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Abstract 
The bill to add a note to Article 5 of the “Law on Assessment and Admission of 

Students in Universities and Higher Education Centers of the Country” in order to 

impose a sentence of deprivation of education for people with a definite criminal 

conviction for organized crimes of human trafficking, moharebeh, and espionage. 

Therefore, the present study descriptively and analytically seeks to answer the 

question of whether convicts can be denied access to the right to education as an 

accessory punishment. Findings show that deprivation of education is not an 

example of deprivation of enumerated social rights in Article 26 of the Islamic Penal 

Code; the bill also violates domestic law and international documents to eliminate 

undue discrimination, provide fair access for all, equal civil, social and cultural 

rights, and the provision of higher education facilities.
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 چکیده

ها پ مراکا  قااون  ناش و پ یاشیرا ةاو ا ن ةن ةاو ا اه ۵الحاق یک تبصره به مااة   ةالیح
ی آمنزا عالی ک نن ةن جهت پضع حکمی برای ای اة محرپمیات از آمانزا بارای اداراة ةانا

. انات نبه پ جانننیقاچاق اوسا ، محا ةادتیمحکنمیت کیفری قطعی ةن جرائم نازما  ةنابق
ت کاه ، یژپهو حاضر به نپا تنصیفی پ تحلیلی ةنصدة یانخ نیی به این یرنو انانپنیازا

ها م ازات تبعی محرپم کرة؟ یادته عشنا نا از ةنترنی به حق آمنزا بهتنا  محکنما  آیا می
ن ةاحصاایی ت از حقانق اجتمااعی مصاةیق محرپمیاةهد که محرپمیت از آمنزا از و ا  می

اناشاة  پ ةاخلای مقرناتبا  . همچشین الیحة مشکنن مغایرقاون  م ازات انالمی ویست 2۶ماة  
ن ةتسااپی  پاداراة ة های وانپا پ ای اة امکاوات عاةالوه برای همامبشی بر ندع تبعیض المللیبین

 .ی انتة  پنایل تحصیالت عالکرپ وی  دراهم  درهش یاجتماعی پ  مدوی،برخننةانی از حقنق 
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 مقدمه
عای اوسا  غایت زودگی اجتماعی انت، یعشای انانااا اگار ایان مفهانم اوساا  نا از حیاات جم

عاه ةی ر آ  حیات معشایی وخناهد ةاشت؛ بشابراین غایات هار زیسات جمعای ةن جام ،بستاویم
بسایان  ةکرامت اوساوی مفهانم پ ورریا .شأ  پ کرامت آةمیا  انتپ  هایزاةآ ا،هحمایت از حق

 یهاهای ب ر محقق شنة. ةپلتها پ آزاةیحق کیکایباید  ،آ حقق تانت که برای  ایگسترةه
 آمانزا ةة  ةن عرصاکر شهیمرةم، ه  یةپ اپل یانان از حقنق تیمدان با تبعناالن پ قاون مرةم

 قیااز طر یاجتمااع یهااهش انهاا پ انزا یناازیپ به ةنپو کششدمیاة قلمد یگشانهینا نرما
ها  ةن نقابات جوقاط  ریها با ناملت ةامرپزه هم .(Ssenyonjo, 2009: 357س یرةازودیآمنزا م

نقاباات، ةاوااو، مهااانت پ  یک اانن باارا کیاا تیااظرد یهاشاااخ  نیتاارهسااتشد پ از مهم
باار ایشکااه از آماانزا عالپه .(Olawale olaniran, 2016: 2س اناات یشااهرپود یهایساات یشا

شامان مصاةیق مهم حقنق ب ر انت، اب انی مهم برای تحقق نایر مصاةیق حقانق ب ار ویا  به
نپة. تضمین پ اجرای حق آمنزا مقدمة تضمین پ اجرای نایر مصاةیق حقانق ب ار انات می

هااا پ جملااه حق ترةیااد حااق باار آماانزا ازبی(. 174: 1399زاةه اد ااان، سننااتمی پ ناالیما 
وی نا تنجهی به آ  گنهر هستی پ زیربشای حقنق ب ر یعشی کرامت اوساهایی انت که بیآزاةی

 اودازة.به مخاطره می
ها پ مراکا  ةاو ا ن ةن ةاو ا اه رایقاون  نش و پ یاش ۵تبصره به ماة   کیالحاق  ةحیال

 أتیه 18/۶/1397مننخ  ةةن جلس جمهننسینئ یمعاپوت حقنق  شهاةیبه ی ،ک نن یآمنزا عال
پ  دشااعاالم پصانل  یاناالم یةن م لس شاننا 1/8/1397 خیپ ةن تان دینن بیبه تصن را یپز

پ  ییبهداشت پ ةنماا ، قضاا یپ درع قاتیآمنزا پ تحق یاصل یهان یسیاعالم ورر به کم برای
 حاهیال گ انا نة 31/2/1398 خیالبته ةن تان ،شد اننال یخانج انتیپ ن یمل تیامش ،یحقنق

شد. با تنجه باه  اننال یمانال یبه م لس شننا یپ دشاپن قاتی، تحق1آمنزا ن یسیاز طرف کم
از  یکایپ نالب  تیامحرپم  اةیا یراب یبان ةن جهت پضع حکم نیاپل یمشکنن برا ةحیایشکه ال

                                                           
 راییش قاون  نش و پ ۵  تبصره به ماة کی یالحاق ةحیال 31/2/1398 خیة تان/38/1۵711  گ انا نة شمان .1

 یعشنا  اصالباه ن یسیکم نیه ابکه  1149چاپ   ک نن به شمان یها پ مراک  آمنزا عالةاو  ن ةن ةاو  اه
شاناا  انشپ ک یایاجرا یهاةنات اهبا حضنن مسائنال   29/2/1398مننخ  ک شبهیبنة. ةن نپز  دهیانجاع گرة

 یةاخلا نیاین  آقااو 143  ماة یگ انا آ  ةن اجرا شکیقران گردت پ نة شد. ا یبرنن ها مننةمرک  یژپهو
 :از اودعبانتآ   نة لیةال ؛ پشنةیم میتقد یانالم یم لس شننا

 1۵۶پ  30، 4، 3جمله اصنل  از یبا چشد اصل قاون  انان رتیمغا .1
 اننال وشمنة. ن یسیادق نا به کمتن مننة راتییةپلت یس از ةپ ماه تغ .2
 ةانة. یامصنبه حهیال نیوسبت به منضنع ا یاوقالب درهش  یعال یشننا .3
 باشد.یشکل ةن حال حاضر به مصلحت ک نن وم نیمنضنع بد نیطرح ا. 4
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 ةحایال یراةهاایا ا یاب حاضار ضامن ةمقال نپازاین ،سحق بر آمنزا( انت یب ر نیاةیحقنق بش
انت  یرنوبه این   نیییانخ ةنصدة ی،مقرنات ةاخل پ یالمللنیآ  با انشاة ب شتین پ مبامشکن

قاچااق اوساا ،  ةادتیمحکنمیات قطعای ةن جارائم ناازما  ةتنا  اشخاص ةانای نابقکه آیا می
 م ازات تبعی محرپم کرة؟ عشنا حدی پ جانننی نا از ةنترنی به حق آمنزا به ةمحانب

 

 شناسیمفهوم

ا، اب ان نشد پ شکندایی جسم پ نپا  پ شخصیت اوسا  انت. آمنزا به هر دارةی امکاا  آمنز
بر ةپلت کشترل پ وراانت ةاشاته  ژهیپاا پ بهةهد تا ةن جریا  زودگی خنة، محیط اجتماعیمی

 ، اجتمااعی پ درهش ای نا تساهیلیباشد. همچشین م انکت ادراة ةن زوادگی نیانای، اقتصااة
نازة که خنة مسئنلیت زوادگی خانیو نا بار عهاده نا برای ادراة دراهم میپ این امکا   کشدمی

یرپنا باید طننی هدایت شنة که شخصیت اوسااوی هار  پ آمنزا. (1۵: 1393گیرود ساوصانی، 
پ  های ب ر نا تقنیت کشاد سایادهکس نا به حد کمال نشد آ  برناود پ احترام به حقنق پ آزاةی

هاایی نا کاه بارای نشاد اداراة حاق ةانواد آمنزا تمامیاناس  نای بر .(2۶0: 1391، همکانا 
 ةی ر نخن،به  .(11: 1394پ همکانا ،  ببیششد سطالیی ،شخصیت درةی پ جمعی آوها الزم انت

تحصیل ةن مقاطع تحصیالت ابتدایی، ناهشمایی  ةمشدی از حق اةاممحکنما  بهره آمنزا حق بر
 ة.شنتحصیالت آکاةمیک نا شامل می یکل ننطتحصیالت عالی پ به نیپ متننطه پ همچش

شنة که به لحاظ ماهیت، م تمل بار ها اطالق میهای تبعی به آ  ةنته از م ازاتم ازات
ةاةگاه  یمنجب قاون  پ بدپ  ویاز به ذکر ةن نأ که به انتمحرپمیت از برخی حقنق اجتماعی 

بع حکم اصلی بار محکانم تحمیال تمحض احراز ب ه پ محکنمیت قطعی پ مؤثر متهم پ به پ به
شنة، تبعی وسبت به م رم اعمال می آ تبع م ازات اصلی پ ةن اثر جهت که به آ  شنة پ ازمی

. تبعات محکنمیت ج ایی اغلب محرپمیت از حقانق (137: 1392جبانی، پ  زاةهگنیشد سپاحدی
رای حکم پ گششت این اجتماعی انت که قاونو شان آ  نا به زما  محدپة کرةه انت، یس از اج

 (.74: 1397شنة سانةبیلی، مدت آثان محکنمیت زایل می
 

 ایجابی یا سلبی بودن حق آموزش
 نبب نیپ طبیعی آةم انت، که به اوسا  بنة  اپ مربنط انت. به هم یحقنق ب ر حقنق ذات

 .(279: 1391شمنل انت سنالنمن ، پ جها  ری، دراگی، ةائموایشیررییها، تغمستقل از ةپلت

که  یندتان ای باشد یراوساوی، هرقدن هم ندتان اپ غستدیاز اوسا  بنة  بازا تناودیچن  درة وم

