق به مربوط آموزش و صلح و همکاری المللی،بین تفاهم برای آموزش مورد در 0890 در
 و افراد آنة وسیلبه که اجتماعی زندگی فرايند کلّ» 3:است شده شناخته اساسی هایآزادی و بشر

 کلّ المللی، بین و ملی جوامع نفع به و درون در آگاهانه که گیرند می ياد اجتماعی های گروه
 3.«دهند توسعه را خود شخصی های دانش و استعدادها ها، نگرش ها، قابلیت

حق آموزش شامل فراگیری معلومات از طريق »در تعريف اصطالحی حق آموزش گفته شده: 
های عملی از طريق آموزش کاربردی، نظیر  آموزش و پرورش ابتدايی و عمومی و تخصص

حق بشری اين نتیجه را در بر دارد  عنوان بهپذيرش آموزش  9«.باشد ای می حرفهآموزش فنی و 
که متضمن حق بر  کنندمی تصويب بشری حقوقة ها معاهددولت وقتی نظام حقوق بشر، که در

توان گفت از منظر کلی می طور به 0.هستند آن مفاد رعايت به ملزم حقوقی نظر از آموزش است،
ها به تضمین فراگیری معلومات از طريق آموزش حق آموزش شامل تعهد دولت ،نگارندگان

ای های عملی از طريق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفهابتدايی و عمومی و تخصص
 ها است. آن افراد در قلمرو صالحیتة برای هم

 

 آموزش با تحقق سایر حقوق بشرة رابطب. 
 هدف. است ضروری بشر حقوق ساير اعمال برای و است انسانی حق ،و آموزش تحصیل حق

 بايد کار یبرا یانسان حق نيا یبرا. است جامع کامالً انسان يک رشد تضمین کیفیت، با آموزش
 .باشد داشته وجود نظارت و اجرا قابل کیفی استانداردهای و جهانی دسترسی ها،فرصت برابری
ها آن 8«ناپذيریتقسیم»توان به يک معنا، در اصل را می بشر حقوق هاینسل بین متقابل روابط

 فرهنگی، ناپذير هستند؛ خواه حقوق مدنی،. مطابق با اين اصل، حقوق بشر تجزيهکردخالصه 
در نتیجه همه از ارزش  .انسانی هستند فرد کرامت ذاتی همه اجتماعی، يا سیاسی اقتصادی،

بنابراين در  04.سلسله مراتب ارزشی قرار داد ها را در يکتوان آنيکسانی برخوردار بوده و نمی
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بستگی  هاحقکامل يا جزئی به تحقق ديگر  طور بهاغلب  ،تحقق يک حق ،نظام حقوق بشر
توجهی دقیق به  .سازدمی ممکن را بشر حقوق ساير از استفاده اغلب ،آموزش خواهد داشت. حق

نقض حق  .دهد ارائه متقابل ارتباط اين از روشنی شواهد تواندمی بشر حقوق بنیادين ساير
 آموزش آموزش مشتمل بر انکار حقوق برابری، دريافت اطالعات، آزادی و ... خواهد بود. هرگونه

 تحصیل، تحقق حق شود. درو ناکارآمد تلقی می غیرواقعی یآموزش ،بشر حقوق به احترام خالف
 ارتباط اين .خواهد بود حاکم است شده تعیین المللیبین استانداردهای در که به میزانی برابری
 به يا آموزش، به دسترسی حق عنوان به غالباً آموزش و ساير حقوق اساسی بشر حق بین متقابل
 00.شودمی شناخته تبعیض عدم و برابری پناهندگان، با ارتباط در ترخاص ایشیوه

 حقوق از بسیاری آن در که آزاد قابل تحقق خواهد بود محیطی در تحصیل حق همچنین
 حقة ويژ گونه که گزارشگرهمان .از قابلیت اعمال برخوردارند شخصی هر برای ديگر ذاتی

 حقوق،ة هم يادگیری و اعمال برای آزاد ایمنطقه بايد پرورش و آموزش» :شودمی يادآور آموزش
 مانند ديگر شرط چندين برخورداری از آزادی به ظرفیت 02.«باشد بشر هایتوانايی و هامسئولیت

 عناصر درک ديگران، با ارتباط ظرفیت فهم، قابل شکل و زبان به خود نظرات بیان امکان
 و دارند نیاز آموزش به عناصر اينة هم .شودمی مربوط هريک با هاآن ارتباطة نحو و فرهنگ

 در تنها آموزش 06.است بشر هایحق ساير نفی معنای به خودکار طور به تحصیل حق سلب
 بايد که معنی اين به ؛باشد برخوردار بااليی کیفیت از که کند عمل وعده اين به تواندمی صورتی

 قابل اجرا باشد. و قبول دسترس، قابل در
 

 الملل؛ تحلیل اسنادیحق آموزش در حقوق بین. 2ـ0
جهانی حقوق بشر مورد توجه اسناد ة زمان با تصويب اعالمیو هم0800 حمايت از حق آموزش از
ای و ملی قرار داشته است. کنوانسیون مربوط به وضعیت المللی، منطقهمتعددی در سطوح بین

 03،(0 ماده)در  0832 ،، کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش(22)ماده  0830 00،پناهندگان

                                                                                                                                        
Nations Children’s Fund/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2007, p. 10. 
11. González Fernández, Julia, International Legal Protection of the Right to Education for Refugees and 

Asylum-Seekers; Developments and Challenges, Supervisor: Nele Verbrugghe, KU LEUVEN- 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, European Master’s Degree in Human Rights and 

Democratization, A.Y. 2016/2017, pp. 22-23. 

12. Muñoz Villalobos, Venor, Report of the Special Rapporteur on the Right to Education, Economic, 

Social and Cultural Rights: The Right to Education. E/CN.4/2005/50 UN Economic and Social Council: 
2004, p. 44. 

13. Tomasevski, Katarina, Human Rights Obligations in Education: the 4-A Scheme, Nijmegen: Wolf 

Legal Publishers, 2006, pp. 29-30. 

14. Convention Relating to the Status of Refugees 

15. Convention against Discrimination in Education 
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، کنوانسیون حقوق (00 و 06)مواد  0833 03،فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللیبین میثاق
های جهانی آموزش اعالمیه 2403،00 در 2464پايدار ة ، سند توسع(20)ماده  0808 09،کودک

موازات اند. بهدهکرالمللی توجه اين حق در سطح بینبه برای همه و... ازجمله اسنادی هستند که 
ازجمله اند که دهکراين حق توجه به ای نیز المللی، اسناد منطقهتصويب اسناد مذکور در سطح بین

 نخست الحاقی پروتکل (09)ماده 0800 08آمريکايی حقوق و وظايف انسان،ة توان به اعالمیمی
 حقوق آفريقايی منشور، (2)ماده 0830 24،اساسی هایآزادی و بشر حقوق اروپايی کنوانسیون به

 .کرداقیانوسیه اشاره  - آسیاة کشورهای منطقة های چهارگانهای کنفرانسو بیانیه 0898،20 ،بشر
شخصیت انسان و ايجاد  یالمللی، ارتقامندی افراد از آموزش در نظام بیناز بهره هدف

