نگاهی بر حقوق زنان از منظر حقوق بینالملل
«مطالعه موردی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»
چکیده

سيد هادي منتظري

یکـی از برجسـتگیهای حقـوق بینالملـل در نیمـهی اول قـرن حاضر توسـعهی
فـراوان آن در زمینـهی حقـوق بشـر و زنـان میباشـد .از پایـان جنـگ جهانـی دوم
یعنـی سـال  1945و متعاقـب آن تأسـیس سـازمان ملـل متحـد کـه وظیفـهاش حفظ
صلـح و امنیـت بینالمللـی و حمایت از حقوق بشـر و حق توسـعه میباشـد ،تاکنون
وضعیـت زنـان دسـتاویز بیـش از  20سـند حقوقـی بینالمللـی بـوده کـه هریـک از
ایـن اسـناد نشـاندهنده و منعکسکننـده مشـکل خاصـی در رابطـه بـا امـور زنـان
میباشـد .در راسـتای ایـن موضـوع کنوانسـیون  1979محـو هرگونـه تبعیـض علیـه
زنـان سـند تدویـن بدیعتریـن تالشهـای عمـده حقـوق بینالملـل برای توسـعهی
وضـع زنـان در دنیـای کنونـی اسـت .ایـن درحالیسـت کـه اخیـرا ً در پـی گسـترش
روزافـزون موضوعـات حفـظ و ترویـج احتـرام بـر حقـوق و آزادیهای بشـر که در
مکتـب دیـن مبیـن اسلام نيـز از آن بـه عنـوان كرامت انسـانی سـخن به میـان آمده
اسـت ،دفـاع از حقـوق بشـر به طـور فزاینـدهای مـورد توجه قـرار گرفته اسـت .در
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ایـن میـان بـا توجه به سـابقه جمهوري اسلامي ايران و نگاه ارزشـمند و اسلامي به
ايـن حـوزه به بررسـي ابعـاد مختلف كنوانسـيون محو هرگونـه تبعيض عليـه زنان و
مقايسـه آن بـا قوانيـن جمهوري اسلامي ايـران خواهيـم پرداخت.
کلیـدواژه  :حقـوق بینالملل ،حقوق بشـر ،کنوانسـیون محـو هرگونه تبعیض
علیـه زنان ،کرامت انسـانی ،الحـاق ایران.
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اگرچـه زنـان از قرنهـا پیـش بـرای بـه دسـت آوردن حقـوق خـود مبـارزه
میکردهانـد ،امـا مبـارزه بـرای رعایـت حقوق بشـر زنـان توسـط جنبـش بینالمللی
آنـان مبـارزه تـازهای اسـت.

(مهرپـور)1377 ،

مـواد  1و  2اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر اعلام مـیدارد کـه تمـام افـراد بشـر
آزاد بـه دنیـا میآینـد ،از لحـاظ حیثیـت و حقـوق بـا هـم برابرنـد و از تمـام حقوق
و آزادیهـای ذکـر شـده در اعالمیـه بهرهمنـد میگردنـد .بنـد  15اعالمیـه 1968
کنفرانـس بینالمللـی حقـوق بشـر تهـران صریحـ ًا آپارتایـد جنسـی را رد میکنـد و
اظهـار مـیدارد «تبعیضـی کـه زنـان همچنـان در مناطـق مختلـف جهـان قربانـی آن
هسـتند بایـد از بیـن بـرود .منزلت مـادون برای زنـان قائل شـدن ،مغایر منشـور ملل
متحـد و نیـز موازین اعالمیه جهانی حقوق بشـر اسـت( ».متیـن دفتـری)374 - 371 :1348 ،

کنوانسـیون کـه عمـر آن اکنـون بـه انـدازه عمـر انقلاب اسلامی ایـران اسـت
مراحـل تأییـد خـود در هیـأت دولـت را طـی نمـوده و طـی الیحـهای در پایـان آذر
مـاه  1380بـه مجلس شـورای اسلامی ارسـال گردید .چون بر اسـاس اصـول  77و
 125قانـون اساسـی بـرای الزماالجـرا شـدن نسـبت بـه ایـران باید مراحـل تصویب
در مراجـع ذیصلاح از جملـه مجلـس شـورای اسلامی و شـورای نگهبـان را طـی
مینمـود .پـس از تصویـب مجلـس در اول مـرداد مـاه  1382بـرای تأیید به شـورای
نگهبـان ارسـال شـد .ایـن مقالـه بـه همیـن بهانـه بر آن اسـت تـا ضمـن پرداختن به
حقـوق بینالملـل زنـان بـا نگاهـی تـازه بـه مفـاد کنوانسـیون مذکـور و در شـرایط
تصویـب احتمالـی آن از طریـق مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ،تجزیـه و تحلیل
حقوقـی خـود را از دیـدگاه حقـوق بینالملل جهت آشـنایی عالقهمنـدان به موضوع
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مربـوط بـه حقـوق بشـر ارائـه نماید .ايـن مقاله قصـد دارد تا با پاسـخ به اين سـوال
كـه چـه موانعـي در برابـر تصويب و اجراي كنوانسـيون محـو هرگونـه تبعيض عليه
زنـان در جمهـوري اسلامي ايـران وجـود داشـته اسـت؟ ضمـن بررسـي موانـع و
مشـكالت موجـود بـا نگاهـي تاريخي بـه حقـوق بينالملل زنـان بتوانـد راهكارها و
پيشـنهاداتي سـازنده بـراي برطـرف كـردن ايـن موانع و بهبود شـرايط حاضـر بدهد.
 .1تاریخ توسعه حقوق بینالملل زنان

در مطالعـه تاریـخ تحـول اسـناد بینالمللـی در مورد حقـوق زن سـه دوره متمایز
وجـود دارد کـه هریک منعکسکننده تصـورات مختلف در مورد زنـان و دیدگاههای
مختلـف در مـورد حقـوق و جایگاه آنان در جامعه اسـت.
دوره اول کـه از آن تحـت عنـوان «دوره حمایتـی» یـاد شـده و در آن بـه زنـان به
عنـوان گروهـی کـه نباید یـا نمیتوانند بـه فعالیتهـای خاصی بپردازند نگاه شـده و
زن بـه عنـوان پیـرو در نظر گرفته میشـود .مقـررات در این خصوص فقـط در مورد
زنـان قابـل اعمال اسـت ،نه مـردان .زن بـه عنوان همسـر و مادر بیشـتر نقش داخلی
و سـنتی دارد .بنابرایـن از آنجـا کـه زنـان ماننـد کودکان قـادر به حمایـت همهجانبه
از خـود نیسـتند ،قانـون بایـد نقـش حمایتـی از آنـان را داشـته باشـد .بـه طـور مثال
کنوانسـیون مربوط به کار در شـب زنان شـاغل در صنعت که در سـالهای  1934و
 1948توسـط کنفرانـس عمومی سـازمان بینالمللـی کار طراحی گردیـد ،این دیدگاه
را پذیرفتـه اسـت .لـذا همانطـور کـه دیده میشـود اسـناد این دوره جهـت حمایت
زن در برابـر برخـی آسـیبها او را از پـارهای امـور منـع میکنـد ،نـه اینکـه نوعی از
حقـوق را برایش به رسـمیت بشناسـد.
در دوره دوم بـه زن بـه عنـوان یـک «گـروه مجـزا» کـه نیـاز بـه رفتـار خـاص با
او و مراقبـت ویـژه دارد نـگاه میشـود .عقیـده بـر ایـن اسـت کـه در مـوارد خاصی
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بـا زنـان عادالنـه رفتـار نمیشـود ،لـذا از ایـن دوره بـه عنـوان «دوره اصلاح» یـاد
میکننـد؛ بدیـن معنـی که قوانیـن باید در جهـت مراقبت خـاص از زنان تغییـر یافته
و یـا اصلاح گـردد .در ایـن دوره نیـز قوانیـن بـه زنـان بـه عنـوان یک طبقـه بدون
در نظـر گرفتـن مـردان نـگاه میکنـد؛ زیـرا مـردان بـه عنـوان قربانـی نقـض حقوق
محسـوب نمیگردنـد .بـه عنـوان مثـال ،قربانیـان فاحشـهگری نه مـردان ،بلکـه زنان
هسـتند .همچنین اسـت از دسـت دادن تابعیت بـه خاطر ازدواج کـه مخصوص زنان
اسـت .بـه عنـوان مثال ،کنوانسـیون  1957در مـورد تابعیت زنان متأهل کـه در تاریخ
 11اوت  1958الزماالجـرا گردیـده اسـت؛ کنوانسـیون  1952مربـوط بـه حمایت از
زایمـان و معاهـده  1952حقـوق سیاسـی زن کـه در  7ژوئیـه  1954بـه اجـرا درآمد
ایـن دیـدگاه را پذیرفتهانـد.
دوره سـوم «دوره عـدم تبعیـض» اسـت .بدیـن معنـا کـه از نظر جنسـی بـه زن و
مـرد بیطرفانـه نـگاه میشـود .هنجارهـای ایـن دوره دیدگاهـی کـه زن را بـه عنوان
گروهـی مجـزا از مـردان فـرض میکنـد ،رد مینمایـد و معتقـد بـه رفتـار مسـاوی
نسـبت بـه زن و مـرد اسـت .البتـه اسـناد بینالمللـی کـه مبیـن ایـن دیـدگاه هسـتند
برخـی از موضوعـات را خـاص زنـان میداننـد ،ولـی تبعیـض جنسـی یـا رفتـار بر
اسـاس اسـتانداردهای مختلـف بـر پایه جنس را صریح ًا رد میکنند .منشـور سـازمان
ملـل متحـد مثـال بـارز ایـن نـوع اسـناد اسـت کـه بـه صراحـت در مـواد  55و 56
بـر ایـن امـر تأکیـد و در مـواد  62 ،13و  76نهادهـای مختلفـی از جملـه شـورای
اقتصـادی و اجتماعـی را جهـت وصول بـه این اهداف بـه وجود مـیآورد .همچنین
اغلـب مـواد کنوانسـیون  1979محـو کلیـه تبعیضـات علیه زنان بـا تأیید دوره سـوم
جایگزیـن دو دیـدگاه قبلـی گردیدهانـدً .
مثلا قاچـاق زنان و اسـتثمار آنان بـه عنوان
فاحشـه در مـاده  6کنوانسـیون نهـی گردیـده اسـت .همچنیـن مـاده  9کنوانسـیون
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متعاهدیـن را موظـف بـه رفتار مسـاوی با زن و مـرد از نظر اکتسـاب و تغییر تابعیت
کـرده اسـت .در بسـیاری از معاهـدات و اسـناد بینالمللـی دیگـر نیـز دیـدگاه عـدم
تبعیـض دیـده میشـود .بـرای مثال اعالمیـه جهانی حقوق بشـر ،میثـاق حقوق مدنی
و سیاسـی و میثـاق حقـوق فرهنگـی ،اجتماعی و اقتصـادی (میثاقین) ،کـه هر دو در
سـال  1966به تصویب رسـیده و از سـال  1976الزماالجرا گردیدهاند و ایران عضو
آنهـا میباشـد ،همگـی بـر این امـر تأکید دارنـد .البته باید یادآور شـد که کنوانسـیون
 1979صریحتـر و مفصلتـر از سـایر اسـناد دیـدگاه عـدم تبعیـض را پذیرفته اسـت.
ایـن مطلـب بـه طـور خـاص در مـواد  11 ،10 ،7 ،3 ،2 ،1و  16دیـده میشـود.

