حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بین الملل
نویسنده :الهام آخوندان
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چکیده:

امــروزه یکــی از مهمتریــن مســائل جوامــع انســانی مســاله رعایــت حقــوق زنــان و حفــظ منزلــت واالی آنــان و پرهیــز
از برخوردهــای تبعیضآمیــز و مبتنــی بــر جنســیت بــا زنــان اســت .در همیــن راســتا دولتهــا و ســازمانهای بینالمللــی،
کنوانســیونها و اســناد بینالمللــی مهمــی را کــه همگــی در جهــت نفــی هــر گونــه تبعیــض علیــه زنــان و احقــاق حقــوق
آنــان و برقــراری تســاوی بیــن حقــوق زن و مــرد هســتند ،تدویــن کــرده و بــه تصویــب رســاندهاند.
معاهــدات عــام بینالمللــی هرکــدام بــه نحــوی حقــوق زنــان را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد ،ولــی نتوانســتند مدافعــان
حقــوق زنــان را راضــی کننــد .بــر ايــن اســاس برخــی تشــکلهای زنانــه و جریانهــای فمینیســت ،تــاش خــود را بــه
ايــن ســمت معطــوف ســاختند كــه ســازمان ملــل متحــد را وادار بــه عقــد معاهداتــی نماينــد كــه موضــوع اصلــى آن ،زنــان
و حمایتهــای قانونــی در جهــت برخــورداری زنــان از حقــوق و آزادیهــای اساســی برپایــه تســاوی بــا مــردان باشــند.
در میــان اســناد بینالمللــی ارائــه شــده بــرای ارتقــای وضــع زنــان کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان
مهمتریــن ســندی اســت کــه اســاس تفکــر ســازمان ملــل متحــد را در ایــن زمینــه تشــکیل میدهــد .ایــن کنوانســیون
هماننــد ســایر معاهــدات بــر اســاس و مبنــای تفکــر فمینیســتی و غربــی شــکل گرفتــه اســت و تشــابه حقــوق مــرد و زن
را بیــان میکنــد.
تأکیــد بــر تســاوی زنــان بــا مــردان (و نــه تنظیــم روابــط حقوقــی عادالنــه متناســب بــا واقعیــات و نیــز حفــظ ارزشهای
زنــان بــا تأکیــد بــر رفــع محرومیــت از زنــان) یکــی از مبانــی فکــری حاکــم بــر کنوانســیونهای بینالمللــی میباشــد،
کــه موجــب طــرح انتقــادات فراوانــی از ســوی کشــورهای اســامی شــده اســت .همچنیــن یکــی دیگــر از مهمتریــن
انتقــادات ناظــر بــر پیگیــری حمایــت از حقــوق زنــان در ضمــن تأمیــن ثبــات و تقویــت بنیــان خانــواده و تعدیــل حقــوق و
تکالیــف زنــان و مــردان در آن اســت کــه ایــن مهــم در نــگاه نهادهــای مللمتحــد در اغلــب مــوارد مغفــول مانــده اســت.
در انديشــهى دينــى اســام ضمــن تأكيــد بــر حفــظ هويــت مســتقل انســانى بــراى زن ،بــه نقشهــاى بىبديــل او در
خانــواده توجــه شــده اســت .نقــش ممتــاز زن در خانــواده در قالــب مــادرى و همچنيــن ويژگىهــا و خصلتهــاى
منحصــر بــه فــردش در ارائــهى نقــش همســرى نيــز بــراى وى شــخصيتى حقوقــى (داراى وظايــف و حقــوق ويــژه) ايجــاد
كــرده اســت .از ســوی دیگــر ،هويــت مســتقل در اجتمــاع از وى فــردى مســئول و ذىحــق مىســازد .چنانچــه بــراى
احقــاق حقــوق سياســى ،اجتماعــى و اقتصــادى او نيــز مكانيزمهــاى متعــددى در شــريعت اســامى تعبيــه شــده اســت.
در ایــن مقالــه نگارنــده در نظــر دارد بــا تبییــن اســناد عــام و خــاص بینالمللــی ،مبانــی حمایــت کننــده حقــوق زنــان را
مــورد بررســی قــرار دهــد ،ســپس بــه طــور مختصــری برخــی از انتقــادات و ایــرادات وارد بــر معاهــدات بینالمللــی را
مطــرح نمایــد.
کلیدواژگان :جنسیت ،حقوق زنان ،حقوق اسالمی ،خانواده ،معاهدات بین المللی ،تبعیض
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مقدمه

گرفتهانــد از نارواییهــای فــراوان تحقیــر و اهانــت نیــز در

جنســیت واقعیتــی انــکار ناپذیــر در نظــام آفرینــش امــان نبودهان ـد ،جنســیت در کنــار عوامــل دیگــر ،همــواره
اســت کــه افــراد انســانی را از همــان ابتــدای خلقــت بــه موجــب بــروز صحنههــای گوناگونــی از ظلــم بــوده کــه

دو گــروه کامــ ً
ا متمایــز " زن " و " مــرد " تقســیم نمــوده بــه دلیــل ویژگیهــای خــاص زنانــه ماننــد صبــر و تحمــل
اســت .ایــن تمایــز دیرینــه از یــک ســو پایــه گــذار زنجیــره وصــف ناشــدنی و متانــت فــراوان بــه عنــوان عوامــل داخلی
حیــات بشــری و از ســوی دیگــر زمینــه ســاز رویارویــی و و عــدم دسترســی بــه مکانیزمهــای قانونــی احقــاق حــق،
مقایســه پایــداری اســت کــه پایــان آن هیـچگاه فــرا نخواهــد الیههــای آن قطورتــر و انحــاء مختلــف ســتم ،نهادینــه و
رســید .اگــر منطــق خلقــت را مبتنــی بــر تناســب و انتظــام فرهنگــی شــده اســت (.عالســوند)13 :1382 ،
اجــزاء آن بدانیــم ،ایــن تناســب و انتظــام همــان حکمــت

تاریــخ بشــر نشــان میدهــد کــه در تکویــن جوامــع

نهفتــه خداونــدی اســت کــه ازدواج متمایــز و در عیــن حــال اولیــه علیرغــم کرامــت ذاتــی و تعقــل انســانی افــراد بشــر
متــازم انســان حیــوان ،نبــات و اشــیاء را پدیــدار ســاخته در رویاروییهــا و ســتیزهجوییهای فــردی و اجتماعــی،
اســت .

بــرای ارضــاء توقعــات خــود از حربــه زور واقتــدار اســتفاده

ایــن تــازم نــه تنهــا تصــور اســتقالل و تجــرد " زن " یــا کردهانــد و بدیــن ترتیــب دســت بــاالی دســت موجــب
" مــرد " را بکلــی منتفــی میکنــد ،بلکــه یکــی از آیــات تکویــن طبقــات گوناگــون شــده و جلوههــای عدیــدهای
باشــکوهی اســت کــه متــاع روحانگیــز آرامــش ،مــودت و از اســتکبار و اســتضعاف را پدیــدار ســاخته اســت .در ایــن
رحمــت را بــرای همــه انســانها فراهــم میسازد(.ســوره ماجــرای اولویــت و قاهریــت زور و قــدرت جایــگاه زنــان

روم آیــه  )21بــا ایــن ترتیــب برتــری و اولویــت یکــی بــر بــه خاطــر جســم طبیعت ـ ًا ظریــف و طبــع لطیــف در میانــه

دیگــری در آییــن فطــرت قــرار نمیگیــرد.

میــدان اقتــدار رو بــه تنــزل گذاشــته اسـت .بــا ایــن فــرض

امــا برعکــس ایــن اندیشــه عقالنــی ،عالــم واقــع و تاریخــی میتــوان بــه مقهوریــت و مظلومیــت زنــان پــی
تجربـهی تاریــخ بیــان کننــده حکایــت دیگــری اســت که در بــرد .
آن زنــان ،عــاوه بــر آنکــه در مراتــب مــادون مــردان قــرار
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بــا آن کــه تحــول فکــری و رشــد اجتماعــی درحــدی  1966ميــادى از تصويــب مجمــع عمومــى گذشــتند.
اســت کــه ارزشهــای متعالــی انســانی جایگزیــن بســیاری (مهرپور)46-43 :1390 ،
از نظامهــای مذمــوم گذشــته شــده ،تبعیــض بیــن زنــان هــر دو ميثــاق جنبــهى توصي ـهاى داشــتند ،ولــى بــه دليــل
و مــردان هنــوز آن چنــان اســت کــه حتــی در کشــورهای شــرايط آن روز و توجــه ملتهــا بــه حقــوق و قراردادهــاى
پیشــتاز تمــدن نویــن ،در برخــی از مــوارد حقــوق سیاســی عدالتســاز ،در عــرف حقوقــى دولتهــا جایگزيــن
و احــوال شــخصیه زنــان در وضــع چنــدان مســاعدی قــرار شــدند.
نــدارد .