. (727: 1384، یانت سةاول یواشدوحقنق نلب نیباشد، ا یراوساویم بنن به تحمل آ  انت غ
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از آوها نا گردت پ وه  تنا یکه وه مانت  یانیپ ن یحقنق ب ر مقدم بر حقنق قاونو نیبشابرا

 یپ عقل یهای عام که خانت اه اوساوانزا. (37: 1384 شر،یتر پ ش ریاتآوها ةاپطلباوه گششت س

 نیآحاة ب ر ةن ا ةهم قیکه تحق کششدینا طلب م یعام یپ هش انها انهایةانود، بالطبع، مع

پ  تیمشرر، نعا نی. از اکششدیم یتلق ستهیپ شا ستهیقران ةاةه، با راییش بستر آوها نا مننة

نا  یخاص یهاتیمحدپة ریکه به واگ  ی؛ امرشنةیدرض م یحقنق الزم پ ضرپن نیاحترام به ا

انتنان باشد،  یب ر بر کرامت پ مش لت اوساو یمشطق یاگر ابتشا یعشی ؛خناهد ةاشت یةن ی  یو

 ،تابدینا وم  ریة یدیانت؛ زما ، مکا  پ ق« ب ر»که  رةیگیبه ب ر تعلق م ثیح نیصرداا از ا

ةن مقام احقاق پ اعمال  ی ابیا .رةیتنجه قران گ مننة دیآ  با یپ نلب ی ابیا ةالجرم ةپ جشب

ةن مقام ةداع از آ  پ  ینلب پ انتی به کرامت ذات اوساو د یبخ  تیشیحق پ تحقق پ ع

 یهاپ انزا انهایتخلف از مع دگاهیة نی. از اانت مماوعت از ت اپز پ مخدپا ناختن آ 

برگردته از مالحرات  ،شنودیم یةپلت تلق یالمللنیمنل قناعد پ تعهدات بکه از ش یاوساو

: 1392، یطراز کنه یفیمطلق برخننةانود سشر یژگیاوسا  هستشد که از پ یهیپ ذاتاا بد ییابتدا

. همچشین ماهیت تعهد ةن برابری آمنزشی تعهدی ةپژپنه انت که وقض آ  منجب (39-38

شنة، این تعهدات ماهیت نلبی ودانود، بلکه ةن ها میای ةپلتالمللی برای اة مسئنلیت بین

بخ شد سنید حاتمی پ مصفا، ها نا هدایت پ ورم میتناز  با ماهیت ای ابی خنة ندتان ةپلت

های ، تعهداتی با ماهیتنپنیةانة. ازا یحق آمنزا ماهیت چشدپجه همچشین، (.1379: 1399

جشگ، پ حدپث شرایطی وریر  با تنجه به م کالت مالیکشد. مختلف ای ابی پ نلبی ای اة می

از ک ننها اجرای حق آمنزا ةن آ  شرایط منجب تهدید حق برتری برخی  برایقحطی پ ... 

نند که بتنا  حق آمنزا نا جهت حفظ حقنق به ورر می ،بشابراین؛ شنةماوشد حق حیات می

 یطننکلتنا  این حق نا بهپلی ومی ؛صننت منقتی تعلیق ومنةبرتر ةن مقطع زماوی خاصی پ به

عشنا  حناةث دننس ماژپن به شمان آپنة پ به تنا  به، زوداوی شد  نا ومیهمچشیننلب ومنة. 

 .(40: 139۶ها نلب ومنة ستیمننی، نزا نا از آ اشخاص زوداوی هستشد حق آم کهنیخاطر ا
هاا پ هش انهاای متشاناب باا وقو بس ایی ةن جاای  ین نااختن انزا بر آمنزا اجرای حق

کشد. این پیژگی محدپة صننت هم اوی پ گسترةه ةن زودگی جمعی ایفا میتحنالت اجتماعی به
تناواد از ایان حاق ةن هر مکا  پ زماا  میبه ةپن  خاص یا مکا  معین ویست؛ بلکه هر اوسا  

ةلیل کاه باهکه درة ةن تمام مراحال زوادگی خانة حتای زماوی یاگنوهة. بهشنمشد ب ری بهره
قماشای، پ  شنة، از ایان حاق برخاننةان انات سجهااو یریبه م ازات می انتکاب جرم محکنم

 ایامحادپة  ةت ربا اةیز احتمال پ به شنودیم یواش ریمعمنالا از جنامع دق ا یزوداو .(۶4: 139۶
 از آوها باا خناواد  پ ونشاتن م اکل یانیود. بسنجامعه ودا یةوسبت به بق یآمنزش ةت رب چیه
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از  تیاحما یهاناه از یآمنزش تیفیجمله خدمات باک آمنزا از یهادراهم آپنة  درصت؛ ةانود
 ،یلیتحصا یهابینآة به شکسته شد  چرخ تناودیبه آمنزا م یآوهانت. ةنترن یتناوبخ 

از عنامال متعادة نرچ امه  یب هکان. زیرا (krolak, 2019: 8دقر، خ نوت پ جرم کمک کشد س
شاهرپودا   یرنازییشجامعه ةشیةن زم ةپلت اقدامات بنة  واق  ةن هااز آو یکه شمان رةیگیم
 ینارر نمشرنباهمشاناب  طیمح  اةیها ةن اةپلت کانیپ کم یکنتاه نیپاقع ا . ةنةانود  هین

 ةهادیاز آوا  نا به نمت انتکاب جرم نانق م ینشد ادراة انت که تعداة شدیشد  ةننت درا

.(Carrabine et al., 2009: 191) حاق بار  یفاایةن ا شاا یهاا ةن کنتاهنؤال بارة  ةپلت ریز
 یرپیایویا  عاام  یحقنق ب ر نیحاکم بر حق بر آمنزا، از قناو صخا نیبر قناوآمنزا عالپه

چراکاه  د؛یاومایةن آ  الزم م ییقضا یدگینن ی. ةن صننت وقض حق بر آمنزا، برننکشدیم
 دیحاق خانة خناهاد ننا متعهادا  آ  باه هیعلی وقض حق بر آمنزا تشها با ةاةخناه یقرباو

 .(10: 1392 ،یگلنگاه یزاهد ی پسحاتم
 یم پ تربیت ةنالیحه که بر اهمیت جای اه علم، آمنزا پ تعلة انائ هیبا تنجه به ةالیل تنجی

پ ةنصدة  ةانة ادراة اشانه ةپ نپایات پ بیاو ر ل پم تحصیل علم پ اد ایو آگاهی برای هم اتیآ

ة های نیانی پ اجتماعی پ ندع تبعیضات وانپا پ ای اة امکاوات عاةالوه برای همآزاةی نیتأم

ادراة  ةة که همهمچشین اشانه به این ةان ،ة  پنایل تحصیالت عالی انتکرادراة ملت پ دراهم 

ة یکی از حقنق مش لتحصیل بهة جمله حق اةام از حقنق اقتصاةی، اجتماعی پ نیانی از

ای اة درصت آوا  از اةامة تحصیل پ  مشدی ةائمبشیاةین برخننةانود پ بر ل پم تضمین حق بهره

ی حال ةن وقد پ برنن، ادراة جامعه نا مدورر قران ةاةه انت ةکسب علم پ آمنزا برای هم

ةن قسمت اپل با تنجه به ایشکه آید که پجنة میبه هالنؤااین پاحده الحاقی به ماةه  تبصر

تنا  به نا ومی کسچیحق بر آمنزا ج ء حقنق انانی ادراة انت پ ه»تبصره آمده انت: 

جمله آمنزا  عشنی غیر از عدم صالحیت علمی مقرن، از آمنزا ةن مقاطع مختلف تحصیلی از

آمنزا نا ج ء حقنق انانی ادراة برشمرةه بر ةن صدن تبصره حق  پ ایشکه؛ «ة...عالی مشع کر

تنا  اشخاص نا بشابر ةالیلی غیر از صالحیت علمی از تبصره چطنن می ةةن اةام بشابراین،انت، 

محکنمیت  ةادراة ةانای نابق»...  که: آمده انت وی  تبصره ةةن اةام کرة؟تحصیل مشع  ةاةام

حدی پ جانننی برای ک نن  ةقاچاق اوسا ، محانب ةیادتجرائم نازما  کیفری قطعی ةن

یادته پ قاچاق اوسا  به خناوشده س،( ةن کلمات نازما  عالمت حال با تنجه به وبنة...« متخاصم 

حدی پ جانننی  ةقاچاق اوسا ، محانب ةیادتدنق جرم نازما  ةة که مشرنن از کلمشنالقا می

یادته تنا  مصداق نازما ومی ،رای جرم محانبه که جرمی مقید انتةن این صننت بیس انت، 

س،( ةنورر ب یریم که عالمت یادته پ قاچاق اوسا  نا ةنورر گردت پ اگر ةن بین کلمات نازما 
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 .ةشنشمنل تبصره جرائم بی تری نا شامل می  ادتاةه انت، ةایر قلم ةن حین تدپین الیحه از

قران  یرحدیغ ةمقابل آ  محانب ةحدی که ةن وقط ةبه ذکر جرم محانبنؤال ةی ر ایشکه با تنجه 

ةن  یرحدیغ ةعشنا  محانبگیرة، آیا ةن قناوین جانی ةن ک نن پ متن  دقهی جرمی هم بهمی

ها چه بنةه کششدگا  الیحه از ذکر این جرمپ ایشکه هدف تدپین ؛حدی پجنة ةانة ةمقابل محانب

ای جرائم امشیتی بنةه انت یا ةلیل تخصی  این جرائم از نایر آیا ةنصدة ای اة حکم بر .انت

ةن طنل مدت محرپمیت تبعی »...  :تبصره آمده انت که ةپ ةن اةام ؛تناود باشدجرائم چه می

اجتماعی از آمنزا ةن مقاطع تحصیالت تکمیلی ةن مؤنسات آمنزا عالی ةپلتی محرپم 

ةن اةامه تحصیل دقط از  ،نا ةن طنل ةپنا  م ازات تبعی دراةکه ةن ایش ا ا ؛...«باششد می