بـه طـور خالصـه بایـد گفـت درحالیکه اصـوالً نگرانـی اساسـی در ابتـدای قرن

بیسـتم در مـورد امـوری چـون خریـد و فـروش ،اجیـر کـردن و خودفروشـی زنـان
بـود ،امـروزه ،گرچـه هنـوز جامعـه جهانی موفق بـه رفع کامـل آنها نشـده ،نابرابری
حقـوق زن و مـرد در مسـائلی چـون انتخـاب جنیـن پیـش از زایمـان به سـود نوزاد
مذکـر ،ناقـص کـردن عضـو جنـس مونـث ،مسـافرت بـه خـارج از کشـور متبـوع،
طلاق ،حق رانندگی ،فلسـفه بازگذاشـتن دسـت مـردان در صیغه کـردن هر چند زن
در یـک زمـان در کنـار همسـر دائـم خود و شـرکت در انتخابـات نیز نمایان شـده و
موضوعـات اضافـه شـده ،بحث محافـل حقوقی گشـتهاند .البته باید اشـاره شـود که
پـارهای از نگرانیهـای مذکـور بـه کشـورهای خاصـی مربوط بـوده و هنـوز دغدغه
خاطـر بینالمللـی محسـوب نمیگردنـد.
 .2منشور بینالمللی حقوق زنان

مقدمـه و  30مـاده کنوانسـیون یـا منشـور  1979که یکـی از دهها سـند بینالمللی
در مـورد حقـوق زن و اعمـال تبعیضـات مختل ناروا علیه اوسـت در راسـتای اصول
منـدرج در منشـور سـازمان ملـل متحـد ،اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر و میثاقیـن
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(میثـاق حقـوق مدنـی و سیاسـی و میثـاق حقـوق فرهنگـی ،اقتصـادی و اجتماعی)،
بـر حقـوق اساسـی بشـر و مقـام و منزلـت هـر فـرد انسـانی صرفنظـر از جنـس،
تأکیـد برابـری حقـوق زنـان و مـردان را در زندگـی سیاسـی ،فرهنگـی ،اقتصـادی
و اجتماعـی بـه رسـمیت شـناخته و تنهـا راه تشـکیل نظـام مترقـی بینالمللـی را بـر
اسـاس مسـاوات و عدالـت در اسـتیفاء برابـری بیـن مردان و زنـان میدانـد .به طور
کلـی بایـد گفـت کنوانسـیون انسـان را بـه عنوان انسـان صرفنظـر از جنـس دارای
حقـوق میشناسـد .از نظر این کنوانسـیون «تبعیـض» عبارت اسـت از هرگونه تمایز،
اسـتثناء یـا محدودیـت مبتنـی بر جنس که بر به رسـمیت شـناختن حقوق بشـر زنان
و آزادیهـای اساسـی آنهـا و بهرهمنـدی و اعمـال آن حقـوق ،بـر پایـه مسـاوات بـا
مـردان ،صرفنظـر از وضعیـت تأهـل آنهـا ،در تمـام زمینههـای سیاسـی ،اقتصادی،
اجتماعـی ،فرهنگـی ،مدنـی و دیگـر زمینههـا ،اثـر مخـرب دارد یا اصـوالً هدفش از

بیـن بـردن ایـن وضعیت برابر اسـت.
پـارهای از اصـول و حقـوق بـه رسـمیت شـناخته شـده در ایـن کنوانسـیون
بینالمللـی عبارتنـد از :برابـری حقـوق زن و مـرد در کلیـه ابعـاد فرهنگی ،سیاسـی،
اجتماعـی و اقتصـادی؛ جایـز نبـودن تبعیض علیه زنان در کلیه اشـکال و توسـط هر
فـرد ،سـازمان یـا شـرکت؛ تقسـیم مسـئولیت بیـن زن و مـرد و جامعـه به طـور کلی
در تربیـت کـودکان؛ لغـو مقـررات کیفـری دربردارنـده تبعیضـات علیه زنـان؛ انجام
اقدامـات الزم جهـت حمایـت از زنـان بـاردار و مـادران؛ از میان برداشـتن تعصبات،
سـنتها و روشهـای مبتنـی بـر طـرز فکـر پسـتنگری و یـا برترینگـری جنسـی
و یـا نقشهـای کلیشـهای بـرای مـردان و زنـان؛ جلوگیـری از سوءاسـتفاده از زنـان
و اسـتثمار آنـان؛ اعطـای حق شـرکت بـه زنـان در کلیـه انتخابات و همهپرسـیهای
عمومـی در تمـام ارگانهـای منتخـب مردمـی؛ آزادی انتخـاب حرفه و شـغل و رفع
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تبعیـض شـغلی علیـه زنان و برقـراری امنیت شـغلی و آزادی انتخـاب محل اقامت و
سـکونت؛ ایجـاد امکانـات و شـرایط مسـاوی با مـردان در زمینه شـغلی و حرفهای و
در جهـت اخـذ مـدرک تحصیلی از موسسـات آموزشـی در کلیه رشـتهها و امکانات
اسـتفاده از بورسهـا و سـایر مزایـای تحصیلـی مشـابه؛ ایجـاد امکانات مشـابه برای
شـرکت فعـال زنـان در امـور ورزشـی و تربیـت بدنـی؛ حـق زنـان در اسـتفاده از
بیمههـای اجتماعـی مختلـف از جمله بازنشسـتگی ،بیکاری ،بیمـاری و دوران پیری؛
رعایـت اصول بهداشـتی برای حفظ سلامتی زنان خصوصـ ًا در دوران بارداری و در
محیـط کار؛ تغذیه مناسـب زنـان و انجام خدمات رایـگان در دوران بارداری و دوران
شـیردهی نسـبت بـه آنـان؛ توجه بـه رفاه اقتصـادی زنان و تسـهیلدسترسـی آنان به
وامهـا و اعتبـارات مختلـف تکنولـوژی مناسـب خصوصـ ًا در مـورد زنان روسـتایی؛
تسـاوی زنـان بـا مـردان در اهلیـت قانونـی ،انعقـاد قـرارداد ،اداره امالک و شـرکت
در مراحـل مختلـف دادرسـی در دادگاههـا و محاکـم؛ برخـورداری زنان و مـردان از
حقـوق مسـاوی و یکسـان در مـورد انتخـاب آزادانـه همسـر و حقـوق و تعهـدات
مشـابه در طـی دوران زناشـویی و پـس از جدایـی و تصمیمگیـری نسـبت بـه تعداد
فرزنـدان و فاصلـه زمانی بـارداری ،قیمومیت ،حضانت ،سرپرسـتی و فرزندخواندگی
و تشـکیل کمیتـه رفـع تبعیـض علیـه زنـان ،جهت اجـرای مفاد ایـن کنوانسـیون كه
از میـان کارشناسـاني كـه دارای صالحیـت نمایندگـی هسـتند و از اشـکال مختلـف
و نظامهـاي حقوقـي جهـان (كامـن ال يـا حقـوق عرفـي و حقـوق رومـي ژرمنـي)
ميباشـند حضور داشـته باشـند.
قبـل از تصویـب کنوانسـیون مذکـور اسـناد معتبـر بینالمللـی دیگـری در جهت
تسـاوی حقـوق زن و مـرد وجـود داشـت ،ولـی جهـت تأکیـد ،تضمیـن و رعایـت
بیشـتر و بهتـر حقـوقزن کنوانسـیون جدیـد به عنـوان اولین سـند جهانـی منع کلیه
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اشـکال تبعیـض بـا روشهـای موثرتر حمایتـی و اجرایی بـه تصویب رسـید .تا آبان
مـاه  1383تعـداد کشـورهای تصویبکننـده کنوانسـیون بـه  179کشـور یعنـی 90
درصـد اعضـای سـازمان ملـل متحد رسـیده اسـت« .امارات متحـده عربـی» آخرین
کشـوری اسـت کـه این کنوانسـیون را در  6اکتبـر  2004تصویب کرده اسـت .جالب
توجه اسـت که از مجموع  56کشـور اسلامی تاکنون  42کشـور از جمله افغانسـتان،
مصـر ،اندونـزی ،عـراق ،لیبـی ،سـوریه ،اردن ،بنـگالدش و نیجریـه ،کنوانسـیون را
تصویـب کردهانـد.
 .3کمیته رفع تبعیض علیه زنان