تمــام ايــن نوشــتهها بــا وجــود تأكيدشــان بــر حقــوق

بــه هرحــال ،تحــول حقــوق زن در کنــار ســایر تحــوالت طبيعــى و فطــرى آحــاد انســانها ،بــه صراحــت و جديــت

اجتماعــی امــروزه مســیری را طــی میکنــد کــه در آن رفــع زنــان را مخاطــب قــرار نــداده و مدافعــان حقــوق زن را ابــدا ً
هرگونــه تبعیــض و تمایــز بیــن زنــان و مــردان آرمــان اصلی راضــى نكردنــد .بــر ايــن اســاس برخــی تشــکلهای زنانــه
اســت و جوامــع و گرایشهــای مختلــف در توجــه بــه ایــن و جریانهــای فمینیســت ،تــاش خــود را بــه ايــن ســمت
قضیــه بــه مســابقه نشســتهاند( .هاشــمی)531: 1391 ،

معطــوف ســاختند كــه ســازمان ملــل متحــد را وادار بــه عقد

مروری بر پیشینه اسناد بینالمللی در حمایت از زنان

معاهــدهاى نماينــد كــه موضــوع اصلــى آن ،زنــان و هــدف

جنبــش دفــاع از حقــوق زنــان (فمینیســم) در جوامــع اساســى آن ،بررســى حقــوق زنــان و مــردان باشــد.
غربــی بــا تمــام افــت و خيــز و تشــتت درونــىاش ،بــه

ايــن تالشهــا در  7نوامبــر  1967منجــر بــه تهيــهى

تدريــج بــه يــك حركــت حقوقــى وســيع انديشــيد .پيدايــش پيشنويــس راجــع بــه مســائل زنــان بــا عنــوان «اعالميــهى
ســازمان ملــل متحــد كــه پــس از جنــگ جهانــى دوم بــه رفــع تبعيــض عليــه زنــان» شــد .پيشنويــس مزبــور پــس
عنــوان باالتريــن نهــاد مدنــى آن روز ،تعامــات ملتهــا را از تصويــب نهايــى بــه صــورت «كنوانســيون محــو كليــهى
بــه ســمت روابطــى ديپلماتيكتــر ســوق داد ،بهانـهاى بــراى اشــكال تبعيــض عليــه زنــان» در آمــد و در رديــف معاهدات
راضــى و ســاكت نگــه داشــتن كشــورهاى ضعيفتــرى بــود حقوقــى بينالمللــى بــا تضمينــات الزم قــرار گرفــت .زمــان
كــه اكنــون مدعــى اســتقالل سياســى بودنــد .بايــد بگوييــم تصويــب معاهــده ى فــوق 18 ،دســامبر  / 1979آذر مــاه
كــه اعالميــهى جهانــى حقــوق بشــ ِر ايــن ســازمان نقطــه  1358و زمــان الزم االجــرا شــدن آن (بــه دليــل الحــاق
عطفــى در تاريــخ ملــل بــوده اســت.

حــد نصــاب الزم از كشــورها بــه آن)  3ســپتامبر 12 /1981

ايــن اعالميــه را كــه كميســيون حقــوق بشــر شــوراى شــهريور  1360بــود.
اقتصــادى و اجتماعــى ســازمان ملــل تهيــه كــرده بــود،

از آن پــس ،بــا رويكــرد مســتمر ايــن ســازمان بــه

در  10دســامبر  19 / 1948آذر  1327مجمــع عمومــى بــه مســئلهى زنــان مواجــه هســتيم ،بــه گونــهاى كــه ايــن
تصويــب رســاند.

ســازمان ســالهاى  1976تــا  1985را دهــهى زن نــام نهــاد؛

شــش ســال بعــد ،يعنــى از ســال  ،1954مجمــع عمومــى عــاوه بــر آن كــه ايــن ســازمان طــى  27ســال گذشــته پنــج
بــر روى پيــش نويـ ِ
ـس دو قــرار و يــا ميثــاق مشــغول كار كنفرانــس جهانــى مخصــوص زنــان برگــزار نمــود كــه در
شــد كــه يكــى شــامل «حقــوق سياســى و مدنــى» و ديگــرى هــر كــدام از آنهــا چگونگــى پيشــرفت يــا ركــود كشــورها
شــامل «حقــوق اقتصــادى ،اجتماعــى و فرهنگــى» شــد .ايــن در مســائل زنــان گــزارش و بررســى شــده اســت .در
دو ميثــاق بــه منزلــهى دو ســازوكار مهــم بــراى اعالميــهى تمــام ايــن اجالسهــا شــاخص اصلــى ،كنوانســيون محــو
جهانــى حقــوق بشــر بودنــد كــه در نهايــت در  16دســامبر تبعيــض بــوده اســت .كنفرانسهــاى مزبــور عبــارت انــد
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از :كنفرانــس مكزيكــو ســيتى ( ،)1975كپنهــاك ( ،)1980جهــان قــرار گرفــت و نقــش ســازمان ملــل متحــد در
نايروبــى ( ،)1985پكــن ( )1994و نيويــورك (.)2000

رســیدگی بــه آنهــا اهمیــت یافــت.

حمایتهای حقوقی زنان در اسناد بینالمللی

معاهدات قانونساز یا عام بینالمللی

یکــی از ویژگیهــای حقــوق بینالملــل در ابتــدای قــرن

معاهــدات عــام یــا قانــون ســاز ،ارادههــای مشــترک

بیســت و یکــم ،توســعه چشــمگیر آن و تالشهایــی اســت طرفهــای خــود را بــه گونــهای همســاز وحــدت
کــه در ســطوح ملــی و بینالمللــی بــرای بهبــود وضعیــت میبخشــند و در نتیجــه ،موجــد قواعــد حقوقــی عــام و
زنــان و از میــان برداشــتن نابرابریهــای جنســیتی انجــام اساســی میگردنــد کــه بــه عنــوان منابــع اصلــی و مســتقیم
شــده اســت .نقــش ســازندهی زنــان و اقــدام دولتهــا در حقــوق بینالملــل قلمــداد میشــوند .ایــن مفهــوم در اولیــن
ایــن زمینــه قابــل انــکار نیســت .ســازمان ملــل متحــد نیــز بنــد مــاده  38اساســنامه دیــوان بینالمللــی دادگســتری کــه
ســهمی قابــل مالحظــه در جلــب حمایــت بینالمللــی از در واقــع بیانکننــده منابــع حقــوق بینالملــل میباشــد
حقــوق زنــان داشــته اســت.
ســازما ن ملــلمتحــد بــه عنــوان مهمتریــن ســازمان

نیــز متجلــی اســت(.بیگدلی)19 :1383 ،
معاهــدات عــام یــا قانــون ســاز ،بیانگــر معاهداتــی

بینالمللــی بــا توجــه بــه برخــورداری از صالحیتهــای اســت کــه اراده مشــترک طرفیــن یــا اطــراف را همســاز
عــام ،از زمــان تأســیس تاکنــون ،موضــوع حمایــت از حقوق نمــوده و وحــدت میبخشــد و در نتیجــه موجــد قواعــد
زنــان را ضمــن اصــول برابــری و منــع تبعیــض مــورد توجــه حقوقــی عــام میگــردد ،کــه خــود از منابــع حقوقــی
قــرار داده اســت .پــس از امضــای منشــور ملــل متحــد کــه بینالمللــی محســوب میشــود .ایــن دســته از معاهــدات

بــه عنــوان اولیــن موافقتنامــه بینالمللــی تســاوی زن و معمــوالً چنــد جانبــه اســت و گاه ممکــن اســت دو جانبــه
مــرد را اصــل بنیادیــن حقــوق بشــر اعــام کرد(،بنــد ســوم باشــد .معاهــدات قانــون ســاز یــا عــام معاهداتــی هســتند
مــاده  1منشــور ملــل متحــد) ســازمان ملــل بــه خلـق یــک کــه رعایــت آنهــا بــرای کلیــه کشــورها وســازمانهای
مجموعــه میــراث تاریخــی مشــتمل بــر موافقتنامههــا ،بینالمللــی الزم االجــرا اســت.
اســتراتژیها ،معیارهــا ،برنامههــای عمــل و برگــزاری

امــروزه اکثــر معاهــدات قانونســاز در چارچــوب

کنفرانسهــای بینالمللــی بــرای پیشــرفت زنــان دســت فعالیتهــای مجامــع و کنفرانسهــای جهانــی مخصوصــ ًا

زده اســت.

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل تهیــه و تنظیــم میگــردد.

منشــور ملــل متحــد حقــوق مســاوی زنــان و مــردان را میثــاق جامعــه ملــل متحــد ،منشــور ســازمان ملــل،
تأییــد کــرد و اعــام نمــود کــه فعالیــت ســازمان بایــد بــدون عهدنامههــای ویــن ( )1961و ( )1963در زمینــه روابــط
تمایــز میــان جنـس ،زبــان ،نــژاد و مذهــب انجــام شــود؛ امــا دیپلماتیــک و کنســولی و عهدنامــه ( )1982در زمینــه حقــوق
ایــن کارهــا در عمــل کافــی نبــود و نیسـت .بنابرایــن دههــا دریاهــا از مهمتریــن معاهــدات قانونســاز محســوب
ســال مبــارزه بــرای تحــرک بخشــیدن بــه واژگان منشــور میشــوند.
در زمینــهی حقــوق زنــان و کســب جایگاهــی متقــدم در
دســتور کار جهانــی صــورت گرفــت و موضــوع زنــان در

منشور ملل متحد

در  26ژوئــن  ،1945منشــور ملــل متحــد در

کنــار فق ـر ،بیــکاری ،رشــد جمعی ـت ،نقــض حقــوق بش ـر ،سانفرانسیســکو ،در پایــان کنفرانــس ملــل متحــد ،بــه امضــاء
تخریــب محیــط زیســت و توســعه پایــدار مــورد توجــه رســید و در  24اکتبــر همــان ســال الزماالجــرا گردیــد .بــر
اســاس منشــور مزبــور ســازمانی بینالمللــی بــه نام"ســازمان
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ملــل متحــد" بــه عنــوان مرکــزی جهــت هماهنگــی اقداماتی کار اجبــاری ،حــق آزادی و امنیــت شــخصی ،حــق عبــور
در جهــت حفــظ صلــح و امنیــت بینالمللــی ،جلوگیــری از و مــرور آزادانــه ،حــق حریــم خصوصــی ،آزادی اندیشــه و
جنــگ و تجــاوز ،توســعه روابــط دوســتانه و احتــرام بــه مذهــب ،آزادی بیــان ،حــق ازدواج و تشــکیل خانــواده ،حــق
حقــوق بشــر و آزادیهــای اساســی تأســیس شــد.

مشــارکت در اداره امــور عمومــیو ...اشــاره نمــود.

در مقدمــه منشــور چنیــن آمــده اســت« :بــا اعــام مجــدد میثاق حقوق اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
ایمــان خــود بــه حقــوق اساســی بشــر و حیثیــت و ارزش ایــن میثــاق هــم در بــا یــک مقدمــه و  31مــاده در تاریــخ
شــخصیت انســانی» .بــه عــاوه ،تعــدادی از مــواد منشــور  6دســامبر  1966بــه تصویــب مجمــع عمومــی رســید و در
بــر ایــن امــر تأکیــد دارنــد کــه ســازمان ملــل متحــد ،احتــرام  3ژانویــه  1976بــا تودیــع ســی و پنجمیــن ســند الحــاق
جهانــی و موثــر حقــوق بشــر و آزادیهــای بنیادیــن را بــرای

طبــق مــاده  27الزم االجــرا شــدA Compilation of (.