شد   ءعلیرغم احصا کشد پ اینمشع می عشنا  یکی از حقنق اجتماعیبهمقاطع تکمیلی 

وکته  انت.قاون  م ازات انالمی  2۶ةن ماةه  حصری صننتبه های حقنق اجتماعیمصداق

گرةة، یس ةن وقطه پمیت صرداا ةن مؤنسات آمنزا عالی ةپلتی پضع میاین محر کهنیبعدی ا

تناوشد ةن مؤنسات آمنزا عالی غیرةپلتی، غیراوتفاعی پ ... به اةامه مقابل آ  این اشخاص می

کلیه قناوین پ »... وی  اشانه ةاشته انت آخر  قسمت پ ةن ؛بررةازود ةن تمام مقاطع تحصیل

مشدی از حق آمنزا مقرن طی ج  صالحیت علمی برای بهرهمقرنات عام پ خاصی که شرای

که ةن اةامه بحث به مبایشت الیحه ؛ «شنودورر از مرجع پ زما  تصنیب لغن میاود، صرفکرةه

مشدی عام پ خاص بر حق بهره صننتبهالمللی پ مقرنات ةاخلی که مشکنن با انشاة بین

 .شنةمحکنما  از آمنزا اشانه ةانود یرةاخته می
 

 مندی محکومان از حق آموزشالمللی ناظر بر بهرهبا اسناد بین 1الیحهمباینت 
 اناشاة پ یةاخلا نیقاناو پ کارةه دایای یهش اان ی، جشباةشیباال یششاناجرم یهاادتاهی امرپزه

 کاه ،ب هکاان دارة یبازیرپن که کششدیم دیتأک وکته نیا بر ی،بازیرپن بر حیتصر ضمن ی،المللنیب
 بازگرةاواد، جامعاه باه نا اپ ةپباانه تنا یم پ شده ةاشته ةپن و ه جامعه از منقت پ یقاتفا طننبه

تحات تاأثیر  ی،انشااة ایا آپنالا ام یالمللانیب اناشاة ةن ،لیةل نیهم به .ستیو ةنترس از ةپن
 یجاباه «ب هکاانا  باا یاصاالح ندتاان»ب ر، اصاطالح  حقنق نیمنازپ  یششاختجرم یهاادتهی
صالح جهااوی جا  از کاه (. همچشا 1۵8: 1391سابراهیمی،  شنةیم برةه کانبه «فریک پ هیتشب»

 ةپ بدپ  ترةید هما 2طریق آمنزا پ نشد پ شکندایی انتعداةهای وهفته ب ر میسر وخناهد بنة

                                                           
 .نک ن یها پ مراک  آمنزا عالةاو  ن ةن ةاو  اه رایقاون  نش و پ یش ۵  تبصره به ماة کیالحاق  ةحیال .1

، بشد 1  ماة 3بشد  ةن ،مقدمه برعالپه تبعیض، گنوهچیآحاة ب ر بدپ  ه های انانیحقنق ب ر پ آزاةی نیتأم. 2
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پ واةیده او اشتن حقانق ةی ارا  نرچ امه  یها پ پقایع تلخ ب ر از جهالت پ خنةمحننجشگ
سشااملن،  انات یشیبسب ةاوایی پ نهایی ب ر از ظلمات جهل پ کنتهک ةلیپ آمنزا پن رةیگیم

ی متعدةی ویااز ةانة نازپکانهای خنة به اب انها پ هاآنما زودا  برای ةنترنی به  (.7: 1388
یاا  ناناةیب رایاز نپة،شامان مایبه آوها نیترمهمب هکانا  از  یرپنا پ آمنزاکه ةن این میا  

ةن  تناودیم ب هکانا  پ وی  ةننت تربیت و د  آوا  ةن محیط مدننه ای ازبنة  ةنته نناةکم
 .باشد نیآدروقوگرایو آوا  به ب هکانی   هیوت ةنهای اجتماعی پ واآششا ماود  ایشا  با انزا

 رییاشامکا کاه ضارپنی پ  آو اهای علمی پ تربیتی نا البته تا باید ةن عرصة کیفری آمنزه یس
خت تا از این نه شن امکا  بازیشیری اجتمااعی ب هکاانا  ةن ایان یهشاه انت، به این ةنته آمن

پ تربیات با اصالح  نپة کههمچشین از نیستم زودا  اوتران می (.47: 137۶دراهم شنة سةاوو، 
ةن . (Amit Kumar, Upendra Nabh, 2018: 39س م رما ، می ا  جرم پ جشایت نا کاهو ةهد

 ایاةپجاوباه  یقرانةاةهاا ا یحقانق زواداو یمشباع اصال یلاالملنیب ایا یدرامل یحقنق ستمین
مثال  یالمللنیب یهانازما  ایها ةپلت شدگا یانت که وما ییهایرپتکل ای هاثاقیچشدجاوبه، م

 ایااةپجاوبااه  یةن قرانةاةهااا نیپ طاارد ششاادکیم بینااازما  ملاال متحااد آ  نا پضااع پ تصاان
 .ششدکیآ  م یجراچشدجاوبه تعهد به ا یامضاکششدگا  ةن قرانةاةها

 تنا  باهمشدی محکنما  از حق آمنزا میالمللی عام واظر بر بهرهةن نانتای معردی انشاة بین
 :194۵1علمی، درهش ی پ آمنزشی ناازما  ملال متحاد مصانب  ةقناعد کمیت منانة زیر اشانه کرة.

ی، جهااو باواک کاه یاگنوهبهانت،  تیاهمشده پ حائ   یرنوگ انیبس یرپنا پ آمنزاامرپزه وقو 
 تیااهم. ةاوادیم ماشکننی هاشااخ  جمله ازنا  یرپنا پ آمنزای مسئلة جهاوشاخ   ا یبةن 

پ  کشادیم تیادعالة آمنزا شیزمةن  نوسکنی به وام یالمللنیبنازما   کی کهی انت حدمنضنع به
 ،واانی ی پ ةاواواللهسنحمات ک ننهاناتةن  یارپنا پ آمنزای آ  تنجه به تننعة اصلننالت 
پ  ی، همکاان2هماه یةن خصانص آمانزا باراکاه  نوسکنی ةوامهیتنص 1براناس ماة   (.۵3: 1393
 یشدهایدرا یآمنزا ةن تمام یانان یهایپ آمنزا ةن انتباط با حقنق ب ر پ آزاة یالمللنیصلح ب
بار لا پم مشکنن که  ةوامتنصیه 1از نه شن ماة   .(Dieter Beiter, 2005: 18انت س یاجتماع یزودگ

عشنا  عضانی از اداراة محکنماا  ویا ، باه ،شده انات دیةنترنی تمام ادراة جامعه بر آمننا تأک
 ینوسکن ةن 2014-2021 مدتا یتناوشد بر حق آمنزا ةنترنی ةاشته باششد. ناهبرة مجامعه می

 هاای عضاناز ةپلت تیآمنزا، حما ةشیةن زم نوسکنی: هدف ناهبرةی 20143آمنزا مصنب  ةزمیش
هماه انات  یبارا ریپ دراگ تیفیالعمر باکماةام یریاةگی  اةیجهت ا یآمنزش یهاورام ةتننع یبرا

                                                                                                                                        
 ت.گردته ان قران دیمش نن نازما  ملل مننة تأک ۵۵  ماة «ح»پ بشد  13  ماة «ب»

1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO  (  

 شنة.می که ةنترنی بر حق آمنزا شامل محکنما  وی  انتاین مطلب  دیمؤوی  ةن ایش ا « همه»ذکر عبانت  .2
3. Medium-Term Strategy 2014-2021 Document 37 C/4 
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ةپنا   ةةن هما یریاةگی یهابه درصت یابیگسترا ةنت نوسکنی»... ةانة: بیا  می 2۶که ةن بشد 
 پ آزاة( انتقاا خناهاد یرننامیغ یریاةگیا، یچشدگاوه سآمنزا ننام یرهایمس قینا از طر یزودگ
پ حقنق محانن باشاشد پ باه  ری، دراگیریاةگیپ  یآمنزش یهاخناهد کرة که ورام نیپ تضم دیبخ 

های این نشد که ةن تالا جهت ةنترنای باه درصات 2۶مطابق بشد  .«تنجه کششد را یتشنع دراگ
محکنما  ویا ، هماوشاد ناایر اداراة جامعاه امکاا   ،آمنزشی برای همه ةن تمام ةپنا  زودگی انت

ینوساکن  2030ناشد  تناوشاد ةاشاته باشاشد.به حق آمنزا نا ةن تمام ةپنا  زوادگی می ةنترنی
ناازما  ملال  ةقطعشامه، بحث آمانزا انات پ ةن آ  برواما نیا یهااز بخو یکی: 201۵1مصنب 

مرةما  خانة داان   یبرا دیبا 2030ک نن عضن نازما  ملل تا نال  192 ةشده انت که هم اشانه
العمر بااال پ مااةام تیافیک ، بااینن پ هرگنوه تفاپت پ تبعیض، امکاوات مساپ، تی، قنمتیاز جشس

اق اان جامعاه باه  ةهما ینشد به ةنترن نیاةن  ،طننکه گفته شددراهم کششد. هما  لیتحص یبرا
جهااوی حقانق ب ار مصانب ة . اعالمیاةشانیم  یاکه شامل محکنماا  وانت  دهشآمنزا اشانه 

 کاانییب ار انات.  خیتاانی ناهشماا پ نپشاش ر ةن هاامتن ار از ی حقانق بجهااویة اعالم :19482
پ  هاازما ةن  هایداةگریاباوساا  پ بار ضاد تماام  کراماتپ  تیاثیحی ةدااع از برا ریوایشیخست 
ی هاهیااعالمپ  هاهیااویب، نیقاناوی هام منعاهیی ماوشاد قارانةاة، مرزها پ حدی مختلف با هامکا 

مرنانم وقاو  ایا مکتنب نیقناواذها  هستشد پ پجدا  ب ر پ ی هایرپزییو اوة  که شدهم خ 
ی پ گانةنزی آنماا  پ ناهبار انات سوانع حاال نیع ةننبب مسئلة حقنق ب ر  نیهم. به اودبسته
 یپ ةانا وادشده انت که ادراة متنلدشاده آزاة پ برابر دیتأک 2پ  1مناة  مطابق .(38: 1384ی، النود