همانطـور کـه اشـاره شـد جهـت اجـرای دقیـق منشـور بینالمللی حقـوق زنان
و طبـق مـاده  17آن ،کمیتـه رفـع تبعیـض در سـال  1982تشـکیل شـد کـه مرکـب
از  23کارشـناس از کشـورهای مختلـف جهـان اسـت .افـراد مذکـور بایـد دارای
صالحیـت اخالقـی الزم باشـند .دولتهـای عضـو منشـور بـا رأی مخفـی از میـان
فهرسـت اشـخاصی کـه دولتهـا تعییـن نمودهانـد ،بـرای مـدت  4سـال آنـان را بر
اسـاس توزیـع جغرافیایی مسـاوی و نمایندگـی عادالنه تمدنهـا و نظامهای حقوقی
مختلـف انتخـاب میکننـد .جالـب توجه اسـت که از ابتدای تأسـیس تاکنـون با فقط
یـک اسـتثناء کلیـه اعضـای کمیته را زنـان تشـکیل دادهانـد .از زمان تشـکیل تاکنون
 69کارشـناس در کمیتـه ،خدمـت نمودهانـد.
وظیفـه اصلـی کمیتـه کـه اعضایـش مسـتقل از دولتهـای متبـوع خـود فعالیت
میکننـد ،نظـارت بـر اجرای کنوانسـیون  1979در کشـورهای عضو اسـت که متعهد
بـه مبـارزه بـا تبعیـض علیـه زنـان شـدهاند .کمیتـه سـاالنه دو نشسـت ،هر کـدام به
مـدت حداکثـر دو هفتـه در ویـن یـا نیویـورک دارد کـه گزارشهای ملـی اعضاء را
در مـورد اقدامـات قانونگـذاری ،قضایـی و اجرایـی در زمینه منشـور کـه حداقل هر
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چهـار سـال یکبـار بـه کمیتـه ارائه میشـود ،مـورد بررسـی قـرار میدهـد .همچنین
ایـن کمیتـه میتوانـد در مـورد مسـائلی کـه زنـان را متأثـر میکنـد بـه دولتهـای
عضو پیشـنهادات و توصیههای الزم را بنماید .کمیته در راسـتای بررسـی گزارشـات
دورهای کشـورهای عضـو مسـئولیت دارد ،بـا آنها وارد «گفتگوی سـازنده» شـود .هر
سـاله کمیتـه گـزارش فعالیتهای خـود را از طریق شـورای اقتصـادی و اجتماعی به
مجمـع عمومـی سـازمان ملل متحـد ارائـه میدهد.
از نظر کمیته مواد  2و  16کنوانسـیون اصلیترین قسـمت کنوانسـیون را تشـکیل
میدهنـد ،لـذا کمیتـه بـه خصوص از تعداد زیاد و دامنه وسـیع شـروط وارد شـده از
طـرف کشـورها نسـبت به دو مـاده مذکور ابـراز نگرانی کـرده و به همیـن دلیل ماده
 2را از «اهـداف» اصلـی آن تلقـی نمـوده تـا بدین وسـیله از تعداد شـروط نسـبت به
آن بکاهـد .همچنیـن کمیتـه معتقد اسـت که شـروط وارد بـر ماده  16خـواه به دالیل
سـنتی ،مذهبـی ،فرهنگـی یـا ملی اعمال شـده باشـند ،با کنوانسـیون مخالـف بوده و
لـذا شـروط مجـاز تلقـی نمیشـوند .بنابراین تالش کمیته بر آن اسـت تـا دولتها را
تشـویق نمایـد یـا شـروط خود را مسـترد و یا نسـبت بـه تبدیل آنها به شـروط مجاز
اقـدام کننـد .بـا توجـه به فرصـت کمی که کمیتـه برای بررسـی گزارشـات واصله از
کشـورهای عضـو دارد ،هنـوز نتوانسـته اسـت در جامعـه بینالمللـی به نحـو موثری
ایفا نقـش نماید.
سـیزدهمین اجالسـیه کشـورهای عضـو کنوانسـیون در مقـر سـازمان ملـل متحد
در  5اوت  2004برگـزار گردیـد کـه یکـی از برنامههـای آن انتخـاب برخـی اعضای
کمیتـه بـود .کمیتـه قـرار اسـت سـی و سـومین اجلاس خـود را از  5تـا  22ژوئیـه
 2005در مقـر سـازمان ملـل متحـد برگـزار نماید.
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 .4مشکالت مربوط به منشور