جهانی حقوق ة اعالمی 23 ماده 0 صلح و دوستی بین تمام ملل است. بندة معرفت برای توسع
ای هدايت شود که شخصیت انسانی هر کس آموزش و پرورش بايد به گونه»دارد: بشر بیان می

های بشر را تقويت کند. آموزش و اکمل رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادیرا به حد 
سن تفاهم، گذشت و احترام به عقايد مخالف و دوستی بین تمام ملل و پرورش بايد حُ

های ملل متحد را در راه حفظ صلح فعالیتة ای نژادی يا مذهبی و همچنین توسعه تجمعی
ای میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ويژه در اين رابطه مفاد«. کندتسهیل 

شرط بنیادين برخورداری  ،شود که آموزشاين میثاق استنباط می 00 و 06 برخوردار است. از مواد
 حقوق بشر و موجب تقويت اصول اساسی دموکراسی است. ة از هم

 چه ،انددهکرکید أکودکان تحق آموزش رايگان و اجباری بر های مختلف، اسناد و کنوانسیون
 سرچشمه 0800 در بشر حقوق یجهان ةیاعالم از یکودک دوران از کودکان ةهم حقوق نکهيا
 نظر از و آيندمی دنیا به آزاد بشر افرادة هم»: کندمی اعالم 0 ماده در اعالمیه اين .ردیگیم

 و شودمی آغاز تولد بدو از بشر حقوق که است آمده اعالمیه اين در .«برابرند حقوق و حیثیت
 0838 در کودک حقوقة اعالمی [23(2) ماده] .است ويژه کمک و مراقبت نیازمند کودکی دوران
 توسط موضوع اين .است ونيمد کودک به بشر که است یزیچ نيبهترآموزش،  که کندمی تأيید

 آموزش: »گويد می که شد تقويت 0833 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق
 و بشر حقوق به احترام و باشد آن کرامت احساس و انسانی شخصیت کامل رشد جهت در بايد

 22.[06(0) ماده]. کند تقويت را هاآزادی اساسی اصول
 

16. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

17. Convention on the Rights of the Child 

18. Sustainable Development Goals 

19. American Declaration of the Rights and Duties of Man 

20. Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

21. African Charter on Human and Peoples' Rights 

22. Marope, P.T.M., Kaga, Y.,"Investing against Evidence: The Global State of Early Childhood Care 
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 الملل پناهندگیحق آموزش در نظام حقوق بین. 2
توجه به  هايی همچون محرومیت از آموزش و عدمتضییع حقوق کودکان در زمینه نيشتریب

جايی دهد. جنگ از عوامل اصلی جابهوضعیت کودکان در پی بروز مخاصمات مسلحانه روی می
درصد را کودکان تشکیل  04،میلیون آواره در جهان 64و آوارگی در تاريخ بوده است. از بین

 د. کودکان آواره در تمامی نقاط دنیانشونفر به اين تعداد افزوده می 3444دهند و هر روز یم
 و آنان تالش به مربوط اخبار ر،یاخ یروزها یط کهآن کودکان افغان هستند ة نمون ؛حضور دارند

 ،در ادامه .شودیم دهیشن نامعلوم یمقصد به دنیرس قصد به وطن از خروج یبرا شانيهاخانواده
پناهندگان از منظر نظام حقوق  جويان ووضعیت حقوقی برخورداری از حق آموزش برای پناه

 .شودمیبررسی الملل حاکم بر پناهندگی  نبی
 

 تعریف و تحلیل مفهومی. 0ـ2
از ماهیت کلیدی برخوردار  23و مهاجر غیرقانونی 20جوپناه 26،نوشتار حاضر، سه مفهوم پناهنده در

درستی ها بهبوده و نیازمند بررسی هستند. بنابراين الزم است تعريف دقیق و وجوه تمايز آن
افرادی  ،کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، مقصود از پناهنده 0 ماده روشن شود. بر مبنای

  23.در موطن خود از حمايت برخوردار شوند توانندنمیهستند که در کشور میزبان بوده و 

 :کندمی تعريف چنین را پناهنده ،کنوانسیون 0 ماده
 به اذيت و آزار از هموجّ ترس دلیل به و داد رخ 0830ة ژانوي 0 از قبل که وقايعیة نتیج در
 از خارج سیاسی، عقايد يا خاص اجتماعی گروه يک در عضويت یت،ملّ مذهبی، نژادی، داليل
 کشور آن حمايت از نیست حاضر ترسی چنین علت به يا ،تواندنمی و است خود تیتابع کشور

ة نتیج در خود سابق معمول سکونت محل کشور از خارج و تیتابع نداشتن دلیل به يا کند استفاده
 .ندارد بازگشت به تمايلی ترس، علت به يا نیست کشور آن به بازگشت به قادر حوادثی چنین

اقامت معمولی  محل از خارج در و کشور محل سکونت خود را نداشته تابعیت ،اين قبیل افراد
به  بازگشت قصدی برای و نکرده تغییر شده هاآن خروج باعث که رويدادهايی زيرا هستند خود

المللی با ای که در توافقات بینالملل، واژهدر ادبیات حقوق بین» 29.ندارندکشور متبوع خود 
 اکتبر 20 ، کنوانسیون0823 مه 02 موضوع وضعیت و حمايت برخی پناهندگان، ازجمله توافق

                                                                                                                                        
and Education" (PDF). Paris, UNESCO. 2015, pp. 38–39. 

23. Refugee 

24. Asylum-Seeker 

25. Irregular Migrant 

26. See Article 1 (A) of Convention related to the Status of Refugee (1951) 

27. González, , pp. 12-13. 
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 نسیونالمللی برای پناهندگان و کنواسازمان بینة ، اساسنام0860 فوريه 04 ، کنوانسیون0866
تواند تقاضای حفاظت و حمايت آمده است اشاره به وضعیتی دارد که پناهنده نمی 0830 ژوئیه 20

کشور خود را نمايد به اين دلیل که اين کشور وی را مجبور به ترک آن نموده و مانع بازگشت به 
در سطر پناهندگان که  وضعیت به مربوط کنوانسیون 0توجه به تعريف ماده  با 20«.شودآنجا می

فردی  عنوان به پناهندگان امور در ملل سازمان عالی پناهنده در تفاسیر کمیساريای ،پیش آمد
 نژاد، مانند مختلف علل به زيرا دارد اقامت خود یمل کشور از متفاوت کشوری در شناخته شده که

 نیست. خود از حمايت به در معرض خطر جدی قرار داشته و قادر یتملّ و سیاسی عقايد مذهب،
همچنین در تعريف  .حیات فرد است در خصوص بنیادی ترس وجود ،عنصر کلیدی در اين تعريف

 تجاوز علت به شود کهشناخته می شخصی هر عنوان به پناهنده» ،المللی مهاجرانسازمان بین
 کلّ يا بخشی در جدی طور به را عمومی نظم که رويدادهايی يا خارجیة سلط شغل، خارجی،

 28.«شود خود وطن ترک به کند مجبورمی مختل کشور
 ؛کرد تعريف دارد پناهندگی اعطای درخواست که شخصی عنوان به توانمی را «جوپناه»