همــه بــدون تبعیــض از حیــث نــژاد ،جنســیت ،زبــان یــا )International Instruments.p.7.
مذهــب ،توســعه خواهــد داد و تســهیل خواهــد نمــود.

مــواد  6تــا  13میثــاق ،حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی

(بیگدلــی)257 :1390 ،

و فرهنگــی ایــن حقــوق را مشــخص میســازد ،کــه

اعالمیه جهانی حقوق بشر

عبارتســت از حــق کار و بهرهمنــدی از شــرایط مطلــوب

مجمــع عمومــی ،ســه ســال پــس از تأســیس ســازمان کار ،حــق تشــکیل مجامــع کارگــری ،حــق تأمیــن اجتماعــی،
ملــل متحــد ،قانــون حقــوق بشــر معاصــر را بنیــاد نهــاد .حــق برخــورداری از اســتانداردهای مناســب زندگــی ،حــق
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر کــه هــدف از آن ایجــاد برخــورداری از بهداشــت و حــق برخــورداری از آمــوزش.
"معیــار موفقیــت مشــترک بــرای همــه مــردوم" بــود 10 ،طبــق میثــاق مزبــور تحقــق حقــوق شناختهشــده در آن
دســامبر  1948بــه تصویــب رســید ،روزی کــه اینــک در بــه تدریــج حاصــل خواهــد شــد و طرفهــای متعاهــد
سراســر جهــان بــه عنــوان روز بینالمللــی حقــوق بشــر ملــزم هســتند بــه منظــور دســتیابی تدریجــی بــه تحقــق
گرامــی داشــته میشــود 30 .مــاده آن ،حقــوق بنیــادی کامــل حقــوق پذیرفتهشــده در آن بــا حداکثــر منابــع تحــت
مدنــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی را کــه اختیــار خــود گامهایــی را بردارنــد.
تمــام ابنــای بشــر در هــر کشــوری بایــد از آنهــا برخــوردار

میثاقهــای بینالملــی حقــوق بشــر تــا حــدود زیــادی

باشــد ،مشــخص کــرد( .ایثــاری کســمایی)254 :1384 ،

بیــان کننــده مفــاد اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر اســت.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی

در نتیجــه میتــوان گفــت کــه تدوینکننــدگان آنهــا بــا

میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی در تاریــخ  16دســامبر ایــن عمــل ،مفــاد اعالمیــه را بــه اســناد معاهــدهای الــزامآور
 1966بــه تصویــب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل رســید مبــدل ســاختهاند(.بیگدلی)257 :1390 ،
و بــرای امضــا و تصویــب دولتهــا مفتــوح بــود و در 23

حمایت از حقوق زنان در معاهدات عام بینالملل

مــارس  1976بــا تودیــع ســی و پنجمیــن ســند الحــاق و منشور مللمتحد

گذشــت ســه مــاه از آن ،طبــق مــاده  49الزم االجــرا شــد.
(مهرپــور)330 :1374 ،

حمایــت مللمتحــد از حقــوق بشــر زنــان از منشــور
مللمتحــد آغــاز شــد .بــه موجــب مــاده یــک منشــور

مــواد  6تــا  27میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی ،حقوقــی مللمتحــد ،از جملــه اهــداف مللمتحــد" :تحصیــل
را بــرای افــراد مشــخص میســازد .از جملــه ایــن حقــوق همــکاری بینالمللــی در ارتقــاء و ترویــج احتــرام بــه
میتــوان بــه حــق حیــات ،منــع شــکنجه ،منــع بردگــی و حقــوق بشــر و آزادیهــای اساســی بــرای همــه افــراد،
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بــدون تبعیــض در زمینــه نــژاد ،جنــس ،زبــان یــا مذهــب" مفــاد ایــن میثــاق منبــع اصلــی شناســائی حقــوق اقتصــادی،
اســت.

اجتماعــی و فرهنگــی زنــان اســت».

مطابــق اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر کــه در  10دســامبر

تساوی زن و مرد

 1948بــه تصویــب رســید" :هرفــرد مســتحق همــه حقــوق

تســاوی زن و مــرد در دیباچــه منشــور ملــل متحــد مــورد

و آزادیهایــی اســت کــه در ایــن اعالمیــه مقــرر گردیــده تأکیــد قــرار گرفتــه و یکــی از اهــداف ســازمان ملــل متحــد
اســت؛ بــدون هیچگونــه تبعیــض بــر مبنــای نــژاد ،جنــس ،تحقــق همکاریهــای بینالمللــی در " پیشــبرد و تشــویق
زبــان یــا مذهــب ،تولــد یــا دیگــر وضعیتهــا".
مطابــق مــاده  2میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی،

احتــرام بــه حقــوق بشــر و آزادیهــای سیاســی بــرای همــه
بــدون تمایــز از حیــث نــژاد ،جنــس ،زبــان یــا مذهــب"

دولتهــای عضــو متعهــد میشــوند کــه حقــوق میباشـد .همچنیــن در اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر اعــام
شناختهشــده در ایــن میثــاق را دربــاره کلیــه افــراد مقیــم شــده اســت کــه" تمــام افــراد بشــر آزاد بــه دنیــا میآینــد
در قلمــرو یــا تحــت صالحیــت خــود بــدون هیچگونــه و از لحــاظ حیثیــت و حقــوق بــا هــم برابرنــد" و "هرکــس
تمایــزی از قبیــل نــژاد ،رنــگ ،جنــس ،زبــان ،مذهــب ،عقیده میتوانــد بــدون هیچگونــه تمایــز از حیــث رن ـگ ،جن ـس،
سیاســی یــا عقیــده دیگــر ،اصــل و منشــأ ملــی یــا اجتماعی ،زبــان و مذهــب از آزادیهایــی کــه در اعالمیــه حاضــر ذکــر
ثــروت ،نســب ،یــا ســایر وضعیتهــا محتــرم شــمرده و شــده اســت بهرهمنــد گــردد" .از طــرف دیگــر ممنوعیــت
تضمیــن کننــد.

کلــی تبعیــض در بنــد  2مــاده  2میثــاق بینالمللــی

همچنیــن مــاده  3مقــرر میکنــد« :دولتهــای طــرف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و بنــد  1مــاده  2میثــاق
ایــن میثــاق متعهــد میشــوند کــه تســاوی حقــوق زنــان و بینالمللــی حقــوق مدنــی و سیاســی مــورد تأکیــد قــرار
مــردان را در اســتفاده از حقــوق مدنــی و سیاســی پیشبینــی گرفتــه اســت و مــاده  3هــر دو میثــاق تصریــح میکنــد
شــده در ایــن میثــاق تأمیــن کننــد .مفــاد ایــن میثــاق منبــع کــه کشــورهای طــرف میثــاق متعهــد میشــوند ،تســاوی
اصلــی شناســائی حقــوق مدنــی و سیاســی زنــان اســت».

حقــوق زنــان و مــردان را در اســتفاده از حقــوق مدنــی و

مطابــق مــاده  2میثــاق حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی تأمیــن کننــد .
فرهنگــی ،دولتهــای عضــو متعهــد میشــوند کــه حقــوق

بســیاری از مقــررات و ضوابــط بینالمللــی بــه ویــژه

شناختهشــده در ایــن میثــاق را دربــاره کلیــه افــراد مقیــم حکایــت از ممنوعیــت تبعیــض بیــن زنــان و مــردان در
در قلمــرو یــا تحــت صالحیــت خــود بــدون هیچگونــه زمینههــای مختلــف زندگــی میکنــد کــه در بیــن آنهــا
تمایــزی از قبیــل نــژاد ،رنــگ ،جنــس ،زبــان ،مذهــب ،عقیده کنوانســیون بینالمللــی حــذف تمــام اشــکال تبعیــض
سیاســی یــا عقیــده دیگــر ،اصــل و منشــأ ملــی یــا اجتماعی ،نســبت بــه زنــان مصــوب  1979مجمــع عمومــی ملــل
ثــروت ،نســب ،یــا ســایر وضعیتهــا محتــرم شــمرده و متحــد ضمــن تعریــف اصطــاح تبعیــض علیــه زنــان در
تضمیــن کننــد.

مــاده  2خــود اعــام مــیدارد:

همچنیــن مــاده  3مقــرر میکنــد« :دولتهــای طــرف " دول عضــو تبعیــض نســبت بــه زنــان را در هــر شــکلی
ایــن میثــاق متعهــد میشــوند کــه تســاوی حقــوق زنــان کــه باشــد محکــوم میکننــد و موافقــت مینماینــد کــه
و مــردان را در اســتفاده از حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســت رفــع تبعیــض علیــه زنــان را بیدرنــگ و بــه طــور
فرهنگــی پیشبینــی شــده در ایــن میثــاق تأمیــن کننــد .مقتضــی دنبــال نماینــد" .تفضیــل ایــن سیاس ـتها در مــواد
دیگــر ایــن کنوانســیون پیشبینــی شــده اســت .
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چنانچــه مشــاهده میشــود ،مطابــق ایــن اســناد چنــد ســند بینالمللــی بــا موضــوع خریــد و فــروش و
بینالمللــی دولــت موظــف بــه اتخــاذ تصمیماتــی در بردگــی جنســی و فحشــای زنــان و کــودکان دختــر برخــورد
خصــوص زنــان میباشــند .ایــن وظایــف بــه طــور کلــی بــه کــرده اســت از قبیــل " :کنوانســیون ترتیبــات بینالمللــی
پیشبینــی مقــررات مبتنــی بــر تســاوی زن و مــرد در قوانیــن بــرای تأمیــن حمایــت موثــر علیــه رفتــار جنایتآمیــز در
اساســی ،پیشبینــی ضمانــت اجــرای کیفــری در قوانیــن مــورد خریــد و فــروش زنــان ســفید پوســت ( ،)1904
داخلــی ،حمایــت قضایــی و تضمیــن حقــوق مســاوی زن کنوانســیون راجــع بــه جلوگیــری از خریــد و فــروش و
و مــرد در مراجــع قضایــی و عمــوم ،التــزام دســتگاههای اغــوای زنــان کبیــره ( .)1933
دولتــی در برخــورداری از رفتــار تبعیضآمیــز نســبت بــه

بــا توجــه بــه موضوعــات خــاص ایــن کنوانســیونها بــه

زنــان و رعایــت آن توســط تمام مقامــات و نهادهــا ،اقدامات نظــر میرســد کــه آنهــا اعمالــی چــون خریــد و فــروش
متناســب بــرای حــذف تبعیــض عملــی نســبت بــه زنــان زنــان ،بردگــی جنســی و ســایر خشــونتهای جنســی
توســط هــر فــرد ،ســازمان و یــا کارگاه ،اصــاح و نســخ جنایتآمیــزی را کــه در جامعــه علیــه زنــان صــورت
قوانیــن و مقــررات مبیــن تبعیــض نســبت بــه زنــانو لغــو میپذیــرد نشــانه گرفتهانــد.
مجازاتهــای نابرابــر نســبت بــه زنــان و مــردان میباشــند.