بـا اینکـه هـم اکنون بیـش از  90درصد اعضای سـازمان ملل متحد عضو منشـور
هسـتند ،در مقایسـه بـا کنوانسـیونهای دیگـر راجـع بـه حقوق بشـر ،این منشـور از
ضمانـت اجراهـای ضعیفتـری برخـوردار اسـت .صرفنظـر از تعـداد بسـیار زیـاد
شـروط وارد شـده توسـط دولتهـا کـه بـه نوبـه خود بـه ضعـف کنوانسـیون دامن
زده اسـت ،سـه دلیـل عمـده تاکنون سـبب عـدم موفقیـت آرمانهای آن بوده اسـت:
اول ضعـف در سـامانه نظارتـی کنوانسـیون؛ دوم راهکارهـای اجرایـی ناکافی؛ سـوم
مشـکالت ناشـی از نحـوه تنظیـم متن کنوانسـیون که بیشـتر بـه منظور جـذب تعداد
زیادتـری از کشـورها بوده اسـت؛ لـذا جهت اجـرای موثرتر کنوانسـیون راههای ذیل
باید دنبـال گردد:
بـا توجـه بـه وظایـف سـنگین پیشبینـی شـده در مـاده  21بـرای کمیتـه رفـع
تبعیـض علیـه زنـان ،بـه نظر میرسـد مـاده  20که مقـرر مـیدارد این کمیتـه به طور
«عـادی» در سـال بیـش از دو هفتـه جلسـه رسـیدگی بـرای بررسـی گزارشهـای
رسـیده بـر اسـاس ماده  18نخواهد داشـت ،مشکلسـاز اسـت .طراحان مـاده از دید
اقتصـادی جهـت جلوگیری از هزینه بیشـتر ایـن محدودیت را گذاشـتهاند درحالیکه
در عمـل وقـت زیادتـری جهـت بررسـی وضعیت حقوق زنـان و گـزارش به مجمع
عمومـی نیـاز اسـت .شـاید بتـوان ایـن محدودیـت را از طریـق تفسـیر موسـع کلمه
«عـادی» از بیـن بـرد تـا کمیتـه بـا جلسـات فوقالعـاده خـود وظایـف خویـش را
نسـبت بـه منـع تبعیـض جنسـی ،بهتـر و سـریعتر انجـام دهـد .همچنین ایـن کمیته
منابـع کافـی بـرای انجام وظایـف خطیر خـود را در اختیار نـدارد .دبیرخانه مسـتقل،
آژانسهـای تخصصـی و منابـع مالی بیشـتر نقـش موثـری در اجرای وظایـف کمیته
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بر اسـاس کنوانسـیون خواهد داشـت .کمیسـیون حقوق بشر در سیسـتم سازمان ملل
متحـد در مقایسـه بـا کمیتـه موصوف از قـدرت باالتـری در اسـتماع و تعقیب موارد
نقـض حقـوق بشـر برخـوردار اسـت ،از تعـداد پرسـنل و بودجـه بیشـتری بهرهمند
بـوده و بـرای اجـرای تصمیماتـش راهکارهـای بهتری وجـود دارد.
مشـکل دوم ایـن اسـت که گرچـه در سـالهای اخیر وضعیت بهتر شـده اسـت،
ولـی هنـوز برنامـه حمایـت از حقوق زن نسـبت بـه سـایر مراکز حمایـت از حقوق
بشـر در سـازمان ملـل متحـد در حالت انزوا قـرار دارد .این شـاید بـه دلیل وضعیت
جغرافیایـی محـل فعالیـت کمیته باشـد .ژنو به عنـوان پایگاه اصلی کمیسـیون حقوق
بشـر سـازمان ملـل متحـد و حقـوق بشـر بـه طـور کلـی اسـت در حالـی کـه کمیته
رفـع تبعیـض جلسـات خـود را در ویـن و نیویـورک تشـکیل میدهـد .تغییـر محل
جغرافیایـی نیـز میتوانـد تـا حـدودی مسـئله تبعیـض جنسـی و مبـارزه بـا آن را به
مرکـز برنامههـای سـازمان ملـل بیـاورد و زمینـه همکاریهـای بیشـتر کمیتـه را بـا
کمیسـیون حقوق بشـر فراهم سـازد.
درحالیکـه ایـن کنوانسـیون مسـائلی چـون عدم تبعیض جنسـی را مورد بررسـی
قـرار میدهـد ،یکـی از نواقـص آن ایـن اسـت که هیـچ کجا بـه صورت مسـتقیم به
خشـونت علیـه زنـان نمیپـردازد .همچنین این سـند نیز ماننـد خیلی دیگر از اسـناد
بینالمللـی از محدودیتهـای مربـوط بـه ضعـف در ضمانـت اجرا رنـج میبرد.
یکی دیگر از مشکالت کنوانسیون این است که کشورها یا گزارشهای خود در
مورد تعهدات ناشی از آن را به کمیته مذکور در ماده  17ارسال نمیکنند و یا با تأخیر
این کار صورت میگیرد .کشورهایی هم که گزارش میدهند یا گزارشاتشان کامل
نیست و یا به نحوی گزارش میدهند که واقعی نیست .با این حال کمیته میتواند پس
از بررسی گزارشها فقط توصیه و یا پیشنهاد ارائه دهد.
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مشـکل دیگـر کنوانسـیون همانطـور که در ابتدای این بند اشـاره شـد شـرطهای
زیادی اسـت که توسـط کشـورها وارد شـده اسـت .این علیرغم این واقعیت اسـت
کـه بسـیاری از شـروط بـا هـدف و منظـور کنوانسـیون در تعارضند و لذا بر اسـاس
رویـه قضایی دیـوان بینالمللی دادگسـتری ارزش حقوقـی ندارند.
همچنیـن برخلاف مـاده  11کنوانسـیون رفـع تبعیـض نـژادی ،مـاده  41میثـاق
حقوقـی مدنـی و سیاسـی و مـاده  21کنوانسـیون منع شـکنجه کـه در آنها مکانیسـم
شـکایت دولتهـا بـر علیـه یکدیگـر پیشبینـی گردیـده ،در ایـن کنوانسـیون امکان
طـرح شـکایت از طـرف یـک دولـت بـر علیه دولـت دیگر بـه دلیل تبعیض جنسـی
بـه طور مسـتقل و بـدون در نظر گرفتـن تابعیت قربانـی نقض حقوق ،وجـود ندارد.
بدیـن معنـی که فقـط در صورتیکه قربانی نقض تبعه کشـور عضوی باشـد ،آن عضو
میتوانـد بـه حمایـت از او ذینفع تلقی شـده و شـکایت بیـن دولتی مطرح سـازد .به
عبـارت دیگـر به نظر میرسـد مفهـوم تعهـدات عامالشـمول در کنوانسـیون صراحت ًا
به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت .باید یادآور شـد که اگرچه عدم پیشبینی سیسـتم
شـکایات بیـن دولتی و عدم شناسـایی صریح قاعـده تعهدات عامالشـمول به خودی
خـود نقـض نمیباشـد ،ولـی نفـع تصریح بـه آنها بـرای جامعـه بینالمللـی غیرقابل
انـکار اسـت .نبایـد فرامـوش کـرد که بنـد یک مـاده  21کنوانسـیون اشـاره مینماید
کـه کمیتـه رفـع تبعیـض علیه زنـان از طریق شـورای اقتصـادی و اجتماعی سـازمان
ملـل« ،گزارشـات» و «اطالعـات» ارسـالی از طـرف دولتهـای عضـو کنوانسـیون
را مـورد بررسـی قـرار داده و نظـرات آنهـا را در گـزارش سـاالنه خـود بـه مجمـع
عمومـی سـازمان ملـل متحـد قید خواهـد نمود .با ایـن عبارت به طور ضمنی شـکل
ضعیفـی از شـکایت بیندولتی پذیرفته شـده اسـت.
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در اینجـا ذکـر ایـن نکتـه را الزم میدانـد که ضعف اساسـی دیگر در کنوانسـیون
ایـن بـود کـه برخلاف میثـاق حقوق مدنـی و سیاسـی کـه در پروتکل اختیـاری آن
و برخلاف کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض نـژادی (مـاده  )14و کنوانسـیون منع
شـکنجه (مـاده  )22کـه بـه افـراد اجـازه طـرح دعـوا علیـه دولت داده شـده اسـت.
چنیـن امـری در زمینـه حمایت از عدم تبعیض جنسـی وجود نداشـت ،لـذا تصویب
یـک پروتـکل اختیـاری و برقـراری سیسـتمی کـه بـه افـراد نیز مجـوز اقامـه دعوی
علیـه دولـت خـود را بدهـد کمک شـایانی به اجـرای مفاد کنوانسـیون مینمـود .این
خلاء بـا تصویـب قطعنامـه شـماره  4/54/Aمـورخ  6اکتبـر  1999کـه از تاریـخ 22
دسـامبر  2000الزماالجـرا شـده اسـت ،مرتفـع گردید .پروتـکل خصوص ًا مـاده  2آن
تـا  5اکتبـر  2004تعـداد  67کشـور از جملـه دو کشـور اسلامی ترکیـه و بوسـنی و
هرزگویـن ایـن پروتـکل را تصویـب نمودهاند.
باالخـره سـوال مهمـی کـه بایـد پاسـخ داده شـود ،این اسـت کـه اگر تمایـز بین
زن و مـرد بـه شـکل مثبـت یعنـی بـه صـورت اعطـای حقـی خـاص بـه زنـان بـه
منظـور ارتقـای وضعیـت آنهـا باشـد ،آیـا ایـن خـود تبعیض محسـوب میگـردد یا
نـه؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا منظـور از تبعیـض ،مطلـق تبعیض اسـت یا فقـط تبعیض
علیـه زن؟ ایـن امـر بـه ایـن جهت مهم اسـت کـه حقوق مـردان نیـز در بسـیاری از
کشـورهای جهـان نقـض میگـردد ،ولـی بایـد به یاد داشـت کـه نقض حقـوق آنان
بـه خاطـر جنـس آنها نیسـت ،درحالیکـه نقض حقـوق زنـان ،در میـان دالیلی چون
تعلـق بـه قـوم یـا اقلیتی خـاص ،بـه خاطـر جنسـیت اسـت .در کنوانسـیون صریح ًا
تفاوتـی بیـن «تبعیـض مثبـت» و «تبعیض منفـی» صورت نگرفته اسـت .بـا این حال
مـاده  4آن اتخـاذ «تدابیـر موقتـی خـاص» توسـط دولتهـای عضـو کـه بـه منظـور
تسـریع در برقـراری تسـاوی حقـوق زن و مـرد صـورت میگیـرد را تبعیـض مـورد
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نظـر کنوانسـیون نمیدانـد ،امـا تصریح میکند کـه تدابیر مذکـور به هیچ وجـه نباید
سـبب ایجـاد اسـتانداردهای نابرابـر و جداگانـه شـده و هنگامـی که اهـداف مربوط
بـه ایجـاد فرصـت و رفتـار مسـاوی تحصیل شـود ،ایـن تدابیـر موقتی بایـد متوقف
گردند.
 .5برگــزاری اجــاس و كمیســیونهای مربــوط بــه مســایل زنــان ،چقــدر در
ـت؟
ـوده اسـ
ـر بـ
ـا مؤثـ
ـوق آنهـ
ـاق حقـ
احقـ