 شدهساتةانا  ی یتماا گنواهچیةه از حقانق ب ار نا بادپ  هود پ حاق اناتفااکساا یع ت پ حقنق 
حقاانق ب ااری ادااراة، حااق برخااننةانی از تعلاایم پ تربیاات اناات  جملااه از(. Anaya, 2004:17س
مقارن  2۶مااة   1ی بشاد حق آمنزا ط ةشیحقنق ب ر ةن زم یجهاو یةاعالم (.O’Byrne, 2013: 5س
 ییرپنا الاقل تاا حادپة پ آمنزا، مشد شنةیرپنا بهره پ کس حق ةانة از آمنزا هر»: شدکیم

انات،  یاجباان ییآمانزا ابتادا ،باشاد یم ااو دیانت با یپ انان ییابتدا ماتیکه مربنط به تعل
 3هماه یکامال باه نپ یمسااپ طیبا شرا دیبا یکشد پ آمنزا عال دایی تیعمنم دیبا یاآمنزا حرده

بشاد  که ةن یرتن شنةیمالحره م .«مشد گرةودبهرهباز باشد تا همه بشا به انتعداة خنة بتناوشد از آ  
محکنماا   ن،یبرشمرةه شده انت؛ بشابرا اوسا  یحق انان ،مشکنن حق آمنزا یةاعالم 2۶ماة   1
مسائله ةن ماناة  نیهم ود.شنمشد بهره عالی از آمنزا تناوشدیم یب رة از جامع یعشنا  عضنبه  یو

، بشاد 1یی حقانق ب ارانپیاا ن یکشناوسااپل  یرپتکل 2ماة   ،4یی حقنق ب رکایآمریة اعالم 31پ  12

                                                           
1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 25 September 2015 
2. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 10 December 1948 

 پاژه ةن نیصداق ام نیبانزتر دیپ شا ةشنیم  یو محکنما ه، شامل ةما نیمشکنن ةن ا« همه»  اطالق پ عمنم پاژ. 3
 .باشدعالی خصنص آمنزا 

1. American Declaration of The Rights and Duties of Man 2 May 1948 
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انات.  شاده ذکارویا   3یی حقانق ب ارقاایآدرمش انن  17پ ماة   2مش نن اجتماعی انپیا 1ماة   10
ی المللانیبناشد  نیاپل ن یکشناوس نیا: 19۶04یرپنا مصنب  پ کشناوسین  عدم تبعیض ةن آمنزا

ی همکاان، ماشکنن ن یکشناوساآپن ةانة. هادف الا ام ی قادنتالمللانیبةن ناطح  کهانت  نوسکنی
پ ندتان برابر با تمامی ادراة ةن آمانزا  هادرصتی ةن برابرةن آمنزا پ انتقای  ضیتبعمشرنن ندع به

ی باه آمانزا، اناتاودانة پ ةنترنا جملاه ازپ ناطنح آمانزا  اشکالهمة  ن یکشناوسانت. این 
ی بایسحب ةاوادیم، جا ء حاق بار آمانزا شانةیم انائاهآمنزا  کهی نا طیشرای پ آمنزش تیفیک

کارةه انات:  فیاتعر گنواهنیةن آمانزا نا ا ۵ضی، تبعن یکشناوس 1ماة   1 بشد(. ۵: 1391م شده، 
جشس، زبا ، مشهب، نیانی یاا هار عقیاد  ژاة، نوگ براناس و حیترج ای تی، محرپم یهرگنوه تما»

تبعایض ةن  1؛ پ ةن شاق اپل بشاد «ایط تنلادملی یا اجتماعی، پضعیت اقتصاةی یا شر مش أةی ر، 
قلمداة کارةه انات. « محرپم کرة  درة یا گرپهی از ادراة از هر ونع یا هر نطح آمنزا»آمنزا نا 

ةانة: که بیا  مای 3پ همچشین مطابق ماة   ن یاین کشناوس 1ماة   1بشد شق اپل از نه شن نپ ازاین
شنود به لغن هرگنوه مقارنات ک ننهای عضن متعهد میاز بین برة  پ جلنگیری از تبعیض  مشرننبه

قاونوی پ هرگنوه ةنتننالعمل اةانی پ قطع هرگنوه عملکارة اةانی کاه شاامل تبعایض ةن آمانزا 
عشنا  گرپهای از جامعاه ، باه یوکته اشانه کرة که محکنما  و نیبه ا تنا یم باشد جلنگیری کششد.

 مقارن 9همچشاین ةن مااة  ةاشته باششد.  یةنترن به حق آمنزا ضیتبع هرگنوه بدپ  بایستمی
بر این اناس ایرا  کاه عضان «. هیچ قید پ شرطی برای این کشناوسین  م از ویست»انت که  شده
هیچ قید پ شرطی مخالف مفاة کشناوسین  ةنورر ب یرة سحسیشی  ستیوانت، م از  ن یسیکماین 

: 19۶۶۶ةی، اجتمااعی پ درهش ای مصانب المللی حقانق اقتصاامیثاق بین(. ۵3: 1398ةنه صندی، 
 ا یاب 13حاق آمانزا انات کاه ةن مااة   نیایتب ةشایةن زم یالمللنینشد ب نیترمهماین میثاق 

 تیاز آمانزا نا باه ننام یحاق هار دارة جهات برخاننةان ثاقیم نیعضن ا یهاةپلت»: ةانةیم
پ کرامات اوساا  پ  تیکامال شخصا ةةن جهات تنناع دیکه آمنزا با رودییشیآوها م .ششانشدیم

از  .(Dieter Beiter, 2005: 94« سشانة تیپ هادا تیاتقن یانان یهایاحترام به حقنق ب ر پ آزاة
ها نا منظف به ننمیت ششاختن حاق آمانزا هار دارة ةن میثاق مشکنن که ةپلت 13نه شن ماة  
ما  ملال ی ناازپ درهش ا یاجتمااع ،یحقنق اقتصااة ةتیکم 13، تفسیر عام شمان  ةاودجامعه می

                                                                                                                                        
2. Protocol 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

20 March 1952 
3. European Social Charter 18 October 1961 
4. African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) 27 June 1981 
5. Convention Against Discrimination in Education 14 December 1960 

 دیاشهب، عقاماجشس، زبا ،  نوگ، براناس وژاة، حیترج ای تیمحدپة ت،یمحرپم ،یگشاندرق به هرگنوهتبعیض . ۶
آ ،  امادیی ایکه هدف  شنةیاطالق م تنلد ای یاقتصاة طیشرا ،یاجتماع ای یمل اصالت د،یعقا رینا ای یانین

 .(۶: 1398باشد سبی ی،  نزابرخننة برابر ةن آم فیتضع ایلغن 
7. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 16 December 1966 
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ننامیت شاشاختن حاق بهها منظاف باه ، ةپلتنپنیازا 1متحد وی  بر اهمیت این مطلب ةاللت ةانة.
ی ةانة، مفصال وسابتاامتن  کهماةه  نیاشد. هستعشنا  عضنی از ادراة جامعه وی  آمنزا محکنما  به

ی نا عاالی پ یابتاداآمنزا اعم از آمانزا  اشکالیة نطنح پ کلی حقنق ب ر، جهاویة اعالمهماوشد 
: 19902مصانب  هماه یآمنزا بارا یجهاو یةاعالم (.307: 1388ی، داطم دینی سقان کشدیم ا یب

 باواکناازما  ملال،  تیاجمع، صاشدپق سفینو، ینوسکنی یالمللنیبیة مشکنن نا یشج نازما  اعالم
 پ م شننان  پاتار ةالس ةاةود قران راییش مننة لشدیتا نیجامتة عمرا  ملل متحد ةن بروامی پ جهاو

 1این اعالمیه ضمن ششانایی حق آمنزا پ تحصیل مطابق بشاد  .(22: 2010، تنماس هاس چایلد
ی جهات آمنزشا یهااز درصات جانا  پ ب نگساال از کانة،،اعام  هر درةبرخننةانی » به 1ماة  

 یآمنزشا یازهاایبارآپنةه کارة  وباه » ۵؛ پ ةن بشد «اآوه یانان یآمنزشی ازهایبرآپنةه ناختن و
عضن جامعه حاق  عشنا بهنپ محکنما  وی  (. ازاین8: 1398ی،  یسب اشانه ةانة «هم ا برای  یانان
 ایان 9منجاب مااة   : باه19903حقنق ب ر انالمی مصانب  ةاعالمی. ةانود نامشدی از آمنزا بهره
پاجب انت بر جامعه پ بر ةپلت الزم انات کاه  یانت پ آمنزا امر ضهیدر کیطلب علم  هیاعالم
 نیتاأم ،که مصلحت جامعه نا برآپنة یاگنوهپ متشنع بنة  آ  نا به نازةنا دراهم  آ  لیها پ پناناه
معردات حاصال کشاد پ آ  نا  یهست قیانالم پ حقا نیپ به اوسا  درصت ةهد که وسبت به ة دکش
 ةاعالمیا 9شنة کاه ةن یرتان مااة  مالحره می .(348: 1388، ی یسب رةیکان گبه تیب ر ریخ یبرا

ها پ پناایل ةنترنای باه ناه نیها نا منظف به تأمنزی نا امری پاجب شمرةه پ ةپلتآممشکنن علم
عشنا  عضانی از ها باید امکا  ةنترنی محکنما  به حق آمنزا نا به، ةپلتنپنیه انت. ازاکرةآ  

منجاب  باه :19734 مصانب دیاآیانتا تیامشع پ م ازات جشا ن یکشناوس شد.کش نیب ری تأم ةجامع
 هیاعلی تیجشاا دیاکه آیانتا ةانودیاعالم م ن یکشناوس نیطرف ا یک ننها» ن یکشناوس نیا 1ماة  
پ  هااناتین  یاپ و دیاآیانتا یهاهیاپ نپ هااناتیاز ن یکاه واشا یراوساویانت پ اعمال غ تیب ر

                                                           
 آماانزا ی ةن مااننة حااق باارپ درهش اا یاجتماااع ،یحقاانق اقتصاااة ةتاایکم 13باار یایااة تفساایر عااام شاامان  . 1