در مراحل  شانالمللی بوده و درخواست پناهندگیهای بینکسانی که به دنبال دريافت حمايت
 تعريف چنین را پناهجو ،مهاجرت المللیبین بررسی در کشور مورد درخواست قرار دارد. سازمان

 دنبال به وطن خود از غیر کشوری در جدی آسیب يا اذيت و آزار پی در که شخصی»: کندمی
 ملی و المللیبین اسناد خود تحت پناهندگی درخواست مورد در تصمیم منتظر و بوده امنیت

تحت  قلمروجو موظف به ترک صورت رد درخواست پناهندگی، شخص پناه در 64.«است مربوطه
نی مهاجر غیرقانو عنوان بهاست  صالحیت اين کشور بوده و اگر همچنان باقی بماند ممکن

 شناخته شود. 
مهاجر  تواننمی معتقد است 0343(2443)ة با اشاره به قطعنام بشر حقوق يیاروپا ونیسیکم

فردی که مرتکب تخلف اداری  عنوان به، بلکه چنین شخصی دکرغیرقانونی را مجرم محسوب 
کشور مبدأ يا مقصد يا هر  در رشيپذ موردصرفاً بدون رعايت مقررات اداری عبور و مرور  وشده 

 60.شودده است، شناخته میکرجايی بین اين دو کشور هدو، اقدام به جاب
 

 المللحقوق بین تحتهای بشری حقوق پناهندگان جنبه. 2ـ2
 به واکنش در زيرا هستند افراد از متمايزی گروه پناهندگان، پناهندگان، عالی کمیساريای نظر از

 به همواره نسبت کمیساريا .اندکرده ترک را خانه ،آزادی و زندگی علیه جدی تهديدهای
 

 .022، ص 0680، خرسندی، المللترمینولوژی حقوق بینزادة انصاری، مصطفی؛ تقی .23

29. IOM, "Key Migration Terms", available at: www.iom.int, 2011, Accessed: 2021. 

30. IOM, Ibid. 

31. European Commission, "Irregular Migration", Available at: www.ec.europa.eu, 2021. 

https://www.iom.int/key-migration-terms
https://ec.europa.eu/
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 ساير اند، باشده خود آزادی حفظ يا جان نجات برای فرار به مجبور که پناهندگان گرفتن اشتباه
 مهاجرت ديگر کشور به کشوری از اجتماعی يا اقتصادی داليل به که مهاجرانی هایگروه
 62.داده است هشدار اند هکرد

در کنوانسیون  .کند اجرا نیتسنحُ با را خود المللیبین تعهدات است موظف کشوری هر
 ماده)اداری کمک خاصی، ازجمله امکانات که اندکرده موافقت دول عضو ،مربوط به پناهندگان

 و (64 ماده)دارايی انتقال مجوز اعطای ،(20 ماده)مسافرتی اسناد ،(29 ماده)شناسايی مدارک ،(23
دهند. اصل اساسی که در نظام  قرار پناهندگان اختیار را در (60 ماده)تابعیت تسهیل دريافت

المللی حقوق بشر در خصوص پناهندگان مورد پذيرش و حمايت قرار گرفته اين است که  بین
 66.برخوردارند آموزش مانند اولیه حقوق از ،خودخاص  حقوقی وضعیت از نظرپناهندگان صرف

 ممکن که است برخوردار ای نیزمنطقه ابزارهای و ترتیبات از مهاجران و پناهندگان از حمايت
 ازجمله در .باشد متمرکز بشر حقوق از حمايت بر کلی طور به يا بوده پناهندگان مختص است

 مشکالت خاص هایجنبه کنوانسیون (يیقايفرا ةياتحاد امروزه) فريقاا سازمان اتحاد ،0838
 سیاسی و اجتماعی هایکرد که نقش مؤثری در انعکاس واقعیت تصويب را فريقاا در پناهندگان
 تسلط اشغال، خارجی، تجاوز علت به که مطابق اين سند، کسانی .داشته است معاصر پناهندگی
 نیز ندشد فرار به مجبور کنند،می مختل جدی طور به را عمومی نظم که رويدادهايی يا بیگانگان

تنها  نه دولت يک قلمرو در پناهجويان و با پناهندگان رفتار .شوندمی پذيرفته پناهنده عنوان به
 کهرا  بشر حقوق الشمولعام معاهدات بلکه پناهندگان بوده، معاهدات مربوط به تحت حاکمیت
 60.گیردنیز دربرمیند کنمی را تعیین ماهوی يا شکلی از اعم کلی استانداردهای

حمايت از پناهندگان ة هايی که در زمینتوان گفت مسئولیتالذکر میوجود مباحث فوق با
 0839 و پروتکل 0830 ها گذاشته شده در قالب کنوانسیوندولتة صورت ملموس بر عهد به

صورتی که از ماهیت  الحاقی به آن در هایشکل گرفته است. اما مفاد هر کنوانسیون و پروتکل
مشکل اساسی در شايد بتوان يابد. ی میها تسرّهای عضو آنعرفی برخوردار نباشد تنها به دولت

هايی که اسناد عام و خاص حمايت از حقوق حمايت از پناهندگان را اين دانست که دولتة زمین
عهد روشن و معینی در قبال پناهندگان بر اند، در واقع تدهکرو تصويب ن فتهپذيرنپناهندگان را 
الملل عرفی همچون اصول منع تبعیض، منع موجب حقوق بیناند. تعهدات دولت بهعهده نگرفته

المللی فراتر بوده و در هر عضويت دولت در اسناد بینة شکنجه، حفظ حیات و لوازم آن از محدود
 

32. UNHCR, Global Forum on Migration and Development; Forced Migration and Development, 

Brussels, 9-11 July, 2007, p. 1. 

33. LIAM, "The Rights and Legal Status of Refugees: Some Basic Facts and Terms", Language Policy 

Programme, 2015, p. 4.  
34. Goodwin-Gill, Guy S., "The International Law of Refugee Protection", In Oxford Handbook of 

Refugee and Forced Migration Studies, 2014, https://www.oxfordhandbooks.com. 

https://www.oxfordhandbooks.com/
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 شرايطی از قابلیت اعمال برخوردارند.
 