موضـوع حقـوق زنـان بـا وجـود دلسـردیهای مكـرر در قبـال دشـواریها و
چالشهـای متعـدد ،مسـیری را طـی كـرده اسـت.
از سـال  1945تـا ( 1993زمـان برگـزاری دومین كنفرانس بینالمللی حقوق بشـر
در ویـن) نزدیـك بـه  48سـال طول كشـید تـا جامعـه بینالمللی بـه این باور برسـد
كـه «حقوق زنان ،حقوق بشـر اسـت».
بـا پایـان جنـگ جهانی دوم كه فـرد به عنوان موضـوع حقوق بینالمللی شـناخته
شـد و بـه ویـژه در دهههـای اخیـر جنبشـی جهانـی بـرای تأكیـد بیشـتر بر مسـایل
مربـوط بـه حقـوق اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی (نسـل دوم حقوق بشـر) و حق
جمعـی (حـق توسـعه ،حـق زیسـتن در صلـح و حق داشـتن محیط زیسـت سـالم)
كـه همـان نسـل سـوم حقوق بشـر اسـت ،سـر بـر آورده و بـر تفكیكناپذیـری این
حقـوق از حقـوق مدنـی و سیاسـی (نسـل اول حقـوق بشـر) تأكیـد دارد و در ایـن
میـان توجـه به حقوق اساسـی بشـر و آزادیهـای بنیادین افـراد به مـرور جای خود
را بـاز كـرده اسـت .همچنیـن تقاضـای توجـه به حقـوق انسـانی زنان موجب شـده
اسـت كـه موضوعـات مرتبط با حقوق بشـر به شـكل جامعتـر و به نحو وسـیعتری
مـورد بحـث و بررسـی قـرار گیرنـد و اعتراض بـه مفاهیـم محـدود و تنگنظرانه از
حقـوق انسـانی كـه زندگـی زنـان در آنهـا فـرع بـر مسـایل مربـوط به حقوق بشـر
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انگاشـته میشـود ،آغـاز شـده اسـت ،اما اینكـه آیا در عمـل نیز این روشها كارسـاز
بـوده و منجـر بـه بهبـود عملی وضعیت زنان دنیا گشـته اسـت ،نمیتوان بـا قاطعیت
اظهارنظـر كـرد .چرا كه گزارشـات و مسـتندات منتشـره از سـوی نهادهـای مختلف
خـود سـازمان ملـل در خصـوص وضعیـت زنـان جهـان ،گویـای ایـن واقعیت تلخ
اسـت كـه داسـتان طوالنـی ،تكـراری ،غمانگیـز ،ملالآور و دنبالهدار نقـض حقوق
بشـری زنان ،كماكان ادامه دارد .امروزه تبعیض و خشـونت واژهای آشـنا و مشـترك
بـرای تمامـی زنـان دنیاسـت و با همه تحوالت و پیشـرفتهایی كـه (الاقل در حرف
و بـر روی كاغـذ) نصیـب زنان شـده ،باز هـم انواع و اشـكال متعـدد و مختلف ظلم
و تبعیـض و خشـونت علیـه زنـان اعمـال میشـود و مشـكالت زنـان بـا شـدت و
ضعـف ادامـه دارد و هنـوز نمیتـوان بـا قاطعیـت اعالم كـرد كه زنان مشـمول حكم
كلـی مقـررات اعالمیـه جهانی حقوق بشـر كه انسـان را بـه عنوان انسـان دارای حق
میشناسـد و همـه را برخـوردار از حقـوق مسـاوی میدانـد ،قـرار دارند.
در حالـی كـه زنـان در بیشـتر جوامـع بـه پیشـرفتهای مهمـی نایـل شـدهاند،
امـا هنـوز هـم تقریبـ ًا در همـه جـا به مسـایل مربـوط بـه زنـان اولویتی ثانـوی اعطا
میشـود .زنـان بـه شـیوههای پنهان و آشـكار با تبعیض و بـه حاشـیه راندگی جامعه
مواجهانـد و در ثمـرات تولیـد بـه گونـهای برابر سـهیم نیسـتند.
ـان،
ـان جهـ
ـود زنـ
ـای موجـ
ـا چالشهـ
ـورد ریش ـهای بـ
ـل در برخـ
ـازمان ملـ
 .6سـ
ـت؟
ـام داده اسـ
ـی را انجـ
ـه اقدامـ
ـوب چـ
ـت مطلـ
ـه وضعیـ
ـیدن بـ
ـرای رسـ
بـ

 واقعیـت ایـن اسـت كـه از قدیماالیـام ،تلقـی انسـان نبـودن و یـا حداقـل تنزل
مقـام زنـان و دختـران بـه موجوداتـی كمتر از یك انسـان كامل ،موجب شـده اسـت
كـه از نظـر «قوانیـن» و در «عمـل» به لحـاظ حقوق انسـانی نادیده گرفته شـوند .این
انسـانیتزدایی سـهم بسـزایی در رواج و رونـق انـواع تبعیض ،خشـونت ،اجحاف و
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نابرابـری علیـه زنـان داشـته اسـت و زنـان دنیـا را در بسـیاری از تجربههـای مربوط
بـه نقـض حقـوق انسانیشـان سـهیم و مشـترك و همدل نموده اسـت و امـروزه نیز
سـایه انـواع و اشـكال مختلف ،مـدرن ،فریبنده و متنوع خشـونت و تبعیـض در كنار
رویههـای سـنتی زیـانآور بـر زندگی زنـان سـنگینی میكند.
بـه هـر حـال واقعیـات ملمـوس و عینـی ،حكایـت از آن دارد كه اقدامـات انجام
شـده هنـوز بـه نتیجـه مطلـوب نرسـیده اسـت و سـازمان ملـل هـر چنـد در زمینـه
تبییـن و تشـریح موضوعـات مبتلا بـه زنـان جهـان و نیـز برانگیختـن احساسـات
جامعـه بینالمللـی و جلـب توجهات و فراهم كـردن موجبات نگرانـی و دغدغههای
خاطـر آن جامعـه در رابطـه بـا نقـض ،تضییـع و یـا سـلب حقـوق بشـری زنـان و
ارائـه راهكارهـای حداقـل نظری ،گامهای اساسـی برداشـته اسـت و به ویـژه در جا
انداختن این دیدگاه كه «پیشـرفت زنان پیش شـرط توسـعه اسـت» ،و «توانمندسازی
زنان ،توانمندسـازی كل بشـریت اسـت» نقش بسـزایی داشـته اسـت ،اما تا رسـیدن
بـه وضعیـت مطلـوب ،اتخاذ اقدامـات عملیتـر و مؤثرتری مـورد نیاز اسـت و كلیه
اقدامـات و ابتـكارات انجـام شـده بـا اینكـه شـرط الزم بـرای بهبـود وضعیـت زنان
دنیاسـت ،امـا بـه هیـچ وجـه كافـی بـه نظـر نمیرسـد و موفقیـت سـازمان ملـل تـا
حـدود زیـادی در گـرو برخورد ریشـهای و قاطع این سـازمان بـا چالشهای موجود
از سـنتی گرفتـه تـا مـدرن و نـه صرفـ ًا در تئـوری و بلكـه در عمـل بـرای رونـق
بخشـیدن بـه موضوع حقوق بشـر اسـت.
از سـوی دیگـر امروزه با بسـط حدود مسـئولیت و تعهدات بینالمللـی دولتها،
ایـن حقیقـت آشـكار شـده اسـت كـه وضعیـت حقوقـی زنـان منحصـرا ً بـه حقوق
داخلـی و دولـت متبـوع آنهـا واگـذار نگردیده اسـت و وجـدان جامعـه بینالمللی،
احتـرام بـه حقوق بشـر و آزادیهای بنیادین را یـك تعهد عام میدانـد ،لذا همكاری
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بیشـتر دولتهـا و سـایر بازیگـران جامعـه مدنـی ،این رونـد را تسـریع خواهد كرد.
بـه طـور كلـی اقدامـات و مسـاعی جامعـه بینالمللـی را در زمینه ارتقـاء و بهبود
وضعیـت زنـان و بـه رسـمیت شـناختن حقـوق انسـانی آنـان میتـوان در قالبهای
ذیـل طبقهبنـدی كرد:
 -1تأسـیس نهادهای اجرایی :كمیسـیون مقام زن ،بخش پیشـرفت زنان ،مؤسسـه
بینالمللـی تحقیقـات و آمـوزش بـرای پیشـرفت زنـان ( )INSTRAWو صنـدوق
توسـعه سـازمان ملل بـرای زنـان( ،)UNIFEMارگانهـای معاهداتی ناظـر بر اجرای
كنوانسـیونهای بینالمللـی ماننـد كمیتـه رفـع تبعیـض علیـه زنـان و كمیتـه حقـوق
كودك و...
 -2اتخـاذ تدابیـر ویـژه :سـال بینالمللـی زنـان  ،1985 -1975روز جهانـی زن 8
مـارس و برپایـی كنفرانسهـای متعـدد جهانـی كـه تاكنون چهـار كنفرانـس جهانی،
شـامل مكزیكوسـیتی ( )1975كپنهـاك ( ،)1980نایروبـی ( )1985و پكـن ()1995
برگـزار شـده و نشسـت ویـژه مجمـع عمومـی نیـز در سـال  2000برگـزار گردیـده
اسـت( .پنـج سـال بعـد از پكن بـا عنـوان زنان  ،2000تسـاوی جنسـیتی ،توسـعه و
صلـح برای قـرن )21
 -3تصویـب اسـناد در قالـب میثاقهـا ،كنوانسـیونها ،اعالمیههـا ،قطعنامههـا،
توصیهنامـه و پروتكلهـا كـه در كنـار ایـن اقدامـات خـاص و ویـژه نبایـد از سـایر
اقدامـات و ابتـكارات و بـه ویـژه اسـناد عام حقوق بشـری نیـز غافل بود كه شـمول
آنهـا زنـان را نیـز دربرمیگیـرد.
 .7ایران و منشور بینالمللی حقوق زنان