کنوانســیون منــع خریــد و فــروش اشــخاص و بهرهگیــری از

عــاوه بــر تأکیــد بــه برابــری و تســاوی زنــان بــا مــردان

فحشــای دیگــران

در معاهــدات عــام بینالمللــی طیــف وســیعی از حقــوق

ایــن کنوانســیون اولیــه دولتهــا خواســته اســت کــه تمــام

مدنــی و سیاســی و حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اشــخاص را در مقابــل سوءاســتفادههایی ماننــد خریــد و
آنــان مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

فــروش و بهرهکشــی از فحشــاء ،تحــت حمایــت خــود

اعالمیههای حقوق و کنوانسیونهای خاص

قــرار دهنــد و ایــن امــر مســتلزم در نظــر گرفتــن مجــازات

بــا وجــود صراحــت مفــاد اســناد عــام دربــاره حقــوق بــرای کســانی اســت کــه از ایــن اعمــال بهــره میبرنــد .ایــن
زنــان ،ضرورتهــای گوناگــون زندگــی زنــان بــه تصویــب کنوانســیون بــا اینکــه فقــط متخــص زنــان نبــوده و مخاطــب
و تنظیــم اســناد فــراوان دیگــری هــم منجــر شــده اســت آن کلیــه اشــخاص اعــم از زن و مــرد و کــودک میباشــد؛
کــه بــه طــور خــاص بــه جنبههــای مختلــف حقــوق زنــان امــا مقرراتــی را کــه مقــرر کــرده کــه در وضعیــت زنــان
میپردازنــد؛ همچــون :حقــوق خانوادگــی زنــان ،تربیــت موثــر میباشــد و از آنجــا کــه بیشتریــن قربانیــان ایــن
ازدواج و طــاق ،اقامتــگاه ،منــع قاچــاق زنــان ،حقــوق اعمــال را زنــان تشــکیل میدهنــد ،در مقدمــه ایــن معاهــده
سیاســی زنــان ،تعلیــم و تربیــت و آمــوزش زنــان کــه بــه بینالمللــی بــه طــور خــاص بــه زنــان اشــاره شــده اســت و
علــت گســتردگی اســناد و پرهیــز از تطویــل کالم در ایــن در آن آمــده اســت کــه " فســاد و فحشــای ناشــی از قاچــاق
بخــش تنهــا بــه طــور اجمــال بــه بررســی بعضــی از ایــن اشــخاص ،مغایــر شــخصیت و حیثیــت و ارزش انســانی
کنوانســیونها میپردازیــم.

اســت و ســامتی خانــواده و فــرد و جامعــه را بــه مخاطــره

بــا توجــه بــه ایــن کــه زنــان از حیــث عفــت و شــرف میافکنــد و در مــواد  1و  2از دول عضــو خواســته شــده
آســیب پذیرنــد ،لــذا جامعــه بینالمللــی در معاهــدات کــه بــه قاچــاق زنــان خاتمــه دهنــد و بــه همیــن منظــور
گوناگــون خــود را متعهــد بــه حمایــت از زنــان در مقابــل متعهــد شــدهاند کــه هــر شــخصی کــه وســایل فحشــا را
تجــاوز ،خریــد و فــروش و فحشــای اجبــاری و بــه طــور فراهــم مــیآورد و یــا دیگــری بــه منظــور فحشــاء اغــوا
کلــی ،حمایــت از عفــت و شــرف زن نمــوده اســت و در میکنــد ،مجــازات نماین ـد .حتــی اگــر آن شــخص نســبت
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بــه ایــن امــر رضایــت داده باشــد .بــه عــاوه طبــق مــاده  ،10اولیــن پروتــکل مربــوط بــه نیروهــای مســلحانه بینالمللــی
اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای نظــارت بــر موسســات کاریابــی به و دیگــری در زمینــه نبردهــای مســلحانه غیــر بینالمللــی
منظــور ممانعــت از در معــرض فحشــا قــرار گرفتــن افــراد اســت.
جویــای کار ،بــه ویــژه زنــان و کــودکان از تعهــدات دول

طبــق مــاده  27عهدنامه چهــارم ،زنان مخصوصـ ًا در مقابل

عضــو کنوانســیون اســت .براســاس مــاده  ،19دولتهــای هرگونــه لطمــه بــه شرافتشــان و بــه ویــژه در برابــر تجــاوز،
عضــو متعهــد شــدهاند کــه تدابیــری در خــور مقتضــی بــرای اجبــار بــه فحشــا و هرگونــه هتــک حرمـت ،مــورد حمایــت
مراقبــت و نگهــداری قربانیــان ،برگردانــدن قربانیــان خــود قــرار گرفتهانـد .مــاده  147آن عهدنامــه فهرســتی از اعمالــی
فــروش ،فقــط بــا موافقــت دولــت متعهــد و متحمــل شــدن را برشــمرده اســت کــه نقــض فاحــش مقــررات عهدنامــه
هزینــه برگشــت قربانیــان را تــا آن حــد کــه خودشــان قــادر محســوب میشــوند .از جملــه وارد ســاختن آســیبها و
بــه پرداخــت آن نیســتند اتخــاذ نماینـد .ایــن کنوانســیون در صدمــات جــدی و شــدید بــه جســم یــا ســامتی شــخصی
 25ژوئیــه  1951بــه اجــرا در آمــده اســت( .کنوانســیونها بــه صــورت عمــدی کــه کمیتــه بینالمللــی صلیــب ســرخ
 1949ژنــو و پروتکلهــای الحاقــی )1977

در تفســیری کــه ارائــه داده اســت ،ایــن عمــل را شــامل

ایــن عهدنامــه شــامل چهــار ســند اســت کــه ســه ســند تجــاوز دانســته اســت .افــزون بــر ایــن اعمالــی از قبیــل آزار
آن در واقــع تجدیــد نظــر در قــرار دادهــای قبلــی اســت و جنســی و هتــک حرمــت زنــان از طریــق مقــررات اصولــی
چهارمیــن ســند متضمــن یــک نـوآوری در حقوق قــراردادی ممانعــت از خشــونت علیــه تمامیــت جســمانی ،هویــت و
جنــگ اســت .ایــن عهدنامههــا عبارتانــد از:

امنیــت اشــخاص ،توســط حقــوق بینالملــل بشردوســتانه

 -1عهدنامــه مربــوط بــه بهبــود سرنوشــت مجروحــان و غیــر قانونــی اعــام گردیدهانــد .در ضمــن پروتــکل
بیمــاران نیروهــای مســلح هنــگام اردوکشـی ،ایــن عهدنامــه شــماره  2الحاقــی بــه کنوانســیونهای ژنــو کــه در رابطــه
جانشــین عهدنامههــای ژنــو مــورخ  1929 ،1906 ،1864بــا درگیریهــای مســلحانه غیــر بینالمللــی میباشــد،
ش ـد.

صراحتـ ًا در مــاده  4قســمت ( )Eاعمالــی از قبیــل تخطــی و

 -2عهدنامــه مربــوط بــه بهبــود سرنوشــت مجروحــان و تجــاوز بــه شــرافت و منزلــت شــخصی بــه ویــژه رفتارهــای
بیمــاران و غــرق شــدگان نیروهــای مســلح در دریاهــا

تحقیــر کننــده و خفــت انگیــز ،تجــاوز ،فحشــای اجبــاری

 -3عهدنامــه مربــوط بــه طــرز رفتــار بــا اســیران جنگــی و هــر شــکلی از هتــک حرمــت را ممنــوع اعــام کــرده
کــه جانشــین عهدنامــه ژنــو مــورخ  27ژوئیــه  1927شــد .اســت .ایــن موضــوع مــورد اشــاره مــاده  3مشــترک میــان
 -4عهدنامــه مربــوط بــه حمایــت از افــراد غیــر نظامــی در عهدنامههــای ژنــو نیــز میباشــد .از ســوی دیگــر ،طبــق
زمــان جنــگ

مــاده  76عهدنامــه چهــارم بنــد  5مــاده75 ،پروتــکل شــماره

امــروزه عهدنامههــای چهارگانــه ژنــو کــه مجموعــ ًا  1و بنــد  26مــاده  5پروتــکل شــماره  2زنــان در صــورت

مشــتمل بــر  485مــاده میباشــند ،مهمتریــن اســناد محرومیــت از آزادی بایــد در اماکنــی جــدا از مــردان
بینالمللــی در زمینــه حقــوق جنــگ اســت کــه تــا ســال نگهــداری شــوند و مــاده  76پروتــکل شــماره  1مقــرر
 1985از تصویــب یــا الحــاق  157کشــور برخــوردار بــوده م ـیدارد کــه بایــد نســبت بــه زنــان بــاردار و مــادران کــم
اســت .همچنیــن بــه دنبــال مســاعی کمیتــه بینالمللــی ســن و ســال توجهــی خــاص مبــذول شــود و همــان طــور
صلیــب ســرخ ،دو پروتــکل بــه عنــوان پروتکلهــای کــه در بنــد  4مــاده  6پروتــکل شــماره  2نیــز آمــده اسـت،
الحاقــی بــه عهدنامههــای  1949ژنــو بــه تصویــب رســید .طرفیــن متخاصــم بایــد بــه هــر صــورت ممکــن ســعی
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نماینــد از صــدور حکــم و اعمــال مجــازات مــرگ نســبت
بــه زنــان بــه علــت ارتــکاب جرایــم مربــوط بــه مخاصمــه
مســلحانه خــودداری کنن ـد.