 پناهندگی آموزش و. 3ـ2
: پناهجويان و پناهندگان مهاجران، تحصیل حق مورد در ملل سازمانة ويژ گزارشگرة گفت به
 مثبت اقدامات انجام برای هادولت آورالزام تعهدات به کافیة انداز به بشر حقوق مقررات»

 قابل شهروندان و مهاجران بین تمايز کدام که نیست مشخص چندان اين مسئله» و «پردازد نمی
 حقوق المللیبین برخی از اسناد مادی اثرات کلی، طور به 63.« نیست... مجاز کدام و بوده قبول
 الزم هایضمانت ودنب است؛ به دلیل اجتماعی محدود حقوق به مهاجران دسترسی بهبود بر بشر

 اغلب مؤثر، اجرايی هایسازکار ودنب و ملی حقوقی نظام مؤثر مفاد اين قبیل اسناد در ادغام برای
 63.آور نیستندغیرالزام ةبیانی از بیش چیزی ،اين اسناد

 هادولت : نخست،کنندمی تهديد را در کشورهای میزبان پناهندگان آموزش حق ،عامل دو
 اجتماعی، حقوق تحقق و حمايت احترام، به هاآن تعهد که کنند دفاع اصل اين از دارند تمايل

دارد.  هاآن همچون تابعیت با قانونیة رابط دولت که است افرادی به محدود ،فرهنگی و اقتصادی
 هادولت سوی از تدريجی مثبت اقدامات اينکه در جهت تأمین حقوق نسل دوم، به توجه با دوم،

 فرهنگی يا اقتصادی اجتماعی، حقوق از ناشی تعهدات مورد در معموالً معاهدات است، ضروری
 به زيادی حد تا را امر اين به دستیابیة نحو مورد در گیریتصمیم و دهندمی توضیح کمتر

 69.انددهکر واگذار ها تدول
پناهندگان قانونی ة انداز حداقل به غیرقانونی مهاجران اينکه از از سوی ديگر، اطمینان

 اساسی حقوق تحقق در چالش چندين از يکی باشند، داشته دسترسی تحصیل به توانند می
شده  شناخته رسمیت به پناهندگان به کنوانسیون مربوط در پناهندگان نیازهای .است پناهندگان

 پناهندگان و پناهجويان آموزشی حقوق تأمین ،رسدبه نظر می مفقودشده اما در اين میان، آنچه
در  توجهیقابل شکاف SDG4 آموزش هدف و پايدارة توسع 2464ة برنام است. در غیرقانونی

 يا پناهندگان به اما کردند اشاره کودکان به هااين برنامه زيرا دارد خصوص اين موضوع وجود
  60.اندتوجهی نداشته غیرقانونی مهاجران

 سیستم در مذاکرات يا دولت گزارش طريق از يا المللیبین پاسخگويی یهاسازکار هرچند
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 از بسیاری در که چرا ،همچنان خألهای بسیاری قابل مالحظه است دارد، وجود ملل سازمان
 مريکایا برخی مناطق در ويژهبه ؛شودنمی تلقی بشر حقوق عنوان به آموزشی حقوق کشورها،
 متعاقباً تعداد. برخوردارند انسانی حق عنوان به تحصیل حق از که دانندنمی مردم شمالی،
 اگرچه معاهداتی .است محدود بسیار المللیبین هایحق آموزش در دادگاه به مربوط های پرونده

به  را فردی شکايات تا دندهمی اجازه اشخاص به يا دولتی را مجاز دانسته بین شکايات که
 در دولتی بین قابل توجه هستند، شکايات ی ارسال دارنديی يا قضايقضانهادهای معاهداتی شبه

 مرزیبرون منافع زيرا است نادر بسیار متوسطه، و ابتدايی آموزش برای ويژهآموزش، بهة زمین
شده در حقوق نیز طبق اصل شناخته فردی شکايات. است کم ورود به چنین قضايايی نسبتاً

قابل توجه آن است که دسترسی ة نکت 68.ندشومی رسیدگی داخلی هایدادگاه در الملل ابتدا نبی
 سطح در هايی برای پناهندگان با چالش جدی مواجه است. بنابراين، پاسخگويیبه چنین رويه

 مانند یيقضاشبه يا سیاسی هایرويه در اين مسیر، از .است ضعیف نسبتاً المللیبین يا داخلی
 از. وجود دارد بیشتری انتظار ،کودک حقوقة کمیت و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوقة کمیت

 پاسخگو ،پناهندگان به آموزشة ارائ برای توانندمی هادولت دولتی، در سطح هاگزارش طريق
 .باشند

 

 افغانة ایران و حق آموزش کودکان پناهند. 3
يکی از میزبانان  عنوان بهافغان در ايران ة اين مبحث به بررسی وضعیت آموزش کودکان پناهند

 اين گروه در طول سه دهه اختصاص يافته است.ة عمد
 

 آموزش در نظام حقوقی ایران. 0ـ3
امکانات برای ة آموزش اجباری بوده و در اصولی از قانون اساسی نیز به ارائ ،از نظر قوانین ايران

دارد توان از اصل سوم ياد کرد که بیان میآموزش و پرورش مجانی اشاره شده است. ازجمله می
امکانات خود را برای آموزش و پرورش رايگان، برای همه، در تمام ة دولت موظف است هم

دولت را به تأمین وسايل  64کار گیرد. همچنین اصله موزش عالی بسطوح و تسهیل و تعمیم آ
متوسطه و وسايل تحصیالت عالی تا سر ة ملت تا پايان دورة آموزش و پرورش رايگان برای هم

نموده است. قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و موظف حد خودکفايی کشور 
 ،سال آموزش و پرورش را در کشور ده که ظرفدولت را مکلف کرده بود  0622 مجانی مصوب

 0600 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 0 عمومی و اجباری کند. البته بر اساس ماده
قانون  2 ممانعت از تحصیل کودکان جرم بوده و فرد خاطی مستحق مجازات است. همچنین ماده

 
39. Willems; Vernimmen, Ibid., p. 223. 



823    0410 تابستانـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، پدر يا مادر يا سرپرست 0636 مصوب تأمین وسايل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ايرانی
 کند که موجبات تحصیل کودک يا نوجوان کمتر ازقانونی را که استطاعت مالی دارد، مکلف می

قانون جديد حمايت از کودکان و نوجوانان که جايگزين قانون  9 سال خود را فراهم کند. ماده 00
سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام هريک از والدين، اولیا يا »دارد: نیز مقرر می شدسابق 

اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارند، برخالف مقررات 
از ثبت نام و  64/0/0636مصوب  قانون تأمین وسايل و امکانات تحصیل کودک و نوجوان

متوسطه امتناع ة دورکردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرايط تحصیل تا پايان فراهم
کنند يا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند به انجام تکلیف يادشده و ده تا پنجاه میلیون 

  04«.دنشوريال جزای نقدی محکوم می

فردی از حق تحصیل  ،قانونی را يافت که به استناد آنة هیچ مادتوان نمیرسد که نظر می به
 000و  004، 048، 040، 040مواد  بر اساسد. در ايران شودر هر مرحله يا مقطعی محروم 

)اگرچه  شهروندان به رسمیت شناخته شده استة شهروندی، حق تحصیل برای همحقوق منشور 

 اتباع پس ؛«رانيا ملت یاساس حقوق شبردیپ و تيرعا» به است مربوط فقط منشور نيا مقدمه، مطابق

المللی همچون میثاق تر عضويت اسناد بیندر عین حال، ايران پیش .(شودینم شامل را یخارج
حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان را 

قانون مدنی در حکم قوانین داخلی و  8 ده است که مطابق با مادهکرو تصويب  فتهپذير
اين  ،های اداری ايراننامهینيبررسی قوانین داخلی و آند. اما در شو محسوب می تباعاال مالز

مدت در ايران از چه حضور طوالنیة موضوع که کودکان غیرايرانی محروم از اسناد هويتی يا سابق
است. سوابق تاريخی  ای از ابهامی ناخوشايند ماندهوضعیت آموزشی برخوردار خواهند بود، در هاله