قوانیـن و مقـررات هـر کشـوری تجلـی و مصـداق مبانـی و اصـول حاکـم بـر
آن جامعـه میباشـد .از آن جایـی کـه مبانـی فکـری حاکـم بـر کشـورهای غربـی
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و سـازمان بینالملـل مبتنـی بـر اومانیسـم و لیبـرال میباشـد ،تمـام مقدمـه و مـواد
کنوانسـیون ،مبتنـی بـر ایـن طـرز تفکر اسـت که بـا مبانی فکـری و اصـول حاکم بر
کشـوهای اسلامی تفاوتـی چشـمگیر دارد ،لـذا قوانیـن و مقـررات ایـن کشـورها با
مفـاد کنوانسـیون مطابقتـی ندارد.
تأکیـد بـر تسـاوی زنان بـا مردان (و نـه تنظیم روابـط حقوقی عادالنه متناسـب با
واقعیـات و نیـز حفـظ ارزشهـای زنان بـا تأکید بر رفـع محرومیت از زنـان) یکی از
مبانـی فکـری حاکـم بر کنوانسـیون میباشـد کـه در اعالمیه حقوق بشـر نیـز وجود
دارد و بـه دلیـل بیگانگی آن با ارزشهای دینی ،کشـورهای اسلامی را بر آن داشـت
تا به تدوین اعالمیــه حقــوق بشــر اسلامی اقـدام نمایند .نمونههایـی از تعارضات
محتوایـی بیـن کنوانسـیون و دیدگاه اسلام را میتوان چنین برشـمرد:
 .1در مقدمـه کنوانسـیون آمـده اسـت« :بـا اعتقـاد بـه اینکـــه اعالمیـــه جهانی
حقـوق بشـر  . . .اعلام مـیدارد کـه کلیـه افـراد بشـر  . . .مجاز بـه اسـتفاده از کلیه
حقـوق و آزادیهـا بـدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسـیت میباشـند ».و در ماده
سـه نیـز بیـان شـده« :دول عضو  . . .کلیـه اقدامـات الزم  . . .را  . . .به عمل میآورند
تـا اجـرای حقـوق بشـر و بهرهمنـدی آنهـا از آزادیهای اساسـی بر مبنای مسـاوات
با مـردان تنظیـم گردد».
کشـورهای اسلامی در اعتراض به تفسـیر آزادیهای اساسـی انسـان در اعالمیه
جهانـی حقـوق بشـر ،عنوان داشـتند کـه :معتقد به آزادی انسـان در محـدوده رعایت
حقـوق مـادی و معنـوی دیگـران و حفظ کرامت خود و سـایر افراد و جامعه انسـانی
هسـتند .حـال آنکه اعالمیه حقوق بشـر تنها محـدوده آزادی را حفظ حقوق و آزادی
دیگـران و متناسـب بـا خواسـت مـردم (و نـه اوامـر الهی کـه ضامن منفعـت حقیقی
افـراد اسـت) میدانـد .محصول ایـن دو دیـدگاه ،تفاوتهای حقوقی متعددی اسـت
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کـه از آن جملـه :بـه بنـد ب ،مـاده شـانزده «کنوانسـیون محـو تبعیـض علیـه زنـان»
میتـوان اشـاره نمـود کـه قائل به «حـق مشـابه در انتخاب آزادانه همسـر» میباشـد.
هـر چنـد اسلام حـق مشـابه در انتخـاب همسـر را میپذیرد ،ولـی انتخاب همسـر
را بدیـن مفهـوم ،آزاد ندانسـته ،بلکـه مقیـد بـه قیـودی نمـوده ،از جملـه آنکـه زنان
و مردانـی کـه دارای دیـن یکسـان نیسـتند ،حـق ازدواج بـا یکدیگر را ندارنـد و این
امـر بـه جهـت حفـظ کرامت فرد مؤمـن و نیز حـق فرزنـد در برخـورداری از تعالیم
متکامـل والدین میباشـد.
 .2در مـاده چهـارده کنوانسـیون آمده اسـت که دول عضو متعهد میشـوند« :برای
زنـان روسـتایی مسـاوی بـا مـردان روسـتایی امـکان شـرکت در کلیـه فعالیتهـای
جامعـه» را فراهم سـازد.
در دیـدگاه اسلامی هرچنـد زنـان تشـویق بـه مشـارکت اجتماعی شـدهاند ،ولی
برخـی فعالیتهـای اجتماعـی اساسـ ًا غیر مجاز شـمرده شـده و زنان و مـردان از آن
منـع شـدهاند .فعالیـت اجتماعـی کـه بـه مصلحـت فـرد یـا جامعـه نبـوده و مخل به
حـق «زندگـی در جامعـهای پـاک از مفاسـد اخالقی» باشـد ،ممنوع اسـت.
 .3در بنـد ج مـاده سـیزده کنوانسـیون آمـده اسـت« :دول عضـو وظیفـه دارنـد
اقدامـات الزم جهـت برخـورداری یکسـان زنـان و مـردان را بـرای شـرکت در
رشـتههای مختلـف ورزشـی و کلیـه زمینههـای زندگـی فرهنگـی فراهـم آورنـد،».
ولـی مطابـق اعالمیـه حقـوق بشـر اسلامی ،بـرای حفـظ سلامت اخالقـی فـرد و
جامعـه برخـی اشـکال و شـیوههای ورزشـی و یـا مـواردی از زمینههـای زندگـی
فرهنگـی منـع شـده اسـتً .
مثلا اختلاط در برخی ورزشهـا همچون شـنا و رقص
کـه محـرک و برانگیزاننـده شـهوات جنسـی اسـت و از جملـه زمینههـای زندگـی
فرهنگـی بـه حسـاب میآیـد ،ممنـوع اعلام شـده اسـت.
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 .4در بنـد ج مـاده یـازده کنوانسـیون عنـوان شـده «زنـان مسـاوی با مـردان حق
انتخـاب آزادانـه حرفـه و پیشـه را دارند» حال آنکـه در ماده سـیزدهم اعالمیه حقوق
بشـر اسلامی عنوان شـده« :هـر انسـانی آزادی انتخاب کار شایسـته (و نـه هر حرفه
و پیشـهای) را دارد بـه گونـهای کـه هـم مصلحـت خـود و هـم مصلحـت جامعـه
بـرآورده شـود» قابـل توجه اسـت که در غـرب ،روسـپیگری نوعی حرفه محسـوب
میگـردد و منـع قانونـی نـدارد ،حـال آنکه در اسلام جرم محسـوب شـده و پیگرد
قانونی دارد.
 .5بـرای بهبـود وضعیـت زنان ،فقط احقاق حقوق مادی آنان راهگشـا نمیباشـد؛
زیـرا زنـان بـه جـز منافع زودگـذر دنیـوی به منافـع پایـدار اخـروی نیز نیـاز دارند،
در اعالمیـه حقـوق بشـر اسلامی آمده اسـت« :بـرای تحقق امـوری که در شـریعت
جـاودان اسلامی نیـز آمـده اسـت از جملـه پاسـداری از دین ،جـان ،خـرد ،ناموس،
مـال ،نسـل و دیگـر امتیـازات چون جامعیت و میانـه روی در کلیه مواضـع و احکام؛
ایـن شـریعت ،معنویـات و مادیـات را بـا هم در آمیخـت و عقل و قلـب را هماهنگ
سـاخت و میـان حقـوق و وظایـف موازنـه بـه وجـود آورد و بیـن حرمـت فـرد و
مصلحـت عمومـی تلفیقاتـی بـه وجـود آورد و معیارهـای قسـط را میـان طرفهای
ذیربـط برقـرار کـرد تـا اینکه نـه طغیانی باشـد و نـه زیانی».