نت ا یحقنق اوساو کییرپنا هم  پ آمنزا»نة: ةابیا  می E/C.12/1999/10 ,1999)پیکمین جلسه، بیست)
 یاصال ةلیناآمنزا پ ،یحق تناومشدناز کیعشنا  حقنق ب ر. به ریتحقق نا یبرا یضرپن لهیپن کیپ هم 

وشد پ ز دقر برهااخنة نا  تناوشدیم یپ اجتماع یاقتصاة یةانت که با انتفاةه از آ ، ب نگساال  پ درزودا  حاش
واا ، ز یةن تناومشدنااز یةنت آپنود. آمنزا وقو مهمااجتماعات خنة به نکامل ةم انکت  یبرا یالهیپن

ت از محادرا ،یحقنق ب ر پ ةمنکران جیخطروا، ننءانتفاةه خطروا،، ترپ یمصن  ماود  کنةکا  از کانگر
 نیاز بهتاار یکااییاارپنا  پ آماانزا ،یاشاادهیطنن د اةانة. بااه تیااپ کشتاارل نشااد جمع سااتیز طیمحاا
 یآمنزا دقاط عملا تیشده انت؛ اما اهماو ام ةهشد، ششاخته تناوشدیانت که ک ننها م یهایگشانهینرما

پ  هایاز شااة یکی نی، نپششفکر پ دعال که بتناود آزاةاوه پ گسترةه باشد همچشکرةهلیذهن تحص کی. ستیو
 «.…انت یب ر تیمنجنة یهایاةاا

2. World Declaration of Education for All 5-9 March 1990 
3  . Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) 5 August 1990 

3. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid 30 November 1973 
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 انات شادهفیتعر ن یکشناوس نیا 2که ةن ماة   یبیبه ترت ضیپ تبع یوژاة ییم ابه جدا یهانپا
کاه مشرانن از آوهاا   اریاقادامات ة ایاپ  یهرگنوه اقدامات قااونو» 2ماة   «ج»منجب بشد  ه؛ پ ب«...

ک انن،  یپ درهش  یاقتصاة ،یاجتماع ،یانین یاز م انکت ةن زودگ ییهاگرپه ایبازةاشتن گرپه پ 
خصانص باا محارپم به ییهااگرپه ایا رپهگ نیچش ةاز تننع یریجهت جلنگ یطیشرا یتعمد  اةیا

 لیشامل حق کان، حاق ت اک یهایاز حقنق ب ر پ آزاة یوژاة یهاگرپه ایگرپه  کی یاکرة  اعض
از حاق بار آمانزا پ  تیاحما بیترتنیباشاد. باد« ...پ  لیم از، حاق تحصا یکانگر یهاهیاتحاة
 نیامنجاب ا ندتاه انات. باه وییا  یاو یالمللانیب یاو اانجرم ةتا آنتاو ضیعدم تبع تیممشنع
 دیمرتکب آیانتا یکس کهیةنصننت یالمللنیب یفریک ةاةگاه ةمقرنات انانشام پ ةن کشان ن یکشناوس

ةن   یاپ و نا یاة ةمنجاب اناناشام پ باه یالمللانیب یفاریاز و اه حقنق ک  یةن امر آمنزا شنة و
 .(42۶: 1389 ،یاپناویخناهد بنة سو  رةیقابل ی یجهاو تیبا انتشاة به اصل صالح یمحاکم ةاخل

تنا  باه محکنما  می آمنزاالمللی خاص واظر بر حق معردی انشاة بینتای نانهمچشین ةن 
حاداقل ندتاان باا زواداویا   خصانصم منعه قناعد نازما  ملال متحاد ةن منانة زیر اشانه کرة. 

باا تنجاه باه و راوای ةیریشاة : 19۵۵1مصانب  مشرنن مبانزه با جرم پ چ نو ی ندتان با زواداویا به
بر اهمیت  دیتأکنازی عدالت کیفری پ حمایت از حقنق ب ر با ننة اوساوینازما  ملل متحد ةن م

انانی حقنق ب ر ةن عدالت کیفری پ یی  یری از جرم حداقل انتاودانةهای جهاوی بارای ندتاان 
 ةن زواداویا  باا ندتان مننة ةن ملل نازما  انتاودانة حداقل مقرناتانت.  شده بیتصنبا زوداویا  

 19۵۵ ناال ةن که م رما  با ندتان پ جرم از یی  یری ةن زمیشة متحد ملل ا نازم کش ر  اپلین
 طای ملال ناازما  اجتمااعی پ اقتصااةی شاننای تنناط پ نناید تصنیب به شد، برگ ان ژون ةن

 شاد تأیید 1977 می 13 مننخة( LXIIس 207۶ قطعشامة پ 19۵7 ژپئیة( XXIV) 663C قطعشامة
 کاه زواداویاوی آمانزا تا شنة اودی یده باید تمهیداتی»: ةانةمی بیا  1 بشد 77 قاعد  مطابقکه 
 این که ک ننهایی ةن مشهبی، هایآمنزاجمله  . ازیابد تننعه هستشد، آمنزا از انتفاةه به قاةن
 زوادا  اةان  پ باشاد اجباانی باید جنا  زوداویا  پ نناةا بی آمنزا. انت یشیرامکا  آمنزا ونع

 با باید زوداویا  آمنزا االمکا ،حتی» 2 بشدمنجب  به همچشین. «کشد لاعما آ  بر ةقیقی ورانت
 هایچ بادپ  آزاةی از یاس نا خانة تحصایالت بتناوشد آوا  تا باشد هماهشگ ک نن آمنزشی ورام

 وهااةعشنا  باه 2کیفاری عدالت پ جرم پقنع از یی  یری همچشین کمیسین . «ةهشد اةامه م کلی
 ةن متحاد، ملال نازما  عمنمی م مع نپ، همین از. شنةمی ششاخته نقناوی این انزیابی کمیتة پ

مت اکل  پ آزاة یةپلتابین  کانآزمنة گرپه یککرة که  ةنخنانت م بنن کمیسین  از ،2010 نال
 هایی اردت  کششدمشعکس آوها تاکشد  ای اة این قناعد ةن ت دیدورر مننة ةن اطالعات تباةل برای
 آماد  یاایین به قناوین ةن تغییر هرگنوه ایشکه بر م رپط .باششد هاینهش بهترین پ اصالح علنم ةن

                                                           
1  . Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) 30 August 1955 

2  . Commission on Crime Prevention and Criminal Justice )CCPCJ( 



 1400پاییز  ،3، شمارۀ 51فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1170

 ةپلتایبین  کاانآزمنة گرپه یک ،2011 نال ةن عمنمی م مع. و نة مش ر منجنة انتاودانةهای
 پ ایمشطقاه پ المللایبین هایناازما  ناایر متحاد، ملل نازما  به مربنط وهاةهای پ کرة ای اة

 حداقل قناوین نریرنتعشنا  به پ شدود ةعنت نپود این ةن م انکت برای مدوی جامعة همچشین
 و ةیاک از نا دورریات د نپواد ویا  1متحد ملل نازما  جرم پ مخدن مناة ةدتر ةبیرخاوة انتاودانة،
 جشانبی آدریقای ،تاپ پیک ةن 201۵ مانس ةن که خنة جلسة چهانمین ةن کانگرپه. کرة همراهی

 مه ماه ةن پ ننیدود اجماع به بنةود،شده  باز دورریت د برای که قناویشی کلیة مننة ةن شد، برگ ان
 بارای پ کرة تأیید ناشده اصالح قناوین کیفری عدالت پ جرم پقنع از یی  یری کمیسین  ،201۵
 انناال عمانمی م مع به آ  تصنیب از یس پ مطرح کرة 2اجتماعی پ اقتصاةی شننای ةن تصنیب

 تنناط آنااتفااق  باه اناتاودانة قاناوین حاداقل ازشاده اصالح وسخة ،201۵ ةنامبر 17 ةن. شد
 نناید تصانیب باه A/RES/70/175 قطعشاماة ةن ملال ناازما  عمنمی م مع جلسة هفتاةمین

.(McCrie, Clemot, 2015: 48) مشرنن باه «ماوادال ولسن  قناوین»عشنا  شده بهاصالح قناوین این
 کاه شانةمی شاشاخته 3ماوادال هالیاالنپل ولسان  جشانبی، آدریقاای دقیاد جمهننسینئ به احترام
 ماتن باا 77 قاعاد  مطاابق جدید قناوین ةن البته .گشناود زودا  ةن نا خنة عمر از زیاةی هاینال

 مشباععشنا  باه جهاا  نرانار انات. ایان قناعاد ةنشاده  ذکار بشد 2 ةن پ 104 ماة  ةن م ابه
 ایپیاژه اهمیات از زوادا  مادیریت بارای عملی هایناهشمایی همچشین پ مربنط ملی قاونو شانی
 پ المللایبین قاناوین بارای نا هاییةناتننالعمل ویسات، آپنال ام قاونوی. اگرچه از ورر برخننةانود

 از پشاده  ةاةه تنضایح اناتاودانة این ةن که انانی اصل. ةهشدمیانائه  زوداوی شهرپودا  ةاخلی
 یاا نیانای عقایاد ماشهب، زباا ، جشس، نوگ، وژاة، که انت این ،انت برخننةان ایپیژه اهمیت
 وخناهاد بار ةن نا تبعیضای هیچ ةی ر، پضعیت یا تنلد ةانایی، اجتماعی، یا ملی مش أ ةی ر، عقاید
عادالت کیفاری کنةکاا  پ ونجناواا  مصانب  ةزمیش م منعه قناعد نازما  ملل متحد ةن .ةاشت
بار  ی، به حاق کنةکاا  زواداوگفتهویهای یه پیژگینشد ةن کشان تنجه ب نیا سشدگا ی: ون198۵4
  کششدنالب ریکنةکا  یسر پ ةختار م امنل تاداب یبرا یامکاوات مساپ یةیرپنا پ ته پ آمنزا

 دیاب هکاانا  ونجانا  مؤواث وبا»ماة  ماشکنن:  4اود. مطابق بشد اشانه ةاشته شهیزم نیةن ا یآزاة
 یاةیس بر یا ....« شدیوما ادتیانا  ونجنا  مشکر ةنکمتر از ب هک یمراقبت؛ کمک پ امکاوات آمنزش