بر آن است که سیاست دولت در قبال پناهندگان و مهاجران افغان گواه  ،ايران طی حدود سه دهه
آموزش تا ة های اداری و مديريتی ايران در حوزبر محور مدارا و حمايت بوده است. اما سیستم

حدود زيادی بر احراز هويت سندی و مدارک رسمی اثبات هويت استوار بوده و در مورد اتباع 
ايران را مدنظر قرار داده است. با توجه به اينکه پذيرش يا عدم حضور اين گروه در ة سابق ،افغان

صورت پذيرش پناهندگان  رسد درپذيرش پناهندگان در اختیار دولت ايران است، به نظر می
موازين ة اند، دولت موظف به رعايت همهشدبسیاری که طی روزهای اخیر به اين کشور وارد 

اما  .در جهت حمايت از حقوق آموزشی اين گروه خواهد بودالمللی حقوق بشر مندرج در اسناد بین
 انگیزد. ابهامات بسیاری را در اين زمینه برمی ،شده در ايراننظری بر قوانین اخیراً تصويب
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 آموزش کودکان افغان در ایران. 2ـ3
 به منجر و ندپیدا ک ادامه دهه افغانستان سه در درگیری که کردنمی تصور کسی 0804 درشايد 
 درگیری اين. شود تبعید در افغان کودکان از هايینسل تولد و مردم از نفر هامیلیون شدنآواره

 گذشته،ة ده طی. ده استکر متوقف مختل يا را افغانة پناهند کودکان متوالی هاینسل آموزش
 يکی را تحصیل های گذشته، طالباندر سال. اندکرده ترک را خود کشور ،افغانة تبع میلیون 2.9

 مدارس، به حمله برای توجیهی عنوان به از اين امر و گرفته در نظر خارجی اشغال مظاهر از
 تاريخ در استثنايیة دور ،گذشتهة ده در دو هرچند .کردندمی استفاده معلمان و آموزاندانش
با تسلط طالبان  00،عمومی شکل گرفته بود آموزش گسترش و ايجاد برای افغانستان هایتالش

 .شدنتیجه مانده و محکوم به شکست ها بیبر اين کشور بسیاری از تالش
 افغانة میلیون تبع 2.3 که شدمی زده تخمین در خارج از افغانستان، تا پیش از تسلط طالبان

اما  02.بود افغان مهاجر 834.444 حدود میزبان ايران .ايران حضور داشته باشند و پاکستان در
اخیراً موجی از پناهندگان و آوارگان افغان وارد ايران شدند که هنوز آمار رسمی و دقیقی از تعداد 

 ايرانی جمعیت از سال شش ،متوسط طور به افغان پناهندگان جمعیت واقعی آنان در دست نیست.
 کار به مشغول مهارتکم مشاغل در بیشتر و بوده تریپايین تحصیالت سطح و دارای ترجوان

 حالی در ،هستند ايران و پاکستان در را افغان پناهجويان از نیمی ،سال 00 زير کودکان 06.هستند
 حق افغان پناهندگان 00.هستند اين جمعیت از توجهیقابل بخش نیز سال 20 تا 03 افراد که

 افغان هایخانواده برای هابرخی هزينه اگرچه دارند، را ايران دولتی مدارس به دسترسی
 که جايی يعنی افغانستان، پناهندگی اتباع دوران بودنطوالنی دلیل به محدودکننده بوده است.

 و دوم هاینسل نداشت، وجود يا بود شده کوتاه آوارگی دلیل به اول نسل پناهندگان تحصیل
 روهروب موانعی با نهادی داليل ساير فقر يا دلیل به سوم نیز با وجود سکونت در کشورهای ديگر،

 برتنها  نه امر اين 03.دهدمی قرار تأثیر تحت را دختران ويژهبه ،خود با تداوم چرخه اين. شوندمی
 ؛دارد ایگسترده پیامدهای نیز افغانستان در بلکه گذارد،می تأثیر ايران در افغان پناهجويانة جامع

ة پناهند کودکانة گسترد ظرفیت محدود، به وطن را پايدار بازگشت هایازجمله اينکه فرصت
 کند.می محدود را توسعه در ملی پیشرفت و کم را افغان
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 کودکان آموزش برای را مقررات از وسیعی طیف ،میزبان هایدولت از حالی که بسیاری در
 سیستم به دسترسی برای موانعی با ايران مقیم افغان کودکان از بسیاری اند،کرده تدوين پناهنده
 دو بیش از که زدمی تخمین ايران دولت ،پیش از تسلط طالبان. اندشده روهروب ايران آموزشی
 غیرقانونی ،اين اشخاص اقامت اگرچه. دارند اقامت کشور اين در مدرک بدونة پناهند میلیون

 مورد در دستورالعملی 0600 در. شدندمی از سوی دولت ايران تحمل زيادی حد تا شود،می تلقی
 حرکت يک خود زمان در که اعالم شد وزيران تئهی توسط آموزش به پناهندگان افغان دسترسی

 در شانقانونی وضعیت از نظرصرف افغان داد کودکانمی اجازه شد کهمی تلقی مترقی نسبتاً
 اتباع اجرايی هماهنگی شورای در ديگری دستورالعمل 0606 در ايران در مدارس ثبت نام شوند.

 ايران مدارس در آموزش به افغان کودکان دسترسی مانعتوانست می شد که تصويب خارجی
 از تا داد اجازه خارجه امور وزارت کرده و به ممنوع را غیرمجاز خارجی اتباع نام ثبت که شود، چرا
 در نام ثبت از را افغان آموزاندانش ،بخشنامه اين. کند دريافت هزينه افغانة پناهند کودکان

 در رهبری مقام فرمان دنبال به. کرد منع روزیشبانه مدارس و هاهنرستان دانشگاهی،پیش مراکز
 دولت باشند، داشته دسترسی عمومی آموزش به بايد افغان کودکانة هم دادمی نشان که 0680

 در جديد کودک 00444 حدود فرمان، اينة نتیج کرد. در آغاز را مدرک بدون کودکان نام ثبت
 هایسازمان ايجادشده، مثبت فضای با و رهبری مقام فرمان انتشار از پس. شدند نام ثبت 0683

 ابطال برای تالشی عمدتاً مذاکرات اين. شدند مذاکره مربوط وارد هایوزارتخانه با غیردولتی
 اين. بود رهبری فرمان بر بیشتر تأکید با جديد دستورالعملی تصويب و 0606 ةبخشنام

کرد و  منسوخ قبلی راة بخشنام و عموم رسید سمعبه  0683 در وزيران تئهی توسط دستورالعمل
 شناختنرسمیتبه افغان، سند بدون کودکان برای ويژه تحصیلی حمايت کارت يک ايجاد شامل

 افغان آموزاندانش ه بهدارند، اجاز مشارکت افغان کودکان آموزش در که غیردولتی هایسازمان
 اين در حال، اين است. با مدارس تمام در ديپلم تا متوسطه و ابتدايی تحصیالت در نام ثبت برای

 سال در در عین حال، 03.دارند دسترسی رايگان آموزش به افغان کودکان که نشده ذکر بخشنامه
 مدرسه در قبل یهاسال که یکسان) افغان غیرمجاز اتباع از برخی فقط 0044-0040 تحصیلی