در مقدمـه کنوانسـیون ،نقـش مـادری زنـان در زایمان آنـان لحاظ شـده و تربیت
کـودکان ،مسـئولیتی مشـترک بیـن زن ،مـرد و جامعه ذکر شـده اسـت ،گرچـه آیات
و روایـات اسلامی مسـئولیت پـدر و جامعـه را در رشـد و تربیـت کـودک نادیـده
نمیگیـرد ،ولـی نقـش مـادران را چنـان پررنـگ میبینـد که زنان بواسـطه مـادری از
حقـوق ویـژه برخـوردار میگردنـد و بـه شـرافتی نائـل میشـوند که بهشـت در زیر
پـای آنـان جـای میگیرد.
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 .6در ماده ده کنوانسیون ،بر لزوم ایجاد مساوات بیـــن زنــان و مـــردان در امر
آمـوزش جهـت بهرهبـرداری از این ابزار مناسـب بـرای رفاه اقتصادی و مـادی تأکید
شـده اسـت ،اما در متون اسلامی علـم نافع به «نور»« ،ابـزار هدایـت» و «بارقه الهی»
تعبیـر شـده اسـت .بنابرایـن در دیـدگاه اسلامی آموزش ،هـر چند آسـایش مادی را
ایجـاد مینمایـد ،ولـی ارزش حقیقی آن بدان سـبب اسـت که موجـب تعالی معنوی
افـراد میگردد.
 .7بنـد ح مـاده ده ،مـاده دوازده ،بنـد ب مـاده چهـارده و بنـد هـ ماده شـانزده به
موضـوع حـق زن در پیشـگیری از بـارداری و برنامهریـزی خانـواده پرداخته ،ولی در
کل کنوانسـیون حتـی یـک بند از یـک ماده هم به حـق زن در برخـورداری از عفت،
حیـاء و صفـای باطنـی اشـاره نکرده اسـت ،آنچه که قـرآن در موارد متعـدد از جمله
در ماجـرای حضـرت مریم(س) بـر آن تأکید دارد.
نکتـه قابـل تأمـل آنکه در مـوارد مختلـف کنوانسـیون وظایف دولتهـا را ایجاد
شـرایطی میدانـد کـه رفـاه مـادی زنـان و مـردان در جامعـه تأمیـن گـردد (زنـان و
مـردان جامعـه خـوب بخورنـد ،خـوب بیاشـامند و خـوب لـذت ببرنـد) در حالیکه
توجهـی بـه حـق معنـوی افـراد جامعه نشـده شـانزده مـاده کنوانسـیون که بـه بحث
حقـوق زنـان پرداختـه 25 ،بـار بـر حقـوق زنـان در اشـتغال و بهـرهوری کـه همان
رسـیدن بـه رفاه اقتصادی میباشـد تأکیـد کرده اسـت ،در حالیکه حتـی در یک ماده
نیـز بـه حقـوق معنـوی و اخالقـی زنـان جامعه اشـاره نکرده اسـت.
 .8تفکـر اومانیسـتی حاکـم بـر کنوانسـیون منجر شـده کـه بر اسـتقالل فردی زن
در کانـون خانـواده شـدیدا ً تأکید شـود .حال آنکـه در دیدگاه اسلام همزمان با حفظ
حقـوق فـردی اعضـای خانـواده ،قوانیـن گسـتردهای جهـت پیوند مسـتحکم اعضاء
خانـواده وجـود دارد ،از جملـه میتـوان این امور را برشـمرد :وجـوب پرداخت نفقه
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زن و فرزنـدان توسـط شـوهر( ،همچنیـن زکات فطـره) وجـوب تمکین جنسـی زن،
وظیفـه مـردان در حق همبسـتری زنان (مبیـت و مضاجعت) ،پرداخـت مهریه به زن،
نقـش خانـواده زن و شـوهر در اسـتحکام بنیان خانـواده (حضور دو داور از بسـتگان
مـرد و زن هنـگام اختالف خانوادگـی) ،حمایت پـدر در ازدواج دختر (لزوم رضایت
پـدر در ازدواج دختـر جهـت رعایـت مصلحـت دختـر) ،رعایت احکام عـده پس از
جدایـی از شـوهر و قوانیـن مربـوط بـه رجوع در عده طلاق رجعی ،وجـوب امر به
معـروف و نهـی از منکـر در کانـون خانـواده «قـوا انفسـکم و اهلیکم نـارا» ،وجوب
احتـرام دختـران از سـوی پـدر و مادر ،وجـوب احترام بـه مادران ،وجـوب پرداخت
نفقـه اقـارب ،دیـه عاقلـه در قتـل غیر عمد ،وجـوب صله رحـم و  ...موضـوع پیوند
اعضـای خانـواده در اسلام از چنـان اهمیتـی برخوردار اسـت که حتی پـس از مرگ
فـردی از خانـواده ،سـایر اعضـاء در تکفین و تدفیـن و نیز قضـای تکالیف واجب او
(پرداخـت دیـون ،قضاء نمـاز ،روزه و حج واجب) مسـئولند.
 .9در مقدمه کنوانسیون بر «احترام به حق حاکمیت ملی» تأکید شده است .الزمه
حق حاکمیت ملی آن است که تدوین قانون بر مبنای اعتقادات مردم آن کشور باشد نه
آنکه دیگران قوانینی را وضع نمایند و دولتها بر اساس آن قانون اساسی خود را تغییر
دهند .به یقین هیچ کشوری در جهان هنگام تدوین قوانین داخلی قصد ظلم به زنان را
ندارد .بلکه فقط تفاوت در نگرشها و منجر به تدوین قوانین متفاوت در مسئله زنان
گردیده است ،لذا باید پرسید :آیا دلیل موجهی بر برتری کنوانسیون نسبت به قوانین
الهی در مسائل زنان وجود دارد؟! به چه دلیل قانون الهی را که بر نقش محوری زن در
خانواده و تربیت نسلی سالم و صالح (با حفظ نقشهای اجتماعی) و بر نقش اساسی
مرد در امور اقتصادی و سرپرستی خانواده ،تأکید دارد ،الگوی مطلوب به حساب
نیاورده و تساوی زن و مرد در تمامی نقشها را جایگزین آن کنیم؟
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 .10از آنجـا کـه قوانیـن اجتماعـی ،بـر اسـاس نتایج تجربـی و مثبـت پدیدهها به
وجـود میآینـد ،قانـون مسـاوات کامل زنان بـا مردان ،بر حسـب کـدام تجربه مثبت
شـکل گرفتـه اسـت؟ در کشـورهایی کـه قوانیـن آنهـا در پـی ایجـاد ایـن مسـاوات
بـوده اسـت ،نتایـج تجربـی اجـرای ایـن قوانیـن چیزی نیسـت کـه دیگـران را بتوان
بـه تبعیـت از آن تشـویق نمـود .امروزه غـرب در اجـرای الگوی تسـاوی کامل زنان
بـا مـردان شـاهد خشـونت گسـترده علیه زنـان خصوص ًا خشـونت جنسـی در محل
کار میباشـد .گسـترش روز افـزون انحلال خانوادههـا ،افزایـش خانوادههـای تـک
والدینی ،کاهش روزافزون ازدواج و گسـترش وسـیع روابط جنسـی نامشـروع ،سقط
جنینهـای مکرر ،گسـترش بزهـکاری جوانان ،پرخاشـگری کودکان ،خلاء معنویت
شـدید ،بحرانهـای روحـی زنـان و تنهایـی و افسـردگی روز افزون زنـان در جوامع
غربـی نتیجـه حاکمیت الگـوی مذکور اسـت( .آیتاللهـی)1381 ،