اعالمیه هزاره

مباحــث جنســیتی در برخــی اهــداف توســعه هــزاره

مطــرح شــده اســت .در هــدف شــماره ســه صریحـ ًا ارتقــای

امــا در رابطــه بــا پناهنــدگان کــه بــه دلیــل عــدم تســاوی جنســیتی و توانمندســازی زنــان مطــرح گردیــده
وابســتگی بــه کشــور متبــوع خویــش نمیتواننــد از یــاری اســت .نظــام مللمتحــد اکنــون در جهــت تحقــق ایــن
قــدرت خامــی اســتفاده کننــد و نیــز هنــوز پیونــدی دائمــی اهــداف حرکــت میکنــد.
بــا کشــور پذیــره و پناهدهنــده ندارنــد ،مــاده  44عهدنامــه
چهــارم بــه ایــن امــر محــدود میشــود کــه در اتخــاذ تدابیــر

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

در میــان اســناد بینالمللــی ارائــه شــده بــرای ارتقــای

کنتــرل کننــده پیــش بینــی شــده کشــور اســیر کننــده بــا وضــع زنــان کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه

پناهنــدگان کــه عم ـ ً
ا از حمایــت هیــچ دولتــی برخــوردار زنــان (کــه از ایــن پــس کنوانســیون نامی ـده خواهــد ش ـد)

نیســتند بــه مثابــه بیگانــه دشــمن ،آن هــم منحصــرا ً بــر مهمتریــن ســندی اســت کــه اســاس تفکــر ســازمان ملــل
اســاس وابســتگی و پیونــد حقوقــی بــه یــک کشــور رفتــار متحــد را در ایــن زمینــه تشــکیل میدهـد .ایــن کنوانســیون
نخواهــد کــرد و طبــق مــاده  45آن عهدنامــه فــرد تحــت حاصــل ســی ســال تــاش کمیســیون مقــام " زن " اســت
حمایــت را در هیــچ حالــی نمیتــوان بــه کشــوری کــه کــه در  1979بــه تصویــب مجمــع عمومــی رســید و از ســال
آن فــرد بیــم اذیــت و آزار بــه دلیــل عقایــد سیاســی یــا  1981الزم االجــرا ش ـد .کنوانســیون در حــال حاضــر 189
مذهبــیاش دارد منتقــل کــرد.

عضــو دارد و بعــد از کنوانســیون حقــوق کــودک بیشــترین

بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن مقــررات خصوصیتــی میــزان الحــاق دولتهــا بــه یــک معاهــدهی بینالمللــی
خاصــی ندارنــد کــه زنــان پناهنــده را مســتثنی نماینــد؛ لــذا حقــوق بشــر را بخــود اختصــاص داده اســت.
شــامل زنــان پناهنــده هــم شــده و میتــوان حکــم مقــرره

هــدف ایــده آلــی کنوانســیون رســیدن بــه جامع ـهای در

را بــه آنهــا نیــز تعمیــم داد.

سراســر جهــان اســت کــه از آن زنــان و مــردان مســاوی

کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با زنان

باشــند .جامعــهای کــه ســنتها ،عادتهــا ،اعتقادهــا و

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان()1952

نظــام ارزشــی گذشــته و حــال در آن مــورد ســوال قــرار

کنوانسیون بهبود حمایت خارج از کشور()1956

گیــرد و اشــکال جدیــد مســاوات گرایــی بــر اســاس تفکــر

کنوانسیون ملیت زنان ازدواج کرده()1957

جدیــد ایجــاد شــود .اجــرای اصــول آن نیــز شــامل تعقیــب

کنوانسیون رضایت در ازدواج()1962

سیاســتها و برنامههــا و قانونگذاریهــا در ســطح ملــی

کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان()1979

اسـت .حــال جــای تأمــل اســت کــه ایــن فکــر تــا چــه حــد

اعالمیه محو خشونت علیه زنان

واقعیــت عملــی دارد.

ایــن اعالمیــه در ســال 1993بــه تصویــب رســید و آنچه
را کــه خشــونت علیــه زنــان قلمــداد میشــود ،تعریــف و

ویژگیهای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

همــان طــوری کــه مطــرح شــد ســازمان ملــل متحــد

اقدامــات دولتهــا و جوامــع را بــرای مقابلــه بــا آن تعییــن نقــش مهمــی در تدویــن ابزارهــای بینالمللــی حقــوق
میکنــد.

بشــر داشــته اســت .بــدون ارزیابــی ماهیــت و نتایــج آنهـا،
میتــوان ویژگیهــای منشــور ملــل متحــد در رابطــه
بــا حقــوق بشــر ،تعهــد بــه همــه افــراد بشــر(در ســطح
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جهانـی) ،برابــری و عــدم تبعیــض بــدون تمایــز میــان نــژاد ،مــادهی  3کنوانســیون نیــز بــه مســاوات بیــن مــردان و زنــان
جنــس و یــا دیــن و اهمیــت نظــام همــکاری بینالمللــی در عمــل باشــد .مــادهی  5نیــز طــی دو بنــد بــر تعدیــل
در اعتــای حقــوق بشــر (انعقــاد معاهدههــا) را برشــمرد .الگوهــای اجتماعــی و فرهنگــی رفتــاری مــردان و زنــان
انعقــاد کنوانســیون زنــان را نیــز میتــوان در راســتای بــرای از میــان برداشــتن تعصبهــا و کلیــه روشهــای
تحقــق مــوارد فــوق دانســت .هســته اصلــی ایــن کنوانســیون ســنتی و ...اشــاره دارد و خواهــان مســئولیت مشــترک زنــان
کــه در ســی مــاده تدویــن شــده اســت ،محکــوم کــردن و مــردان در پــرورش صحیــح کــودکان خــود اســت.
تبعیــض بــه عنــوان ریشــهی اصلــی نابرابــری جنســیتی ایــن کنوانســیون طــی مــواد  16-7بــه کلیــهی زمینههــای
اســت و حقــوق برابــر معیارهــای برابــر و رفتــار برابــر را مرتبــط بــه حقــوق زنــان از جملــه مشــارکت سیاســی،
بــرای زنــان در جوامــع طلــب میکن ـد .بــر اســاس مــادهی تابعیــت آمــوزش و پــرورش ،اشــتغال مراقبتهــای
1؛ تبعیــض در مــورد زنــان بــه هرگونــه تمایــز اســتثناء بهداشــتی ،زندگــی اقتصــادی و اجتماعــی حقــوق مســاوی
(محرومی ـت) یــا محدودیــت بــر اســاس جنســیت اطــاق زنــان و مــردان در برابــر قانــون امــور مربــوط بــه ازدواج و
میشــود کــه نتیجــه یــا هــدف آن خدشـهدار کــردن یــا لغــو طــاق و روابــط خانوادگــی میپــردازد .پــس از آن در مــواد
شناســایی ،بهرهمنــدی یــا اعمــال حقــوق بشــر و آزادیهــای  30 -17بــه ســازو کارهــای اجــرای کنوانســیون پرداختــه
اساســی در زمینههــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،میشــود .همچنیــن تشــکیل کمیتــهی رفــع تبعیــض همــه
فرهنگـی ،مدنــی یــا هــر زمینـهی دیگــری مربــوط بــه زنــان جانبــه در مــورد زنــان بــه عنــوان رکــن کنوانســیون و
صــرف نظــر از وضعیــت زناشــویی و بــر اســاس تســاوی نظــام گزارشدهــی صــورت ســاز و کاری بــرای نظــارت
میــان زنــان و مــردان اســت .بــا محکــوم کــردن تبعیــض در بــر اجــرای تمهیــدات کنوانســیون مطــرح میگــردد .همــان
مــاده  2اقدامهــای عملــی دولتهــا در محــو آن خواســته طــوری کــه مالحظــه میشــود ،کنوانســیون در کنــار نقــض
شــده اســت .ایــن اقدامهــا مشــتمل بــر چنیــن مــواردی حقــوق زنــان در جامعـه ،مســئلهی نقــض حقــوق زنــان در
اســت :اتخــاذ سیاســتهای محــو تبعیــض ،گنجانیــدن خانــواده و زندگــی خصوصــی را نیــز مــورد توجــه قــرار
اصــل مســاوات میــان زنــان و مــردان در قوانیــن اساســی میدهــد .بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کــه ویژگیهــای
یــا ســایر قوانیــن مربــوط هــر کشــور ،تحقــق عملــی ایــن کنوانســیون در مــوارد زیراســت:
اصــل تصویــب قوانیــن مناســب و یــا اقدامهــای دیگــر از الــف  -محکــوم کــردن تبعیــض بــه عنــوان ریشـهی اصلــی
جملــه اعمــال مجــازات بــه منظــور ممنــوع کــردن تبعیــض نابرابــری جنســیتی
در مــورد زنــان ،برقــراری حمایــت قانــون از حقــوق زنــان ب  -مشــخص نمــودن حیطههــای وســیع اعمــال تبعیــض
بــر مبنــای برابــرییــا مــردان ،خــودداری از انجــام هرگونــه در مــورد زنــان
عمــل و حرکــت تبعیضآمیــز ،اتخــاذ اقدامهــای مناســب ج -حرکــت در جهــت اقدامهــای عملــی بــرای محکــوم
بــرای محــو تبعیــض در مــورد زنــان توســط هــر شــخص کــردن تبعیــض و رفــع آن از طریــق ســازوکارهای مختلــف .
یــا ســازمان و اتخــاذ تدابیــر الزم از جملــه وضــع قوانیــن یکــی از نــکات مهــم ایــن کنوانســیون آن اســت کــه بــه
بــه منظــور اصــاح یــا نســخ قوانیــن مقــررات ،عــرف یــا بررســی موضوعهایــی از جملــه روابــط خانوادگــی و زنــان

روشهــای موجــود کــه علیــه زنــان تبعیضآمیــز باشــد ،روســتایی میپــردازد کــه قب ـ ً
ا موضــوع حقــوق بینالملــل

فســخ کلیــهی مقــررات کیفــری ملــی کــه در جســتجوی نبودنــد .نســبت بــه ســایر ابزارهــای بینالمللــی حقــوق
حقــوق دو فاکتــور و تحقــق عملــی رفــع تبعیــض میباشـد .بشــر دولتهــا بســیار ســریع بــه آن ملحــق شــدند و ایــن
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کنوانســیون زودتــر از هــر معاهــدهی بینالمللــی حقــوق اقتضــا مىكنــد تمــام هــدف و آرمــان انســان ،آزادى هرچــه
بشــر الزم االجــرا گردیــد.