 از که یکسان و داشتند شرکت 0683 یسرشمار در هاآن یهاخانواده که یکسان بودند، کرده نام ثبت

 به توانندمی (است انتظار در هنوز شانتیتابع که بودند شده متولد یخارج پدران و یرانيا مادران
 09.دهند ادامه خود تحصیل
 دريافت به منظور مدارک رسمی پناهندگی بدون کودکان برای روزه پنج مهلت يک0680 در
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 ایبخشنامه بعدی، اقدام در. شد صادر کفالت دفاتر توسط شدهمعرفی هاینامه يا «آبی کارت»
 در فرزندانشان که افغان تمام مهاجران غیرقانونی بود شده تصريح آن در که شد منتشر داخلی

ة هم نظری لحاظ از رهبری مقام فرمان. هستند امان در اخراج از اندشده نام ثبت مدارس ايرانی
 و هافرصت ،جديد حقوقی وضعیت اين. کردمی برطرف را افغان کودکان تحصیل قانونی موانع

 کودکان برای صرفه به مقرون و ايمن تحصیل حق تحقق برای خاصی را قانونی هایپشتوانه
هزار  034به نزديک 0688 اما در 00.دکر حقوقی آنان فراهم وضعیت درنظرگرفتن بدون افغان

ها حضور آن که کودکان مشغول به تحصیل در میان شدند اخراج ايران از افغان مهاجر غیرقانونی
  08.ای بر آموزش کودکان پناهنده در ايران داشتتأثیرات عمده ،داشتند. اين وضعیت

 

 ایران و کمیساریای عالی پناهندگان. 3ـ3
های جامع برای پناهندگان حلای هماهنگ در پیشبرد راهمنطقه یاستراتژة برای تهی 2400 در

های افغانستان، پاکستان و به رهبری دولت یاستراتژبرداشته شد. اين های مهمی گامافغان 
نهاد فعال بشردوستانه در منطقه  34 ايران و تحت حمايت کمیساريای عالی پناهندگان و بیش از

سهیل بازگشت و ای برای توسیله عنوان بهشکل گرفت و عنصر اصلی آن دسترسی به آموزش 
 پناهندگانة داوطلبان بازگرداندن منظور به پناهندگان عالی . کمیساريایبودادغام مجدد و پايدار 

سعی در تسهیل شرايط  ،ديگر هایفعالیت از ایمجموعه و اطالعاتة ارائ طريق از افغان
ده تا با کرره تالش هموا پناهندگان در ايران يا در بازگشت به افغانستان داشته است. اين نهاد

صورت مستقیم به مذاکره و تبادل نظر پرداخته و خدمات دار ايران بهدولت و مقامات صالحیت
 از زيادی حد تا کمیساريا هایای خود را در اختیار ايران قرار دهد. برنامهای و بودجهمشاوره
 از لت ايران هموارهدو. شودمی اجرا دولت به وابسته عمومی نهادهای دولتی و ادارات طريق

کمیساريا  از غیر منابعی از را مستقیمیة بودج که خواسته است المللیبین غیردولتی هایسازمان
 34.تا ايران بتواند امکاناتی همچون آموزش را در اختیار پناهندگان افغان قرار دهد کنند تأمین

 به کمک و حمايت برای و ای داشتهوقفهايران حضور بی در سال 63 مدت به کمیساريا
 ،خارجی مهاجران و بیگانه اتباع امور دفتر 30.کندمی کار ايران سراسر در عراقی و افغان پناهندگان

 مشارکت با وزارت هایتوافقنامه 0688 اين دفتر در. است ايران در کمیساريا اصلی همتای
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 سازمان دولتی، رفاه سازمان بهداشت، وزارت سوادآموزی، جنبش سازمان پرورش، و آموزش
که گام مثبتی در افزايش بودجه  کردايران منعقد  سالمتة بیم ای و سازمانحرفه و فنی آموزش

افغان محسوب ة های مالی به دولت ايران در جهت حمايت از جمعیت پناهندکمکة و ارائ
 . دشو می

شدن در اغلب از طريق گنجانده ،افغان، بهترين نتايج تحصیالتة کودکان پناهند یبرا
های مدارس دولتی در کشورهای شود. با وجود اين، سیستمسیستم مدارس دولتی محقق می

ايران  دولت با رو هستند. در اين زمینه کمیساريااغلب با فشار تقاضای ملی خودشان روبه ،میزبان
 درمدرسه  00)جويان پناه پرجمعیت مناطق در مدارس نوسازی و ساخت برای داشته و همکاری

همچنین  32.دکنمی مالی کمک( 0688 در مدرسه 9و 0680 در مدرسه 02، 0689 در مدرسه 3، 0683

 به دسترسی اجازة ،مدرک دارایة پناهند کودکان به همیشه ايران مبنای گزارش کمیساريا، دولت بر
. نبودند برخوردار امتیاز اين از اواخر همین تا مدرک بدون کودکان اما است داده عمومی آموزش سیستم

 های خانواده. کرد باز مدرک فاقد افغان کودکانة هم برای را مدارس نام ثبت جديد، فرمان يک ،0680 در
 برای را مدرسه نام  ثبت که تحصیلی مجوز - «تحصیلی حمايت کارت» برای توانند می اکنون هاآن

 کودک که یزمان تا زین شانيهاخانواده و یآب کارت دارندگان. دهند درخواست کند، می تسهیل فرزندشان
 کودکانة هم به ايران ،0680 واقع در در .دنشویم محافظت افغانستان به بازگرداندن از رودیم مدرسه به

. کنند تحصیل متوسطه و ابتدايی مدارس در خود مدارک وضعیت از فارغ تا داد اجازه مدرسه سن در افغان
 84 تا 94 که نیستند پناهندگان مخصوص ةمدرس هایهزينه پرداخت به مجبور پناهنده کودکان 0683 از

اين در  36.کندمی فراهم همه برای را آموزش به برابر دسترسی امکان اين امر،. بود کودک هر برای دالر
 هزار هشتصد و میلیون يک حدود تحصیلی سال يک در آموزدانش هر برای تحصیلة حالی است که هزين

 را رانيا در یلیتحص یهانهيهز کلّ از درصد 04 حدود که است میلیون توماندو از بیش هاهنرستان در و
ايران  یاسالم یجمهور دولترا  مابقی و دهدیم اختصاص ملل سازمان پناهندگان یعال یايساریکم به

 پناهنده های خانواده که را مدرسهة هزين ايران دولت 0683 در 30.شودمتقبل می 0686 مقررات طبق
 را پناهنده های خانواده و کرد حذف بپردازند خود فرزندان برای مدرسه در مکانی تأمین برای بودند مجبور
ة بودج بر بیشتری فشار ،فرم لباس و مدرسه لوازمة هزين افزايش حال، اين با. داد قرار ها ايرانی همتراز
 به ونقلحملة هزين ،بنزين قیمت در برابری چند افزايش رودمی انتظار و است کرده وارد هاخانواده
ة خصوص حق آموزش کودکان پناهند در .دهد افزايش دارند نیاز آن به که هايیخانواده برای را مدرسه