پ بادپ   کساا یصاننت ب هکاانا  ونجانا  به یاةکل یانت تا برا شده هیها تنصبشد به ةپلت نیا
 یناشد، برابار نیاانات ةن یرتان ا یهیةنته داراهم شانة. باد نیا لیامکاوات تحص یگشانتفاپت

باه  یابیمهام ةنات ییارپنا از ناازپکانها پ آمانزا ریاز تاداب یمشادب هکانا  کنة، ةن بهره
م منعاه قناعاد  .(24: 1394، ازیننیاانت سو شده یمعرد یفریورام عدالت ک ةبازیرپناو یهاهدف

                                                           
1. United Nations Office on Drugs and Crime )UNODC( 
2. Economic and Social Council )ECOSOC( 
3 .Nelson Rolihlahla Mandela. 
4  . The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing 

Rules) 29 November 1985 
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: حاق 19901اود مصانب نازما  ملل متحد برای حمایت از ونجناوااوی کاه از آزاةی محارپم شاده
 نیاا لیتحصا شکاهیا یعشی ؛دیجرا ةنآصننت هددمشد به ابه دیبا ییرپنا کنةکا  زوداو پ آمنزا

 لهیپنا نییرپنا هماهشگ باشد تا به ا پ ورام آمنزا یهانهیاصنل پ شبا  دیةنته از ب هکانا  با
مباةنت پنزواد. مااة   لیتحص ةکنةکا  پ ونجناوا  ب هکان یس از نها شد  از زودا  بتناوشد به اةام

از  رپ یاةن صاننت امکاا  ب دیاها باآمنزا»... خصنص مقرن کرةه انت:  نینشد مشکنن ةن ا 38
باشاشد.  ةانتیمعلما  صاالح یةانا دی. به هر نپ، مدننه بارةیها او ام یشها پ ةن مدننهبازةاشت اه

، مالحراه بیاترت نیاا باه...«. خنة اةاماه ةهشاد  التیبه تحص یکه بتناوشد یس از آزاة یاگنوهبه
 ییجشاا اناتین ةه ب نگسال پ خناه کنة،( ةن عرصیرپنا محکنما  سخنا پ که آمنزا شنةیم
: 1394، ازیننیاانت سو شدهیی ةنته از ب هکانا  ششانا نیا یبرا یاةیعشنا   حق بشبه یالمللنیب

کاه باه لحااظ   یااین اعالمیه و ۶: ماة  19902اصنل انانی ندتان با زوداویا  مصنب  ةاعالمی .(2۵
شاده  گردته پ مقرن قران دیطنن جداگاوه مننة تأکبه ا یزوداو تیشخص یآ  ةن انتقا ةوقو برجست

 ةکاه هاددو تنناع یپ آمنزشا یدرهش ا یهاتیباید حق شرکت ةن دعال ا یزوداو یتمام»انت: 
ایان اعالمیاه کاه باه حاق  ۶از نه شن ماة   نپازاین «.اوسا  انت نا ةاشته باششد تیکامل شخص

ة کاه حاق کارتانا  اذعاا  انات، می دهششانه ا یآمنزش یهاتیشرکت تمامی زوداویا  ةن دعال
 یوژاة ضیندع هرگنوه تبع یالمللنیب ن یکشناوس شده انت. ششاخته تیآمنزا محکنما  به ننم

« جملاه محکنماا  از»حق آمانزا  ةشیةن زم مشکنن ن یجمله منانة ةن کشناوس : از19۶۵3مصنب 
پ شارکت  یاحرداه یپ کانآمنز لیتحصاز ... حق  یحق برخننةان» به  ۵ماة   «ها»از نه شن بشد 

: ایان او مان ةن 4یی آمنزا ةن زودا انپیااو من ة. کراشانه  تنا یم...« پ  یدرهش  یهاتیدعال ةن
ةن  کااناو مان ةپ ناال یاس از  نیای او شانیبشی شد. گشانهییاةن شهر برخن هلشد  1991نال 
بانة،  شاده مطرح 1989 آکسفننةةن « ا آمنزا ةن زود»ی المللنیب کشفراوسةن  کهی ادهیامننة 

ی انپیا ةن خصانص شننای تحقق اهداف گ انا برای نازماوانتقران   شهاةیی دهیا نیااتفاق ادتاة. 
 ی انپیااشننای رةپلتیغی هانازما ة نابط تیکمی اعضای از کاو من ی نیابنة.  هازودا آمنزا ةن 

 نیتارب نگةن مک یاک از  ۵مؤنسة نایشسارتا او من آمنزا ةن زودا  انت. همچشین نیترب نگپ 
ها پ اصاالح پ هانت که ةن نانتای آمنزا کنةکا  ةن زودا ةن زمیشة آمنزا ةن زودا  مؤنسات

عاام پ خااص بار حاق  صاننتبهالمللی که با تنجه به انشاة بین کشد.تربیت محکنما  دعالیت می
 ةن این خصنص مسلم انت. ، مغایرت الیحة الحاقیةانود دیتأکآمنزا پ اهمیت آ  

                                                           
1. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 14 December 1990 
2. Basic Principles for the Treatment of Prisoners 14 December 1990 
3. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 21 

December 1965 
4. European Prison Education Association (EPEA) 
5  . Reinserta 
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 مندی محکومان از حق آموزشبا مقررات داخلی ناظر بر بهره 1الیحهمباینت 
هایی ةانة که بتناوشد برای مدتی ادراة وانازگان پ واهش اان ها و ا  از ویاز جنامع به مکا پاقعیت

از  جامعاه بازگرةواد.نود پ باه ش اصالحپ تمهیداتی بیشدی شد که آوا   ةانودو هنا جدا از جامعه 
ششاند سبی ای ی همچن  زودا  ومیمرز پ حدگنوه ةاویم که حقنق بشیاةین ب ر هیچطردی می

از  یرپنا ةن کشان کاانکرة حقانق ب اری پ حق برخننةانی از آمنزا (.98: 1399پ تیمننی، 
های علمی پ منزهها نا با آمشدی از این حق اوسا زیرا بهره ،کانکرة یی  یراوه وی  برخننةان انت
شانا  همین قابلیت حق مشکنن نبب شده تا نیانت . کشدمعیانهای یرپنشی پ تربیتی آششا می

(. 87: 1391سویاازینن، عشنا  نازپکانی برای یی  یری از ب هکانی بهره گیرواد جشایی از آ  به
 ین ةن قالب آمنزا عمنمی وقاو بسا ایی ةن بازناازگانی م رماا ، جاای  یرپنا پ آمنزا

ها پ هش انهای متشانب با تحانالت اجتمااعی پ بهبانة ناطح زوادگی اداراة ةن ناختن انزا
های آمنزشی پ یرپنشی تأثیرات مطلنب پ ماودگانی بر کشد. اجرای بروامهزودگی جمعی ایفا می

گاشانة پ ندتانهاای واهش اان آوهاا نا تعادیل های اخالقی، درةی پ اجتماعی م رما  میپیژگی
ی ةن قالاب اصالحی هاآمنزا ریتأثی مختلف بر وقو پ هایژپهو. (Miceli, 2009: 5سکشد می

جارم پ  تکارانی از ری ا ییمشرنن یی باهاد امهاانتی پ احرداهی پ دشای، علمی هابروامهاوناع 
ه اقادام با کهی اویداوزو، آ  ةنته از لسن یپی هاادته. مطابق یاودةهکر دیتأک ب هکانا ی بازیرپن
ی وسبت باه مترکجرم  تکرانی ورخ ةانا، اودةهی زودا  کرتیتربی پ آمنزشی هابروامه ةن شرکت
 .(wilson et al., 1999: 18س شدهست ة،ا وکرةه شرکت مشکننی هابروامهةن  که  ریةگرپه 

تانا  مشدی محکنما  از حق آمانزا میةن نانتای معردی مقرنات ةاخلی عام واظر بر بهره
 یانانا یهاا: حق13۵8قاون  انانی جمهننی انالمی ایرا  مصانب ه کرة. منانة زیر اشانبه 
شاهرپودا  انتبااط  یعمانم یهایپ با آزاة شنودیم ا یب یانان نیکه ةن قناو یعشنا  حقنقبه

انانی قاون   30مقرنات اصل . (21: 139۵ ،پ همکانا  وژاةبیةانود سحب یانیبس تیةانود، اهم
 ا یاملات تاا یا ةهم ینا برا  ا ییرپنا نا پ آمنزا لیانت پنا ةپلت منظف»: ةانةیمقرن م

  ا یطنن ناک نن به یینا تا نر حد خنةکفا یعال التیتحص لیةپن  متننطه دراهم نازة پ پنا
 یازهااینا جا ء و« یرپنا پ آمنزا»  یو 43اصل  1اصنل، بشد  نیبه منازات ا .«گسترا ةهد

 اتیامطاابق ورر ةاوسته انات. را یا از ضنابط اقتصاة اآ  ن نیب ر محسنب کرةه پ تأم یانان
پ بعض اصنل م اابه آ   یقاون  انان 30و هبا  ةن خصنص اصل  یشننا یپ م ننت یریتفس
 انینا که ةن اخت یانت که ةپلت امکاوات نیپ مقصنة ا شدکیم نییورام نا تع یکل انتین ریمس

طنن متعااةل طباق قااون  ، باهانت شده ة شهایی یکه ةن قاون  انان ییهاةانة، ةن کل نشته
 لیتا پناا دهشةپلت مکلف  یقاون  انان 30ةن اصل  نیهمچش .(9: 1393 ،یسدتح دکش عیتنز

                                                           
 .ک نن یها پ مراک  آمنزا عالةاو  ن ةن ةاو  اه رایقاون  نش و پ یش ۵  تبصره به ماة کیالحاق  ةحیال. 1
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 فیاتکل خصانصانت ةن  یدراهم نازة؛ اما گفتش« ملت ةهم یبرا»نا   ا ییرپنا نا پ آمنزا
 تناودیامر م نیانت. ا ده ذکر و« ملت ةهم» دیق ،یعال نزاآم لیةپلت ةن مننة گسترا پنا

 ناببوکته انت کاه به نیا ا یاصل ةنصدة ب نیشنة که ا 30برةاشت از اصل  ننء نیمنجب ا
 یآمانزا عاال لیپنا نیةپلت مکلف به تأم ،یملت ةن نابطه با آمنزا عال ةهم دیعدم تکران ق