بيشتــر در تمامــى زمينههــا بــراى كامجويــى و تأميــن

نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

غرايــز باشــد .در ايــن تفكــر ،انســان از آزادى فــردى كامــل،

 كنوانســيون همچــون ســاير اســناد بينالمللــى نظيــر تــا جايــى كــه منجــر بــه هــرج و مــرج نشــود ،برخــوردار
آن ،نشــأت گرفتــه از فرهنــگ غربــى اســت كــه مبانــى اســت و وظيفــه و هــدف قانــون هــم فراهــم كــردن زمينــه
خاصــى را در خــود پــرورش داده اســت .اساســ ًا برخــى لــذت جويــى اســت و همــه محدوديتهــا تنهــا بــراى

از مبانــى مهــم حاكــم بــر كنوانســيون عبارتنــد از :انســان جلوگيــرى از هــرج و مــرج و قانونمنــد و منظــم شــدن
مــدارى ،فردگرايــى ،دينزدايى(سكوالريســم)،مادهگرا لذتهــاى انســان اســت تــا او بتوانــد در كمــال آرامــش بــه
يــى ،لذتگرايــى ،ليبراليســم ،نســبىگرايى ،عقلگرايــى كامجويىهــاى حيوانــى خــود بپــردازد .اصالــت لــذت و
افراطــى و مكتــب حقــوق طبيعــى .چالــش در هــر كــدام كامجويــى و نــگاه لذتجويانــه و طلبكارانــه بــه هــر چيــز،
از ايــن مبانــى در جــاى خــود بحــث مفصلــى را مىطلبــد .از مهمتريــن آموزههــاى ايــن نظريــه اســت .در پرتــو آن و
مهمتريــن عنصــر فرهنــگ غــرب و بــه تعبيــرى ســتون در بســتر مدرنيســم ،ايــده «انســان مــدرن ،انســان محــق نــه

فقــرات آن« ،اومانيســم» يــا اصالــت انســان اســت كــه بــه مك ّلــف» پديــد مىآيــد كــه تأكيــد آن بــر حقــوق انســان

معنــاى بازگشــت بــه انســان بــه جــاى خــدا ،بازگشــت اســت نــه تكاليــف او و ايــن آمــوزه نســبت بــه خداونــد
ـرى مىيابــد و انســان در برابــر خداونــد ،صاحــب
بــه زميــن بــه جــاى آســمان و بازگشــت بــه زندگــى دنيــا هــم تسـ ّ

بــه جــاى آخرتگرايــى اســت .ايــن اصــل ،يكــى از حقــوق تل ّقــى مىشــود نــه مكلــف .بديــن ترتيــب،
بنيادىتريــن مبانــى و پايههايــى اســت كــه كنوانســيون اومانيســم پايهاىتريــن ركــن كنوانســيون اســت كــه مبانــى
رفــع هرگونــه تبعيــض عليــه زنــان بــر اســاس آن پــى ديگــر را در خــود پــرورش مىدهــد.

ريــزى شــده اســت .در ايــن نظريــه ،انســانها محــور و

 كنوانســيون در پــى آن اســت كــه زنــان در كامجويــى

خالــق ارزشهــا هســتند و تفكــر انســانى همــه چيــز ،حتــى از مــردان عقــب نماننــد و در ميــدان رقابــت لذتجويــى،
سرنوشــت موجــودات را تعييــن مىكنــد و معيــار ســنجش همــگام و همســان مــردان بــه پيــش برونــد .الزمــه ايــن
خوبىهــا و بدىهاســت .اصالــت انســان يعنــى ايــن كــه آرمــان ايــن اســت كــه بــه تفاوتهــاى طبيعــى موجــود
انســان نســبىگرا باشــد و بــه اصــول اخالقــى ثابتــى ،بيــن زن و مــرد در موقعيتهــاى اجتماعــى و برخــوردارى
پاىبنــدى نشــان ندهــد و از محدوديتهــاى اخالقــى از لذايــذ دنيــوى بــه چشــم تبعيــض نگريســته شــود
بگريــزد .بــا حاكميــت اومانيســم ،ديــن و وحــى بــه گوشــه و هــدف هــم از بيــن بــردن ايــن تفاوتهــا بــه عنــوان
انــزواى زندگــى فــردى رانــده شــده و در زندگــى اجتماعــى مشــكل اصلــى لذتجويــى بيشتــر زنــان و برقــرارى
نقشــى ايفــا نمىكننــد .آنچــه اومانيســم بــه عنــوان راه تســاوى و بــه تعبيــر صحيــح ،يكســانى زن و مــرد در
كمــال و دســتيابى بــه حقيقــت بــر آن تأكيــد مىكنــد ،يكــى حقــوق و تكاليــف باشــد .آنچــه در كنوانســيون بــه روشــنى
عقــل و انديشــه اســت (راسيوناليســم) و ديگــرى تجربــه و بــه چشــم مىخــورد ،نوعــى نــگاه طفيلــى بــه زن اســت
آزمــون (پوزيتويســم) .شــعار اومانيســم ،حداكثــر مصــرف و كــه شــايد بــه طــور ناخواســته بــر اصالــت مــرد و تــاش
بهــرهورى از دنيــا و لذتهــاى آن (مكتــب لذتگرايــى) در جهــت همانندســازى زن نســبت بــه مــرد در راســتاى
و رهايــى از هرگونــه قيــد و محدوديــت در ايــن زمينــه توهــم كمــال بــراى زن تأكيــد شــده اســت .گويــى ارتــكاز
اســت (ليبراليســم) .اومانيســم و بــه تبــع آن لذتگرايــى ،تدوينكننــدگان بــر ايــن بــوده اســت كــه راهــى بــراى
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كمــال زن جــز ايــن وجــود نــدارد كــه تــا آنجــا كــه ممكــن در برخــی از مــوارد تفــاوت اســت نــه تبعیــض و آنچــه
اســت شــبيه مــرد باشــد ،چــه ايــن كــه اگــر چنيــن نباشــد ،کــه مذمــوم و ناپســند بــه شــمار میآیــد ،تبعیــض نــاروا
زن از انســانيت خــود تنــزل يافتــه اســت.

میباشــد کــه ظلــم و بیعدالتــی اســت .وجــود برخــی از

تأکیــد بــر تســاوی زنــان بــا مــردان (و نــه تنظیــم روابــط تفاوتهــا و توجــه بــه آنهــا در وضــع حقــوق و تکالیــف،
حقوقــی عادالنــه متناســب بــا واقعیــات و نیــز حفــظ عیــن عدالــت اســت و ظلــم بــه زنــان محســوب نمیشــود.

ارزشهــای زنــان بــا تأکیــد بــر رفــع محرومیــت از زنــان) مقتضــای عدالــت ایــن نیســت کــه حقــوق زن و مــرد کامـ ً
ا
یکــی از مبانــی فکــری حاکــم بــر کنوانســیون میباشــد یکســان و مشــابه باشــد ،بلکــه ایــن ظلــم بــه زن و مــرد و
کــه در اعالمیــه حقــوق بشــر نیــز وجــود دارد و بــه دلیــل نادیــده انــگاری تواناییهــا و تفاوتهــا و ویژگیهــای
بیگانگــی آن بــا ارزشهــای دینــی ،کشــورهای اســامی را تکوینــی آنــان اســت .نبایــد هــر نــوع تفاوتــی را تبعیــض
بــر آن داشــت تا به تدوین اعالمیـــه حقـــوق بشـــر اســامی دانســت و همچنیــن نبایــد تســاوی و برابــری زن و مــرد در
اقــدام نماینــد.

حقــوق و تکالیــف را بــه معنــای تشــابه و یکســانی کامــل

«عبــارت تبعیــض علیــه زنــان در ایــن کنوانســیون بــه هــر زن و مــرد در حقــوق و تکالیــف معنــا کــرد ،بلکــه تســاوی
گونــه تمایــز ،اســتثناء (محدودیــت) بــر اســاس جنســیت بــه ایــن معناســت کــه هــر یــک از زن و مــرد از حقــوق و
اطــاق میشــود کــه نتیجــه آن خدشـهدار کــردن بهرهمنــدی تکالیــف مناســب بــا ویژگیهــای تکوینیشــان برخــوردار
زنــان از حقــوق بشــر و آزادیهــای اساســی در زمینههــای شــوند و چیــزی بــر آنــان تحمیــل نگــردد .کارکردهــای
ی و یــا هــر متفــاوت زن و مــرد و نقــش تکمیلــی آن دو بــرای یکدیگــر
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،مدن ـ 
زمینــه دیگــر اســت »...کنوانســیون در ایــن مــاده ،هــدف و ایجــاد تــوازن و تعــادل در نظــام هســتی ،تفاوتهــای
خــود را برقــراری تســاوی کامــل بیــن حقــوق زن و مــرد و زن و مــرد در برخــی از حقــوق و تکالیــف را ضــروری
رفــع هــر گونــه تبعیــض علیــه زنــان میدانــد ،از ایــن رو میســازد و ایــن عیــن عدالــت اســت نــه ظلــم و تبعیــض
بــه تبعیضهایــی کــه بــه نفــع زنــان اســت نمیپــردازد .در تــا ســعی در زدودن و از بیــن بــردن آن شــود .بــه عبــارت
ایــن ســند بینالمللــی هــر نــوع تفــاوت بیــن زن و مــرد دیگــر مســاوات و برابــری دو معنــا دارد:
در حقــوق و تکالیــف ،تبعیــض محســوب شــده اســت -1 ،الغــاء و در نظــر نگرفتــن ویژگــی جنســیت زن و مــرد؛
هــر چنــد آن تفاوتهــا ثمــره تفاوتهــای تکوینــی زن یعنــی الغــای مذکــر و مونــث بــودن آن دو بــه منظــور
و مــرد باشــد .ایــن تفســیر و نگــرش بــه یکســانی و تشــابه دســتیابی بــه تشــابه کامــل زن و مــرد در حقــوق و تکالیــف.
حقــوق زن و مــرد میانجامــد .نتیجــهی چنیــن نگرشــی -2 ،تســاوی بــه معنــای تســاوی زن و مــرد در انســانیت و

خصوصــ ًا در غــرب ،شــبیه شــدن ز ن و مــرد اســت؛ امــا ســرمایه فطــری و برخــورداری از فرصتهــا بــرای رشــد و
ایــن شــبیه شــدن بـه طــور یکســا ن و برابــر از خصوصیــات کمــال نــه تشــابه در حقــوق و تکالیــف.
زنانـه و مردانـه بهــره نگرفتــه ،بلکـه از آنجــا کـ ه فرهنـگ

در کنوانســیون ،تســاوی بــه معنــای اول بــه کار رفتــه

مــرد ســاالران ه برتــر بــوده اســت ،بیشــتر زنــا ن بودهانــد کـه اســت ،در حالــی کــه در آموزههــای اســامی ،تســاوی بــه
شــبیه مــردان شــدهاند!