 شود، توجهیقابل تغییرات به منجر تواندمی سیاست در تحوالت اگرچهتوان گفت که افغان در ايران می
 نتیجه به فوراً هاسیاست و دولت در تغییر که نانچ ؛باشد همراه اجرا حقوقی برای یاستراتژ يک با بايد
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 شود حاصل اطمینان تا کنند اتخاذ پايدار و کیستماتیس رويکرد بايد آموزش مديران باالدستی. رسدنمی
 تحلیل و تجزيه توانايی با توانمی را اين. شودمی اجرا ثرؤم طور به هاسیاست در عمده تغییرات که

ة نحو و هاشکاف اين تردقیق درک منظور به مدارس نام ثبت و نام ثبت به مربوط هایسازکار ترعمیق
 همچنان آموزشی نیازهای ايران، دولت توجه قابل هایتالش رغمعلی .کرد تسهیل هاآن به رسیدگی

 رويکرد يک به پناهندگی وضعیت اين در و يابد افزايش بايد بشردوستانه های کمک. است توجه قابل
 در. است که البته کمیساريا نیز در اين راه بسیار کارساز است نیاز نیز مناسبة بودج با بلندمدت ای توسعه

 کشورهای ساير تا شود گذاشته نمايش به بايد شده انجام ايران در آنچه مانند هايی پیشرفت میان، اين
 همه برای پايه آموزش حق تضمین به که کنند اتخاذ مشابهی های سیاست که شوند تشويق میزبان
 و اطفال از حمايت ر ايران يعنی قانوند کودکاندر جديدترين قانون در خصوص  که نانچ ،کند می کمک

 ای به حق آموزش پناهندگان نشده است.هیچ اشاره 0688نوجوانان مصوب 

 

 نتیجه
 از را خود توانندمی بزرگساالن و کودکان آنة وسیلبه که است ابزارهايی قدرتمندترين از آموزش

 دسترسی و فرصت برابری بايد کار اين انجام برای .کنند مشارکت جامعه در و کرده رها فقر
 را مرزی هر از عبور قدرت بشر حقوق به که است بودنجهانی اين .باشد داشته وجود جهانی

واقعیت آن کرد.  جدا بشر حقوق مفهوم کلی قرائت از توانرا نیز نمی کودکان حقوق بخشد. می
رسد پذيری باالتری نسبت به بزرگساالن برخوردار است. به نظر میاست که کودک از آموزش

 به افغانة پناهند کودکانة هم که شود حاصل اطمینان تا است پیش در طوالنی مسیری
 ايمن يادگیری هایمحیط در باکیفیت نامه وگواهی دارایة متوسط و ابتدايی آموزش های تفرص

 هايی در خصوص پناهندگان افغان وجود دارد.آموزش، در ايران، بحرانة در عرص. دارند دسترسی
 ناخوشايندی طرز به آموزشی موجود هایگزينه ،انيجوپناه تعداد افزايش بديهی است که با

 برای متوسطه و ابتدايی تحصیالت به ناسازگار و محدود دسترسی به منجر و شده ناکافی
های بازگشت به شايد علت اين امر را بتوان در تمرکز ايران بر برنامه. شده است افغان پناهندگان

 پناهندگان، آموزشة بودج در المللیبین کمبود حال، عین دانست. در وطن برای پناهندگان
 برای را افغان پناهندگانة هم برای متوسطه و ابتدايی تحصیالت به مداوم دسترسی از اطمینان

 ناتوانی تأثیر افغان پناهندگان سال، 63 بیش از گذشت با. است کشیده چالشبه  میزبان دولت
 را يادگیری هایگزينه ساير يا متوسطه و ابتدايی آموزش به مداوم دستیابی در متوالی هاینسل

 اين است که دولت ايران در برابر پناهندگاند شومیآنچه از اين نوشتار روشن . کنندمی احساس
است. ده کرهای ناپايداری را اتخاذ سیاست ،افغان و تأمین امکاناتی همچون آموزش برای آنان

قرار دارد،  هاآنالمللی که ايران مشخصاً در عضويت رسمی کلی و بر مبنای اسناد بین طور به
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تحت  قلمروکودکان ساکن در ة تأمین آموزش ابتدايی رايگان، اجباری و همگانی برای هم
که  از آنجاقرار داده شده است.  هاآنة تعهدی است که بر عهد ،های عضوصالحیت دولت

موضوعی است صالحديدی که از منظر  ،هر کشور قلمرودر  پذيرش يا عدم پذيرش پناهندگان
قبال پناهندگانی که ها قرار گرفته است، دولت ايران در الملل موضوعه در اختیار دولتحقوق بین

های رايگان و موظف به تأمین آموزش ،هفترا پذير آنانت رسمی درخواست پناهندگی صوربه
تری موضوع از ابعاد پیچیده ،اما در خصوص کودکان مهاجر غیرقانونی اجباری خواهد بود.

های اضافی برای ثبت نام و اشتغال به تحصیل کودکان برخوردار خواهد بود. برقراری هزينه
با شرط استاندارد رفتار ملی در تضاد قرار داشته، بلکه موجبات نقض تعهد به  اتنه نهافغان ة پناهند

تحت صالحیت ايران را فراهم خواهد  قلمروبرقراری آموزش رايگان و همگانی برای کودکان در 
صورتی که اين اشخاص  الملل درآورد. اما در خصوص مهاجران غیرقانونی بر اساس حقوق بین

اجبار به تواند آنان را بهخود در کشور مبدأ داشته باشند، دولت ايران نمی بیم جدی نسبت به جان
افغانستان و  قلمرورسد حداقل تا زمان برقراری ثبات در کشور متبوعشان بازگرداند. به نظر می

ود خطر جدی، دولت ايران توانايی بازگرداندن اجباری آنان به افغانستان را نخواهد داشت. نباثبات 
میان الزم است ايران امکانات آموزشی، غذايی و... را در اختیار اين گروه قرار دهد. در اين  در اين

درخواستی رسمی از ة زمینه با توجه به فشار مربوط به اقتضائات ملی و کمبود بودجه در ايران، ارائ
ه منظور های مرتبط سازمان ملل ازجمله کمیساريای عالی پناهندگان بسوی دولت ايران به ارگان

های هرچه بیشتر اقتصادی و درمانی برای تأمین شرايط رفاه مدنی و اقتصادی دريافت کمک
 پذير چندان خالی از فايده نخواهد بود.برای اين قشر آسیب

  



  883   ...الملل ناظر بر حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منابع:

 فارسی الف.

 کتاب ـ

 ،دانش شهر ،بشر حقوق یالملل نیب نظام در آموزش به کودک حق: آموزش حق ؛باقر انصاری ،
0683. 

  0684اسالمی، ة ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشحقوق کودکپیوندی، غالمرضا؛. 

 0680، خرسندی، المللترمینولوژی حقوق بینانصاری، مصطفی؛ ة زادتقی. 

 0608، میزان، درآمدی بر حقوق کودکخراسانی، محمودرضا؛  عابد. 

  0686، چاپ سوم، میزان، های اساسیحقوق بشر و آزادیهاشمی، سیدمحمد؛. 