پ  یمشهب ای یانین یهاادراة به بهاوه ینا ةن قبال برخ ةخن تناودیپ م یستادراة و یتمام یبرا
 امتشااع پ اناتشکاف یعال التیپ امکاوات مربنط به تحص لیة  پناکرپ از دراهم  د... متعهد وداو

تشها ضارن پ واه یادراة نیچش یبرا لیتحص ةکه دراهم آپنة  امکا  اةام نندیورر م؛ اما بهکشد
 نیاا ةجملا . ازنةبارةا ةن  یانا و یبلکه مشادع نة،ودا یانالم یجمهننةپلت پ ورام  یبرا یاویز

شاده  شاشاخته یعشنا  مشفعتابه یب ر یانت که و ة عقال ییگرامشادع، عمل به قاون  پ قاون 
کاه  آو اا انات از یه گفتشازمیش نیباشد. ةن ا ی ریمش أ آثان پ مشادع ة تناودیانت که خنة م

 یانات جاا حقنق ملات ا یکه مربنط به ب یدصل ننم قاون  انان ةن یقاون  انان 30اصل 
حقنق  نیدصل، به تعلق ا نیشده ةن اتک اصنل گش اودهودانة که ةن تک یل پم نیگردته، بشابرا

ةپلات وسابت باه داراهم  ةفای، هرچشاد ةن منضانع پظنی. بشابراشنة حیادراة ملت تصر ةبه هم
ة هما»عباانت  یةن مقاطع مختلف آمنزا عال لیتحص مشرننبهپ امکاوات ال ام  لین پناناخت
 تیاز صاالح یجمله لا پم برخاننةان از یابهاوه چیپ به ه کسچیآپنةه و ده انت، اما ه« ملت
ةن ماننة « ملات ةهم»ةن ةاو  اه پ با انتشاة به عدم ذکر عبانت  لیتحص یبرا یپ عمنم یعلم

با انتفاةه  تنا ی، منیبر امعاف بداود. عالپه فهیپظ نیةپلت نا از او ام ا تناودیوم ،یآمنزا عال
ةن مقااطع آمانزا  لیبه تحص یابیادراة نا ةن ةنت ةحق هم ،یاز اصنل قاون  انان یانیاز بس

 30پ  20، 3ل ناصکه ةن همچشین با تنجه به این وکته  .(31: 139۵زاةه، یة ستقکراثبات  یعال
شاده  اشاانه اداراة ةقاون  انانی مبشی بر ندع تبعیضات وانپا پ ای اة امکاوات عاةالوه برای هما

ة  کارانت، تساپی ةن برخننةانی از حقنق اوساوی، اقتصاةی، اجتماعی پ نیانی پ وی  داراهم 
مش انن حقانق برای محکنما  باید بادپ  تبعایض ةن ةناترس باشاد.  پنایل تحصیالت عالی

 یاداراة یةانت که به کل یازاتیم منعه حقنق پ امت یحقنق شهرپود :139۵شهرپودی مصنب 
 ی، یاتبر یسنناتم شانةیم اعطا رودیگیحکنمت قران م کی تیمجامعه تحت حاک کیکه ةن 
بروامه پ » نیمشرنن تدپپ به یحقنق شهرپود یپ انتقا فایهدف انت با که مش نن نیا .(7: 139۵

 یجمهانن اناتیتنناط ن 139۵ةن آذنمااه  یقاون  انان 134منضنع اصل « ةپلت یم خط
 را یاا یةن مشاابع وراام حقانق ایانت که ا یاز حقنق شهرپود یاکه شامل م منعه شدابال  
 تنناعة پ اصاالح قیاطر از آوها یاجرا پ تحقق ، اةیا یی،ششانا یبرا ةپلت ای اودشده ییششانا
الزم تالا  یاقدام قاونو ای ریهرگنوه تدب ای یقاونو حیلنا بیتصن یری یپ ی نیپ تدپ حقنقی ورام
ایان مش انن  111تاا  104یشکاه ةن ماناة با تنجه باه انا معمنل خناهد ةاشت.  ریپ دراگ یجد
 ماننةایشکاه الیحاة  پ انت شده اشانه آمنزاخاص بر حق  طننبه ۶4عام پ ةن ماة   صننتبه
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 بیتصان وهااة کةن یژپهو حاضر پ همچشین مش نن حقنق شهرپودی هار ةپ تنناط یا اشانه
چاة پاحادی ناخن یاا وهااة از ةنیآشانة کاه می متبااةنبه ذهان  نؤال، ةن ایش ا این اودشده
شنة که ةپلت ةن این زمیشه پاجد یکراانچ ی مستفاة می شدهگفتهگنید؟ با تنجه به مطالب می

منجب  بهچشاوکه  شنة.پ ةن حقیقت الیحة مشکنن وقض حقنق شهرپودی نا وی  شامل می ستیو
کاه از  شدگا ، محکنما  پ زوداویا  حاق ةانوادبازةاشت»ةانة که: این مش نن بیا  می ۶4ماة  

مالحراه «. مشد باششدحقنق شهرپودی مربنط به خنة از قبیل خدمات آمنزشی پ درهش ی بهره
 مشدی محکنما  از آمنزا اشانهصراحت بر حق بهرهاین مش نن به ۶4شنة که ةن یرتن ماة  می

شدگا  منقت پ محکنما  بازةاشت ةحق هم»: انت شده ا یب ۶۶ماة   ةنهمچشین . شده انت
 ةه یس از یایا  بازةاشت یا اجرای حکم به زودگی شرادتمشداوه خانة بازگرةواد پ از هماانت ک

اشتغال به کان برخننةان شنود. محرپمیت اجتماعی هر محکانم جا  ةن  ژهیپحقنق شهرپودی به
قاون  م ازات انالمی مصانب  .«ممشنع انت شدهنییمنانة مصرح قاونوی پ ةن حدپة پ زما  تع

ماعی عبانت انت از حقنقی کاه قاونو اشان بارای اتبااع ک انن باه ننامیت : حقنق اجت1392
ششاخته انت پ درة آ  نا ةن انتباط با مصالح عمنمی جامعه پ حاکمیت نیانی ةپلات، اعماال 

م ارپع پ قااونوی  یهایکشد. این م ازات با م ایای اجتماعی پ نیانی ادراة پ حقنق پ آزاةمی
نا محدپة یا شخ  محکانم نا از آ   هایانةی این حقنق پ آزاةشهرپودا  نرپکان ةانة پ ةن من

ةقیق ةن ایان  ةضابط ة، ششاخت مفهنم پ مصاةیق حقنق اجتماعی پ انائنپنی. ازاکشدیمحرپم م
محکنماا ،  ژهیپهاای شارپع اداراة جامعاه باهوماید تا مبااةا حقانق پ آزاةیمیا ، ضرپنت می

حقنق اجتماعی  .(182 :1378یژپه، ییع شنة سةاووم خ  قاونوی، تض ةپ بدپ  ضابط نبببی
مشرنن هانت که بهآ  ةنته از حقنق اوسا   رودیعشنا  جلنهای بشیاةین از حقنق ب ر ةنبرگبه

های واشی از شرایط اجتماعی پ اقتصاةی عدالتیوتی ه ندع بی برابری اجتماعی پ اقتصاةی پ ةن
ةن جهت پضاع که مشکنن  الیحة .(13۵ :138۶، یانت سطباطبایی مؤتمش شده ییجنامع ششانا

محکنمیات کیفاری قطعای ةن  ةحکمی برای ای اة محرپمیت از آمنزا برای ادراة ةانای ناابق
محرپمیات از  هکاشیاباا تنجاه باه  پ ، قاچاق اوسا  محانبه پ جانننی انتادتهیجرائم نازما 

قااون  م اازات  2۶مااة   آمنزا اناناا ج ء مصاةیق محرپمیت از حقنق اجتماعی مشادنج ةن
م اازات  عشنا تنا  از حق آمانزا باهنا ومی هیچ شخصی نپازاین ،شنةانالمی محسنب ومی

 .ةکرمحرپم تبعی 
 تنا  بهمعردی مقرنات ةاخلی خاص واظر بر حق آمنزا محکنما  مینانتای همچشین ةن 

 تیا: اهداف او من حما13۶0او من حمایت از زوداویا  مصنب  ةانانشاممنانة زیر اشانه کرة. 
پ  ا یپ اصاالح زواداو یآواا  پ وانیرپن یهااپ خاوناةه ا یحنل محنن کمک به زواداو ا یاز زوداو
 فیاتعر ا یپ مراک  مراقبت بعد از خرپج زواداو یتیپ ترب یشیها پ مؤنسات تأمبا زودا  یهمکان
 17ماة   «ز»ه شن بشد وخست پ از ن ةمرتب ینپ برا نیاز هم .(112: 139۵، ا یانت سةاپة شده
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 تینا باه ننام« یشایپ ة یدرهش ا غااتی، پنزا، تبلیآمنز، حرداهیمساعدت ةن ناناةآمنز»
 : به1378مرک  مراقبت بعد از خرپج زوداویا  مصنب  ةوامآیین .(27: 1394، ازیننیاود سوششاخته

یارپنا  پ نزامرک  مراقبت بعد از خرپج بر آم ةوامنییآ 3ماة   «ب»پ  «الف» یمنجب بشدها
 ةشیزم  اةیا»بشدها  نیشده انت. مطابق ا دیتأک یآزاة  کششدنلب یهاب هکانا  ةن بستر یانخ

 یپام بااوک التیتسه یمسکن، اعطا نی، تأملیتحص ة، اشتغال، ازةپاج، اةامیالزم جهت کانآمنز
بهداشات پ  ةن امانن آمانزا، ا یخدمات به مدةجن ةانائ»ف( پ لسا« ا یمدةجن یآ  برا ریپ ورا

مرک  مراقبات  فیپظا نیترسب( از برجسته...« پ  یپ مشهب ی، درهش یپ حقنق یةنما ، اجتماع
ها م رماا  م امنل اقادام نیاا ةپاناطانت تا به هشد ییس از خرپج ب هکانا  از زودا  معرد