معنــای دوم اراده شــده اســت؛ یعنــی هــر انســانی اعــم از زن

 الزمــه ایــن دیــدگاه آن اســت کــه بــه هــر نــوع عــدم و مــرد بایــد از فرصتهــا و زمینههــای مناســب و کافــی
تشــابه بیــن زن و مــرد بــه دیــد تبعیــض نگریســته شــود .بــرای رشــد و تکامــل و رســیدن بــه کمــاالت وجــودی
در حالــی کــه عــدم تشــابه حقــوق و تکالیــف زن و مــرد برخــوردار باشــد و جنســیت هیــچ یــک از زن و مــرد مانعــی
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بــرای رســیدن بــه ایــن مطلــوب واال نباشــد و هرکــدام کــه كيــان خانوادگــى او ذوب نمىشــود و زنــان از بســيارى از
از فرصتهــای خــود بهتــر اســتفاده کنــد ،بــه رشــد و کمــال حقــوق فــردى خــود بهرهمندنــد؛ در عيــن حــال ،اگــر در
بیشــتری دســت خواهــد یافــت و از دیگــری برتــر خواهــد جايــى بــا رعايــت يــك قاعــدهى اخالقــى و اندكى گذشــت
شــد .در اســام مــاک فضیلــت و برتــری تقوی و آراســتگی و صبــر بتــوان فضــاى خانــواده را دايمــى و پــر از آرامــش
بــه فضائــل انســانی و اخالقــی اســت ،نــه زن یــا مــرد بــودن .نگــه داشــت ،مراعــات فرديّــت زن يــا مــرد ،هيــچ كــدام
نــه زن بــودن بــه خــودی خــود نقــص محســوب میشــود اولويــت نــدارد؛ بــه عبــارت روشــنتر ،عــاوه بــر ايــن

و نــه مــرد بــودن کمــال.

كــه حقــوق اســامى تلفيقــى از حقــوق فــردى خانوادگــى و

نکتــه قابــل تأمــل آنکــه در مــوارد مختلــف کنوانســیون اجتماعــى اســت ،بــا دســتورهاى اخالقــى نيــز ايــن حقــوق
وظایــف دولتهــا را ایجــاد شــرایطی میدانــد کــه رفــاه بــه لطافــت و نرمــى بيشتــرى رســيدهاند.
مــادی زنــان و مــردان در جامعــه تأمیــن گــردد ،در حالیکــه

در دیــدگاه اســام همزمــان بــا حفــظ حقــوق فــردی

توجهــی بــه حــق معنــوی افــراد جامعــه نشــده ،شــانزده اعضــای خانــواده ،قوانیــن گســتردهای جهــت پیونــد
مــاده کنوانســیون کــه بــه بحــث حقــوق زنــان پرداختــه ،مســتحکم اعضــاء خانــواده وجــود دارد ،از جملــه میتــوان
25بــار بــر حقــوق زنــان در اشــتغال و بهــرهوری کــه همــان ایــن امــور را برشــمرد :وجــوب پرداخــت نفقــه زن و
رســیدن بــه رفــاه اقتصــادی میباشــد تأکیــد کــرده اســت ،فرزنــدان توســط شــوهر( ،همچنیــن زکاة فطــرة) وجــوب
در حالیکــه حتــی در یــک مــاده نیــز بــه حقــوق معنــوی و تمکیــن جنســی زن ،وظیفــه مــردان در حــق همبســتری
اخالقــی زنــان جامعــه اشــاره نکــرده اســت.

زنــان (مبیــت و مضاجعــت) ،پرداخــت مهریــه بــه زن ،نقــش

تفکــر اومانیســتی حاکــم بــر کنوانســیون منجــر شــده خانــواده زن و شــوهر در اســتحکام بنیــان خانــواده (حضــور

کــه بــر اســتقالل فــردی زن در کانــون خانــواده شــدیدا ً دو داور از بســتگان مــرد و زن هنــگام اختــاف خانوادگــی)،
تأکیــد شــود .متأســفانه ايــن ديــدگاه آن چنــان خانــواده و حمایــت پــدر در ازدواج دختــر (لــزوم رضایــت پــدر در
كاركردهــاى خــاص آن را در معــرض نابــودى قــرار داده ازدواج دختــر جهــت رعایــت مصلحــت دختــر) ،رعایــت
كــه خانوادههــاى غربــى كمتــر مىتواننــد فرزندانــى احــکام عــده پــس از جدایــی از شــوهر و قوانیــن مربــوط
عاطفــى و جامعــه پذيــر داشــته باشــند .از نظــر مدافعيــن بــه رجــوع در عــده طــاق رجعــی ،وجــوب امــر بــه
جنبــش زنــان و سندنويســان بينالمللــى ،نمىتــوان رفتــار معــروف و نهــی از منکــر در کانــون خانــواده ،وجــوب
مــادر كارگــرى را كــه بــه دليــل اســتفاده از حــق فــردى و احتــرام دختــران از ســوی پــدر و مــادر ،وجــوب احتــرام
شــخصىاش مجبــور اســت روز يــا شــب ،كــم يــا زيــاد ،بــه مــادران ،وجــوب پرداخــت نفقــة اقــارب ،دیــه عاقلــه در
فرزنــدان خــود را بــه مهدكودكهــا بســپارد و يــا آنهــا را قتــل غیــر عمــد ،وجــوب صلــه رحــم و… موضــوع پیونــد
تنهــا رهــا كنــد ،رفتــارى ظالمانــه و يــا كــم عاطفــه دانســت .اعضــای خانــواده در اســام از چنــان اهمیتــی برخــوردار
نــگاه اومانيســتى حاكــم بــر كنوانســيون نيــز از هميــن اصول اســت کــه حتــی پــس از مــرگ فــردی از خانــواده ،ســایر
پيــروى مىكنــد؛ بنابرايــن در نقــد كنوانســيون بــه جاســت اعضــاء در تکفیــن و تدفیــن و نیــز قضــای تکالیــف واجــب
كــه ردپــاى تفكــرات اومانيســتى و فردگرايانــه دنبــال شــود؛ او (پرداخــت دیــون ،قضــاء نمــاز ،روزه و حــج واجــب)
ردپايــى كــه در همــهى مــوارد آن بــه چشــم مىخــورد.
روشــن اســت كــه در نــگاه دينــى ،كيــان فــردى زن در
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مســئولند.

نكتــهى ديگــرى كــه قابــل نقــد اســت ،نــگاه حــق اســت ،بــه جــز جنبههــاى مــادى بــراى زن زاويــهى
محورانــه و فــارق از انــواع مسئوليتهاســت كــه بــر اســاس ديگــرى نمىبينــد.
پايههــاى اومانيســتى فمینيســم در آن جاســازى شــده اســت؛

بنابرايــن ،برخــوردارى زن از روح ـ كــه حقيقتى مشــترك

يعنــى آنقــدر كــه زن «محــقّ » ديــده شــده مســئول و مكلــف بيــن او و مــرد اســت ـ و ابعــاد مشــترك جســمى ،باعــث
معرفــى نشــده اســت.

توليــد حقــوق و تكاليــف مشــترك اســت و وجــود جســم

در انديشــهى دينــى اســام ضمــن تأكيــد بــر حفــظ و قالــب مختــص زنانــه و مردانــه و برخــى خصوصيــات
هويــت مســتقل انســانى بــراى زن ،بــه نقشهــاى بىبديــل روانــى ويــژه ،باعــث پيــدا شــدن حقــوق و تكاليــف
او در خانــواده توجــه شــده اســت .هويت مســتقل در اجتماع مختــص اســت.
از وى فــردى مســئول و ذى حــق مىســازد .تكليــف بــه

در نتيجــه ،انســان چــه زن باشــد و چــه مــرد ،در

امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر ،بــا تعريــف وســيعى كــه آموزههــاى دينــى يــك فــرد مخاطــب و مســئول اســت؛
ديــن از معــروف و منكــر دارد ،زنــان را بــه انــدازهى مــردان ولــى زيباتريــن جلوههــاى حيــات خــود را وقتــى بــه
در مســائل اجتماعــى و سياســى مكلــف مىكنــد ،چنانچــه نمايــش مىگــذارد كــه بــا ايثــار ،گذشــت و تعــاون،
بــراى احقــاق حقــوق سياســى ـ اجتماعــى و اقتصــادى او فرديــت خــود را بــراى مصالــح عمومــى فــدا كنــد و از
نيــز مكانيزمهــاى متعــددى در شــريعت اســامى تعبيــه خودخواهىهــا فاصلــه بگيــرد.
شــده اســت.

گفتنــى اســت ،افــزون بــر اينهــا ،در تفكــر نــاب دينــى

نقــش ممتــاز زن در خانــواده در قالــب مــادرى و هــم مقولـهاى بــه نــام عبوديــت بــاز شــده كــه بــه رابطهى انســان
چنيــن ويژگىهــا و خصلتهــاى منحصــر بــه فــردش در بــا خــدا مىپــردازد .مقولــهاى كــه جنســيت در آن راهــى
ارائــهى نقــش همســرى نيــز بــراى وى شــخصيتى حقوقــى نــدارد .چــه مــرد و چــه زن بــا طــى مــدارج آن مىتواننــد
(داراى وظايــف و حقــوق ويــژه) ايجــاد كــرده اســت.