 

 مقالهـ 

 های چالشة صلح افغانستان در ساية دورنمای آيند» ؛زندیريحانه  و حسنجانزاده، زهرا
ة المللی و مخاصمات مسلحانه در منطقبینة همايش حقوق بشردوستان، «زيستی موجود محیط

 . 22/9/0044، خاورمیانه

 تحصیل کودکان همايش ، «کلیاتی از حقوق آموزشی کودکان افغان در ايران» ؛زندی، ريحانه
 .0044، دانشگاه قم، المللافغانستان در ايران از منظر حقوق بینة تبع

 

 سندـ 

 0630مرداد  3، آخرين بازنگری: 0630 ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران. 

  ،قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ايرانی، مجلس شورای اسالمی
 .0636تیر  مصوب

 0600آذر  مصوبنوجوانان، مجلس شورای اسالمی،  و کودکان از حمايت قانون. 

  ،0688ارديبهشت  مصوبقانون حمايت از اطفال و نوجوانان، مجلس شورای اسالمی. 
 

 انگلیسی ب.

-Books 

 Beiter, Klaus Dieter; The Protection of the Right to Education by 

International Law, The Hague, Martinus Nijhoff, 2005. 

 Tomasevski, Katarina; Human Rights Obligations in Education: the 4-A 

Scheme, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2006. 



883    0410 تابستانـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 UNESCO; Right to Education Handbook, UNESCO Education Sector, 

2019. 

 UNICEF; UNESCO; A Human Rights-Based Approach to Education for 

All, New York: United Nations Children’s Fund/United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2007. 

 

-Articles 

 Abdulraheem-Mustapha, Mariam Adepeju, "4IR and Right to Education 

in Nigeria: Synergy between Legal Instruments and Stem Education", 

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12, No.3, 

2021. 

 Beiter, Klaus Dieter The Protection of the Right to Education by 

International Law. The Hague: Martinus Nijhoff. 2005. 

 Czerepaniak-Walczak, M., "Respect for the Right to Education in the 

COVID-19 Pandemic Time. Towards Reimagining Education and 

Reimagining Ways of Respecting the Right to Education. The New 

Educational Review, vol. 62(4), 2020. 

 European Commission, "Irregular Migration", Available at: 

https://ec.europa.eu, 2021, Accessed: 2021. 

 Goodwin-Gill, Guy S., "The International Law of Refugee Protection", 

In: The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, 

2014, https://www.oxfordhandbooks.com. 

 Hemelsoet, Elias, "How to Make Sense of the Right to Education? Issues 

from the Case of Roma People", Ethics and Education, Vol. 7, No. 2, 

2010. 

 International Organization for Migration (IOM), "Key Migration Terms", 

available at: https://www.iom.int/key-migration-terms, 2011, Accessed: 

2021. 

 Jenner, Charlotte, "Education and the Future for Afghan refugees", 

Available Online at: https://www.unhcr.org, 2015, Accessed: 2021. 

 Laubenthal, Barbara, "The Negotiation of Irregular Migrants’ Right to 

Education in Germany: A Challenge to the Nation-State", Ethnic and 

Racial Studies, Vol. 34, No. 8, 2011. 

 Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM), "The Rights and Legal 

Status of Refugees: Some Basic Facts and Terms", Language Policy 

Programme, 2015. 

 Mehrdad, Ezzatullah, "As Deportations Soar, Afghan Returnees Struggle 

on Home Soil", www.thenewhumanitarian.org, 2021, Accessed: 2021. 

 Marope, P.T.M., Kaga, Y., "Investing against Evidence: The Global State 

of Early Childhood Care and Education" (PDF). Paris, UNESCO. 2015. 

 Naghsh Nejad, Maryam, "Children of Afghan Migrants in Iran", Institute for 

the Study of Labor (IZA), 12
th
 IZA Annual Migration Meeting (AM2), 2015. 

https://ec.europa.eu/
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://www.iom.int/key-migration-terms
https://www.unhcr.org/
https://www.thenewhumanitarian.org/


  883   ...الملل ناظر بر حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 NRC, "Afghan Children’s Access to Education in Iran What Happened 

after the Supreme Leader’s Decree?", 2017, Available Online at: 

https://adsp.ngo, Accessed: 2021. 

 OHCHR, "About Migration and Human Rights", Available at: 

https://www.ohchr.org, 2020, Accessed: 2021. 

 Smith, Patriann, "Learning to Know, Be, Do, and Live Together Within 

the Cross-Cultural experiences of Immigrant Teacher Educators", 

Teaching and Teacher Education, Vol. 69, 2018. 

 UN, 2013, Available at http://www.un.org/es/rights/overview. 

 UNESCO, "Fulfilling the right to education for refugees and 

undocumented migrants", Available Online at: WWW.UNESCO.ORG, 

2021, Accessed: 2021. 

 UNHCR, "Islamic Republic of Iran", UNHCR Global Appeal, 2004. 

 UNHCR, "The Government of Japan continues to support humanitarian 

assistance to Afghan refugees in the Islamic Republic of Iran", Available 

Online at: https://www.unhcr.org, 2019, Accessed: 2021. 

 UNHCR, FACT SHEET, IRAN, Available Online at: 

https://reporting.unhcr.org, July-September 2020, Accessed: 2021. 

 Willems, Kurt; Vernimmen, Jonas, "The Fundamental Human Right to 

Education for Refugees: Some Legal Remarks", European Educational 

Research Journal, Vol. 17, No. 2. 

 

- Thesis 

 González Fernández, Julia, International Legal Protection of the Right to 

Education for Refugees and Asylum-seekers; Developments and 

Challenges, Supervisor: Nele Verbrugghe, Ku Leuven- Katholieke 

Universiteit Leuven, European Master’s Degree in Human Rights and 

Democratization, A.Y. 2016/2017. 

 

- Instruments 

 African Charter on Human and Peoples' Rights, Adopted on June 01, 

1981, entry into force: October 21, 1986.  

 Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in 

Africa (OAU Refugee Convention), Organisation of African Unity 

(OAU), 1969. 

 Convention on the Rights of the Child (CRC), Adopted and opened for 

signature, ratification, and accession by General Assembly resolution 

44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in 

accordance with article 49.  

 Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, 

Entry into Force: 22 April 1954, in accordance with article 43. 

 

http://www.un.org/es/rights/overview
http://www.unesco.org/
https://www.unhcr.org/
https://reporting.unhcr.org/


883    0410 تابستانـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Muñoz Villalobos, Venor, Report of the Special Rapporteur on the right 

to education, economic, social and cultural rights: The right to education. 

E/CN.4/2005/50 UN Economic and Social Council: 2004. 

 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(ICESCR), Adopted and opened for signature, ratification and accession 

by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, 

entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27. 

 Interview with CEO of “Association for protection of refugee women and 

children: HAMI”, Fatemeh Ashrafi, Conducted in December 2016. 

 Protocol No 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, European Treaty Series - No. 9, 20.III.1952.  

 UNHCR, Global Forum on Migration and Development; Forced 

migration and development, Brussels, 9 - 11 July 2007. 

 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted by the United 

Nations General Assembly (Draft Committee), on December 10, 1948. 

 