 دابشایپیرپنا نا بجمله آمنزا از یاةیبش یهابه حق یامکا  ةنترن یآزاة  کششدنلب ریتداب
پ تربیتای ک انن  یشیها پ اقادامات تاأماجرایی ناازما  زوادا  ةوامآیین .(27: 1394، ازیننیسو

م رماا  پ  تیاصاالح شخصا یکاه ةپلات باراحادی انات بهآمانزا  تی: اهم1384مصنب 
ها یرپنا ةن زودا  پ با گسترا آمنزا کشدیشرادتمشداوه تالا م یبازگرةاود  آوا  به  زودگ

، 18اةعا ماناة  نیمستشد ا نیاصالح ب هکانا  برةاشته شنة، بهتر برای یگام پ مؤنسات پابسته
 یتایپ ترب یشیها پ اقادامات تاأمنازما  زودا  ییاجرا ةوامنییآ 143پ  141، 140، 137، 13۶

محکنما  ةن مادت اقامات خانة ةن »مشکنن مقرن ةاشته انت:  ةوامنییآ 137ک نن انت. ماة  
، ی، علمایآمنزشا یهاپ وانع برواماه تیافیپ ک ت ا یبه مدت محکنم زودا  با تنجه اینسه ؤم
، یعلما التیتحصا ةناناة پ اةاما یریها به دراگةن زودا  شدهیشیبویی یاپ حرده ی، دشیشیة
جشاایی ةن قاناوین  انت شانا یکه ن ةشنیمالحره م«. اشتغال خناهشد ةاشت یاپ حرده یشیة

اود پ اجرای این حق ةن نا ةن ایاام حابس اهتمام پنزیده تحصیل ةناجع به زوداویا  بر حق اةام
دارة  یناازمساعد بارای آماةه ةزمیش اود تا با این تدبیربرای بازیرپنی زوداویا  ضرپنی او اشته

زوداویا  پ اداراة محکانم  لیحال با این شرایط مشع از تحص .ةشنبرای برگ ت به جامعه دراهم 
زواداویا   ةزمیشا شده ةنف اصنل پ قناوین پ مقرنات پضعحتی ةن مقاطع باالی تحصیلی برخال

پاحادهای  سیتأنا  ةناتننالعمل وحان .بارةانت پ اناس بازیرپنی م رما  نا زیر ناؤال می
حقانق  کاه ةانةیما ا یااین ةناتننالعمل ب 3: ماة  138۵حمایت از حقنق شهرپودی مصنب 

پ حفظ آ  ةناته  تیپ نعا ا یبا زوداو یپ اوساو یعبانت انت از ندتان انالم ا یزوداو یشهرپود
ه(... »... : لیاشاده انات. از قب ها باه آ  اشاانهنازما  زودا  ییاجرا ةوامنییکه ةن آ یاز حقنق

پ  ی، دشای، او اام مطالعاات ةاو ا اهیا، حرداهیشای، ةیعلما التیتحصاة نناة، اةام یریدراگ
حاق آمانزا  ماشکننن ةناتننالعمل کاه ة ةشانیمالحره م ،نپنیازا...«.  یقاتیپ تحق یاحرده

شاک بیةاوساته شاده انات.  وا آ یاو ام مطالعات ةاو  اهی ج ء حقنق شهرپود پ محکنما 
آگاهی ادراة جامعه از حقنق پ تکالیف خانة وخساتین گاام بارای ای ااة ورام پ امشیات یایادان 

  زوادگی ماا ةن مقابال اجتمااعی کاه ةن آ ةود، همانکه ینپ حق پ تکلیف ةپ .اجتماعی انت
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 پ ةپلتای یهاااحتارام باه مقام ،، یایبشدی به قناوین اجتمااعیمیةان تکالیفی بر عهده ،کشیممی
 کهیشاده انات. ةنصاننت منجب قاون  برای ةی را  به ننمیت شاشاخته نعایت حقنقی که به

ین پ طنن ةقیق از حقنق پاقعی خنة مطلع باشیم پ وی  چشاوچه با احترام باه نپح پ مفااة قاناوبه
طنن حاتم ناه نا باه ،قناعد اجتماعی به تکالیفی که بر ةپا ةانیم با ةیدی مسئنالوه و اه کشایم

ةن مقرنات ةاخلی  شکهیابا تنجه به  .میابرای برپز بسیانی از م کالت پ معضالت اجتماعی بسته
رت انت، مغاای شده اشانهی پ قناوین خاص ةن خصنص اهمیت حق بر آمنزا باالةنتةن انشاة 

 .انتالیحة الحاقی وی  مسلم 
 

 گیرینتیجه
وااحق  ایابر حق بنة   یبر مبشا برخننةشا  با اوسا  دیهرگ  وبا یتیریپ مد یحکمراو یهاورام

صارداا  ،دیادرمایم میطننکاه قارآ  کارهما  دیابا یحکمراوا یهابنة  آوها باشد. برخننة ورام
از  یانبرخننة یبرا ی ریة انیمع چیباشد پ ه پ براناس اوسا  بنة  اوسا  یبراناس کرامت ذات

بحث ةن جهت پضاع  مننة ةحیال شکهی. با تنجه به ارةیتنجه قران گ مننة دیوبا هایها پ آزاةحق
 ةناابق یاداراة ةانا یبارا یةن مقااطع آمانزا عاال لیتحصا ةاز اةاما تیامحرپم یبرا یحکم

 نپ، ازاینانت ی، محانبه پ جانننقاچاق اوسا  ةادتیةن جرائم نازما  یقطع یفریک تیمحکنم
 یاوسااو یپ ذات یعیانت که حق بر آمنزا حق طب نیاز ا ییژپهو حاک نیا یهاادتهیپ  جیوتا

 یپ اناتعداةهاشانة میاوساا   د یپ به کماال ننا تینشد شخص نببکه  شنةیمحسنب م
 یالمللانیشاة بان ةنشده پ اصل قبنل نناودیم تیهدف م خ  به دعل ینناوسا  نا به  بالقن
  هانت واه ةن زمارحق ةاشتن  که حق بر آمنزا ةن زمر آو ا از .ک نن مانت یةاخل نیپ قناو

 یانات. آزاة ویخان  شادیآ میشاهرپودا  ةن ترنا یآزاة دیحق بر آمنزا مؤ ،هابر حق بنة 
حاق بار آمانزا  نیپ تضام ییششانا یهااز مؤلفه قااییرپنا ةق پ آمنزا ةةن عرص دا شهرپو

پ  ییششاناا انیاعصاننت تمامکه حق بر آمانزا به یةن جامعه پ ةن ورام حکمراو یعشینت؛ ا
بر حاق آمانزا  تناوشدیم ی یپ تما ضیتبع گنوهچیشهرپودا  بدپ  ه ةهمانت،  شده نیتضم

 یالمللانیبا انشاة ب یکل شتینا که مبا یتیمحرپم نیچش تنا یوم ،نپنیازا کششد. دایی یةنترن
 یهاام ازات فیابه تعر تنجهبا  ، ریة ی. از نندشقائل  محکنما  یبرا ،ةانة یةاخلپ مقرنات 

 شکاهیپ ا یةن قااون  م اازات اناالم یاز حقنق اجتمااع هاتیة  اوناع محرپمکرپ احصا  یتبع
نپ ازاین ،انت ده ذکر و یعشنا  م ازات تبعبه یلیتکم التینلب حق آمنزا ةن مقاطع تحص

پ اصانالا  ةشنیم ا محکنم یمنجب وقض حقنق اوساو یتبع ازاتن کشان م بشد ة نیقران ةاة  ا
چان   ،ةنورر گردت یعشنا  م ازات تبعبر درة محکنم به نااز حق آمنزا  تیمحرپم تنا یوم

 قیاتلف مشرننبه محترممقشن  نپ. ازاینمضاعف پ واعاةالوه انت یخنة م ازات نیةن آ  صننت ا
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 قیپ تشسا بیةن تصان یالمللانیپ انشاة ب یبا مقرنات ةاخل حیاپ همسن کرة  لن یفریک یدضا
آ  قسامت از  ةشانیم  اشهاةیی. تنجه قران ةهد مننة باید شده نامطرح ایراةهایمشکنن  ةحیال

اشاانه  یلایتکم التیمحکنما  ةن مقااطع تحصا لیاز حق تحص تیکه به محرپمنا پاحده ماةه
محکنما  از حاق ة هم یمشدةال بر بهره هیاصالح  شهاةیآ  ی یجاپ به دکشحشف  کرةه انت،

 یملتا پاقعااا کسچیه ماودال ولسن  به تعبیر چراکه، انائه شنة یلیةن تمام مقاطع تحص لیتحص
 نیبااالتر وحان  برخاننة باا باا دیاملات وبا کی ؛باشد ویهاکه ةن زودا یتا زماو ششاندینا وم

 ، قضاپت شنة.شهرپوداوو نیترنییبا یا بایدشهرپودا ، بلکه 
 

 منابع
 . فارسی1

 هاکتابالف( 
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حقاانق ب اار ةن جهااا  معاصاار: ةدتاار ةپم،  ،(1388قااانی نااید داااطمی، نااید محمااد س. 13
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، ةاةگار، کابال دیاپح دینا :، ترجماهةن ادغاوساتا  هیاپ ترب میتعلا شاهیةن زم یالمللنیپ ب

 .چاپ اپل .کابل نوسکنی اوت انات
 

 ب( مقاالت

، های حقنق کیفریدصلشامة آمنزه، «بازیرپنی عاةالوة م رما »(، 1391ام س. ابراهیمی، شهر1۶
 .1۵1-17۶. ص 3ا 

آمانزا کنةکاا  پ ونجناواا  محارپم از آزاةی پ »(، 1399. بی ی، جمال؛ تیماننی، مهارةاة س17
 .73-101، ص ۵، ا 2، ةپن  دصلشامة حقنق کنة،، «های درانپی آ  ةن حقنق ایرا چالو
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 .31-4۶، ص 4، ا 9ةپن   ،یپناعلم پ دش ةوامانتین ةدصلشام ،«یآمنزش
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ها بار ای ااة براباری جشسایتی ةن تعهد ةپلت»(، 1399. نید حاتمی، مریم؛ مصفا، وسرین س2۶
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حق زواداویا  بار تحصایل ةن قلمارپ نیانات جشاایی تقشیشای »(، 1394ویازینن، امیرحسن س .28
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