بــه تعالــى برســند؛ چــه آن كــه ابــزار الزم بــراى ايــن راه،

در واقــع در آموزههــاى دينــى زن در ســه جهــت حقيقــت مجــردى بــه نــام روح اســت كــه اساس ـ ًا فــارق از

موضــوع قــرار گرفتــه اســت :بــه عنــوان يــك فــرد ،بــه جنســيت اســت.
عنــوان يــك عضــو از خانــواده ،بــه عنــوان يــك عضــو از

برخــی از مــواد و مفــاد کنوانســیون نیــز تعارضــات

اجتمــاع؛ ايــن موقعيتهــاى ســهگانه بــراى او حقــوق و جــدی و مهمــی بــا فقــه اســامی و دیدگاههــای شــرعی
تكاليفــى ايجــاد كــرده اســت.
از نظــر اســام ،اســتقالل زن بــه عنــوان يــك موجــود

اســام دارد کــه طــرح آن فرصــت جداگانــهای میطلبــد.
از ســوی دیگــر ،در مقدمــه کنوانســیون بــر «احتــرام

انســانى بديــن گونــه اســت كــه تمــام وجــود او در قبــال بــه حــق حاکمیــت ملــی» تأکیــد شــده اســت .الزمــة حــق
خانــواده و اجتمــاع ذوب نمىشــود ،ولــى در عيــن حــال حاکمیــت ملــی آن اســت کــه تدویــن قانــون بــر مبنــای
تعهداتــى در مقابــل خانــواده و اجتمــاع بــر عهــده دارد.

اعتقــادات مــردم آن کشــور باشــد ،نــه آنکــه دیگــران

از ســوى ديگــر زن و مــرد هيــچ كــدام فقــط جســم و قوانینــی را وضــع نماینــد و دولتهــا بــر اســاس آن قانــون
ابعــاد جســمانى نيســتند ،بلكــه حقيقتــى بــه نــام روح دارنـد اساســی خــود را تغییــر دهنــد .بــه یقیــن هیــچ کشــوری در
و ايــن دقيقـ ًا خــاف آموزههــاى فمینيســتى اســت .فمینيســم جهــان هنــگام تدویــن قوانیــن داخلــی قصــد ظلــم بــه زنــان

كــه از مادهگرايــى بعــد از رنســانس كامــ ً
ا اشــراب شــده را نــدارد .بلکــه فقــط تفــاوت در نگرشهــا و منجــر بــه
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تدویــن قوانیــن متفــاوت در مســئله زنــان گردیــده اســت؛ لــذا بایــد پرســید :آیــا دلیــل موجهــی بــر برتــری کنوانســیون
نســبت بــه قوانیــن الهــی در مســائل زنــان وجــود دارد؟! بــه چــه دلیــل قانــون الهــی را کــه بــر نقــش محــوری زن در
خانــواده و تربیــت نســلی ســالم و صالــح (بــا حفــظ نقشهــای اجتماعــی) و بــر نقــش اساســی مــرد در امــور اقتصــادی
و سرپرســتی خانــواده ،تأکیــد دارد ،الگــوی مطلــوب بــه حســاب نیــاورده و تســاوی زن و مــرد در تمامــی نقشهــا را
جایگزیــن آن کنیــم؟
از آنجــا کــه قوانیــن اجتماعــی ،بــر اســاس نتایــج تجربــی و مثبــت پدیدههــا بــه وجــود میآینــد ،قانــون مســاوات
کامــل زنــان بــا مــردان ،بــر حســب کــدام تجربــه مثبــت شــکل گرفتــه اســت؟ در کشــورهایی کــه قوانیــن آنهــا در پــی
ایجــاد ایــن مســاوات بــوده اســت ،نتایــج تجربــی اجــرای ایــن قوانیــن چیــزی نیســت کــه دیگــران را بتــوان بــه تبعیــت از
آن تشــویق نمــود .امــروزه غــرب در اجــرای الگــوی تســاوی کامــل زنــان بــا مــردان شــاهد خشــونت گســترده علیــه زنــان

خصوصــ ًا خشــونت جنســی در محــل کار میباشــد .گســترش روز افــزون انحــال خانوادههــا ،افزایــش خانوادههــای
تــک والدینــی ،کاهــش روزافــزون ازدواج و گســترش وســیع روابــط جنســی نامشــروع ،ســقط جنینهــای مکــرر ،گســترش
بزهــکاری جوانــان ،پرخاشــگری کــودکان ،خــاء معنویــت شــدید ،بحرانهــای روحــی زنــان و تنهایــی و افســردگی
روزافــزون زنــان در جوامــع غربــی نتیجــه حاکمیــت الگــوی مذکــور اســت.
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تیجه گیری

امــروز یکــی از شــاخصههای توســعه انســانی ،میــزان حضــور زنــان و نحــوه ایفــای نقــش آنــان در عرصههــای
گوناگــون فعالیــت اســت .بعــد از جنــگ جهانــی دوم و بــا تشــکیل ســازمان ملــل متحــد ،مقولــه حقــوق بشــر ،از زنــدان
حاکمیــت بــی چــون و چــرای دولتهــا خــارج شــد .از ســوی دیگــر توجــه بــه حقــوق اقشــار آســیب پذیــر جامعــه از
حساســیت قابــل مالحظـهای برخــوردار شــد .یکــی از اقشــار آســیب پذیــر جوامــع کــه همــواره بــا ظلــم و ســتم مواجــه
بودهانــد ،زنــان هســتند.

دربــاره حقــوق بشــر و خصوصـ ًا حقــوق زنــان ،تاکنــون کنفرانسهــا و کنوانســیون هــای بســیاری توســط ســازمان ملــل

و دولتهــا در عرصــه منطق ـهای و بینالمللــی بــر پــا شــده اســت .بــا ایــن وجــود بــه رغــم پیشــرفتهایی کــه صــورت
گرفتــه ،گزارشهــا و اخبــار رســانههای جمعــی ،نشــان از وضعیــت نابهنجــار ،نگــران کننــده و تــکان دهنــده زنــان در
گوشــه و کنــار جهــان دارد .امــروزه خشــونت ،تجــاوز ،شــکنجه ،تحقیــر ،خشــم و اضطــراب بــرای زنــان در تمــام جهــان،
واژههــای آشــنایی هســتند .در حالــی کــه زنــان در بعضــی جوامــع بــه پیشــرفتهای مهمــی نائــل شــدهاند ،هنــوز هــم
تقریبـ ًا در همــه جــا بــه مســائل زنــان ،اولویتــی ثانــوی اعطــا میشــود و زنــان بــه شــیوههایی پنهــان و آشــکار بــا تبعیــض

و راندگــی بــه حاشــیه جامعــه مواجهانــد.
بنابرایــن بایــد ضمــن آن کــه از طریــق تثبیــت چارچوبهــای حقوقــی بینالمللــی بــه برابــری قانونــی دســت مییابیــم،
در کنــار آن از طریــق بــاال بــردن ســطح آگاهیهــای عمومــی در جهــت حصــول تســاوی جنســی و از طریــق تغییــر ســنن
و الگوهــای رفتــاری دیرینــه کــه موجــب ادامــه تبعیــض علیــه زنــان میباشــد ،بــه تســاوی واقعــی نیــز رســید.
مســئله اساســی ایــن اســت کــه شــناخت یــک دســتگاه حقوقــی عادالنــه ،مبتنــی بــر دســتهای گزارههــای توصیفــی در
بــاب هســتی شناســی اســت .بــه عبــارت روشــنتر ،حقــوق آدم ـی ،چــه زن و چــه مــرد بــا همــه ارکان هســتی-خداوند،
مــردم ،خویشــتن ،طبیعــت -تعریــف شــده و در ســه بخــش حقــوق فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی شــکل میگیــرد.
بــا توجــه بــه نکتــه فــوق از نظــر اندیشــه دینــی ،تنهــا مرجــع ذی صــاح کــه میتوانــد ،اصــول و فــروع حقــوق را
اســتخراج نمایــد ،کســی اســت کــه در ایــن امــور از آگاهــی کامــل برخــوردار باشــد و او همانــا وجــود خداونــد قــادر
متعــال اســت .دســتورات وحیانــی دیــن بــا طــرح نظامنــد معــارف ،نظــر عمیقــی بــه حقــوق و تکالیــف داشــته و در واقــع
بخــش مهمــی از معــارف ســه گانــه آن را را همیــن دســتگاه و سیســتم حقوقــی آن تشــکیل میدهــد.
اگــر مبنــا و مأخــذ قانونگــذاری وحــی الهــی باشــد ،از هــر گونــه خطــا و افــراط و تفریــط مصــون اســت ،امــا اگــر قانــون،
ســاخته فکــر بشــر باشــد ،در اکثــر اوقــات یــا راه افــراط را میپیمایــد و یــا راه تفریــط را .در مــورد جایــگاه و ارزش
زن روزگاری راه تفریــط در پیــش روی انســانها بــود و زنــان از حقــوق مســلم خــود محــروم بودنــد ،ولــی امــروزه کــه
انســانها از نظــر فکــری رشــد کردهانــد ،مرکــب تیــز روی خــود را بــه ســرعت بــر خــاف جهــت گذشــته بــه حرکــت
درآورده و راه افــراط را در پیــش گرفتهانــد و بــه قــول معــروف بــرای ســوار شــدن بــر مرکــب آن چنــان خیــز برداشــتهاند
کــه از طــرف دیگــر مرکــب بــه زمیــن خوردهانــد.
غــرب میخواســت حقــوق از دســت رفتــه زن را بــه او برگردانــد ،ولــی بــا آزادیهــای بیقیــد و شــرط و غیــر
انســانی ،او را از رســیدن بــه تکامــل و انســانیت بــاز داشــت .آنهــا میخواســتند زن را از بردگــی نجــات دهنــد ،ولــی او
را بــه بردگــی مــدرن کشــانیدهاند؛ امــا اســام راه میانــه و اعتــدال را فــرا روی انســانها قــرار میدهــد کــه پیمــودن آن
موجــب ســعادت و موفقیــت در دنیــا و آخــرت میشــود.
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