 .8مروری بر الیحه الحاق مشروط ایران

الیحـه مذکـور بـه همـت وزارت امـور خارجـه تدویـن و در  1380/11/23بـه
تصویـب هیـأت وزیـران رسـید .در مقدمـه الیحـه تقدیمـی دولـت به مجلـس آمده
اسـت کـه بـا توجه بـه الزماالجرا شـدن کنوانسـیون محو کلیه اشـکال تبعیـض علیه
زنـان از شـهریور مـاه  1360شمسـی و نیـز الحـاق اکثـر دولتهـای جهـان بـه ویژه
کشـورهای اسلامی بـه آن و نظـر بـه آثـار مثبـت ناشـی از الحاق مشـروط ایـران به
کنوانسـیون مذکـور مشـتمل بـر لحـاظ ارزشهـای اسلامی و منافـع ملـی؛ برقراری
نقـش فعـال و موثر برای کشـور در مجامـع و نهادهای بینالمللی ذیربط؛ بسترسـازی
فرهنگـی ،حقوقـی  -سیاسـی بـرای بهرهمنـدی کشـور از ظرفیتهـای مقـرر در
کنوانسـیون در راسـتای تقویـت نقـش بانـوان مسـلمان و تبییـن مناسـب از وضعیت
زنـان در اسلام و ایـران؛ جلوگیـری یـا کاهـش پیامدهـای منفـی از جملـه تبلیغات
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علیـه نظـام جمهوری اسلامی ناشـی از عدم الحـاق برای کشـور؛ زمینهسـازی برای
بـروز وحـدت نظـر مراجـع ذیصلاح و موثـر در تصمیمگیـری مربـوط بـه الحـاق
دولـت بـه ایـن کنوانسـیون و بـه منظـور برخـورداری کشـور از مزایـای الحـاق بـه
کنوانسـیون ،الیحـه زیـر طـی تشـریفات قانونـی تقدیـم میشـود« :مـاده واحـده ،به
دولـت جمهـوری اسلامی ایـران اجـازه داده میشـود بـه کنوانسـیون محـو کلیـه
اشـکال تبعیـض علیـه زنان به شـرح پیوسـت منوط به برقـراری تحفظات و شـروط
زیـر ملحـق گردد و اسـناد مربـوط را تودیع و تسـلیم نماید :الف .جمهوری اسلامی
ایـران مفـاد کنوانسـیون مذکـور را در مـواردی کـه با شـرع مقدس اسلامی مغایرت
نداشـته باشـد ،قابـل اجـرا میدانـد؛ ب .جمهوری اسلامی ایـران خـود را موظف به
اجـرای بنـد ( )1مـاده ( )29این کنوانسـیون در خصـوص حل و فصـل اختالفات از
طریـق داوری یـا ارجـاع بـه دیـوان بینالمللـی دادگسـتری نمیدانـد».
الیحـه الحـاق در کمیسـیون فرهنگـی بـه عنـوان کمیسـیون اصلی پـس از بحث
و بررسـی بـه تصویـب رسـید .مجلـس شـورای اسلامی روز چهارشـنبه  1مـرداد
 1382منشـور مذکـور را تصویـب ،امـا بـه دلیـل برخـی شـبهههای وارده از طـرف
شـورای نگهبـان مغایـرت آن بـا شـرع و قانون اساسـی اعالم شـد .شـورای نگهبان،
در نامـهای بـه رئیس مجلس شـورای اسلامی ،مـواد کنوانسـیون را مغایر بـا  9اصل
قانـون اساسـی اصـل قانون اساسـی و خالف ضروریـات دین اسلام ،از جمله ارث،
قصـاص ،دیـه ،طالق ،شـهادت ،حجاب و تعدد زوجات دانسـت .در پاسـخ شـورای
نگهبان آمده اسـت« :موارد خالف شـرع و مغایر با قانون اساسـی بسـیار زیاد اسـت
بـه طـوری که شـرط عـدم قبـول اجرای مفـاد کنوانسـیون در مـوارد تحفـظ پذیرفته
نیسـت ...شـرط عـدم قبـول اجرای مفاد کنوانسـیون با اهـداف منظور در آن سـازگار
نیسـت و در نتیجـه دولـت جمهـوری اسلامی ایـران ملـزم بـه پذیـرش مفـاد آن در
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مـوارد تحفـظ میشـود .بنابرایـن تجویـز الحـاق دولـت بـه ایـن کنوانسـیون خالف
ضروریـات اسلام و مغایـر بـا ضوابـط مسـلم اسلام و اصـول متعدد قانون اساسـی
شـناخته شـد ».لـذا بررسـی و تصویـب نهایـی آن فع ً
ال بـه تعویق افتاده اسـت.
بـا ایـن حـال قبـل از پیوسـتن ،ایـران باید موضع خـود در مـورد زنان را نسـبت
بـه ممنوعیت از اشـتغال به قضاوت ،اشـتغال در نیروهای مسـلح ،محدودیت شـغلی
زن شـوهردار ،ارث ،ارزش شـهادت ،محدودیـت در انتخـاب همسـر (لـزوم اجـازه
ولـی بـرای ازدواج دختـر باکـره و ازدواج بـا مـرد غیرمسـلمان) ،وضعیـت متفـاوت
زن و مـرد نسـبت بـه تعـدد زوجـات و نسـبت بـه انحالل نـکاح (مـاده  1133قانون
مدنـی) ،مجازات زن به وسـیله شـوهر (مـاده  630قانون مجازات اسلامی) و تفاوت
دیـه زن و مـرد (مـاده  209قانـون مجـازات اسلامی) که بـا تعهدات منـدرج در این
کنوانسـیون در تعـارض آشـکار اسـت ،مشـخص نمایـد .همچنیـن بـر اسـاس مـاده
 1041قانـون مدنـی سـن ازدواج بـرای دختر  9سـال اسـت و بـا اجازه ولـی ،صغیره
میتوانـد در پایینتـر از ایـن سـن نیـز بـه عقـد دیگـری درآید .بایـد یادآور شـد که
اخیـرا ً بـا تصویـب مجمـع تشـخیص مصلحـت این سـن بـه  13سـال افزایـش پیدا
کرده اسـت.
بنابرایـن بـا توجـه به تلاش جمهوری اسلامی ایران در پیوسـتن به کنوانسـیون
بـه نظر میرسـد بایـد تغییرات و اصالحـات متعددی را جهت انطبـاق حقوق داخلی
بـا مفـاد کنوانسـیون انجـام دهـد ،از جملـه اینکـه .1 :هیأتـی مرکـب از متخصصیـن
حقوقـی را جهـت بررسـی قوانیـن تبعیضآمیـز موجـود بگمـارد تـا به طور شـفاف
مـواردی کـه کنوانسـیون بـه دلیـل مغایـرت با اسلام در ایـران قابلیـت اجرا نـدارد،
مشـخص نماینـد؛  .2قوانیـن خـاص جهـت جلوگیـری از تبعیـض علیـه زنـان بـه
تصویـب برسـاند؛  .3بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از تبعیضـات علیـه زنـان در خانه
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صـورت میگیـرد و بـه صـورت خصوصـی اسـت و بـه همیـن دلیـل اثبـات آنهـا با
توجـه بـه قوانیـن فعلی حاکم بـر ادله اثبـات دعوی در کشـور برای زنـان غیرممکن
و یـا بسـیار مشـکل اسـت ،باید شـرایطی را فراهم نمـود که بخش عمـده اثبات عدم
انجـام تبعیض بـر دوش مردان باشـد؛
 .4ایجـاد مرکـز اطالعرسـانی و مشـاوره حقوقـی بـرای زنـان جهـت بـاال بردن
سـطح آگاهـی آنان نسـبت بـه حقـوق خود؛
 .5ضمانـت اجراهـای قـوی جهـت مجـازات تبعیضگـران از قبیـل پلیـس موثر
و تشـکیل محاکـم قـوی و خـاص؛  .6ایجـاد نظـام سـهمیهبندی در مورد مشـارکت
زنـان در سـاختار قـدرت و تصمیمگیریهـای کشـور آنگونـه کـه در کشـورهایی
چـون بلژیـک و فرانسـه وجـود دارد .در بلژیک زنـان باید  33/3درصد و در فرانسـه
 50درصـد از فهرسـت اسـامی نامزدهـای احـزاب بـرای انتخـاب در مجالـس ملی و
سـنا ،شـهرداریهای و پارلمـان اروپـا را تشـکیل دهنـد؛  .7و باالخـره یکـی دیگر از
اقدامـات مهمـی کـه در جهت حل مسـائل و مشـکالت زنان باید مـورد توجه جدی
قـرار گیـرد ،نحـوه نـگاه قوانین ایـران به بیـش از صد سـازمان غیردولتی زنان اسـت
کـه هماکنـون در کشـور فعالیـت مینماینـد .بهـا دادن به فعالیـت این سـازمانها گام
موثـری در توسـعه حقـوق آنـان محسـوب میگردد.
 .9اصالح قوانین جمهوری اسالمی ایران

علاوه بـر بنـد  14اصل سـوم ،اصـل  21قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران،
دولـت را موظـف نمـوده اسـت تـا حقـوق زن را در تمام جهـات با رعایـت موازین
اسلامی تضمیـن نمایـد و زمینههـای مسـاعد را بـرای رشـد شـخصیت زن و احیای
حقـوق مـادی و معنـوی او ،حمایت از مـادران ،ایجـاد دادگاه صالح خانـواده و غیره
انجـام دهـد .آنچـه در ایـن اصل نکته کلیدی اسـت عبارت «موازین اسلامی» اسـت
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کـه تأییـدی بـر اصل  4قانون اساسـی اسـت .در این راسـتا از جملـه تعارضات مقام
زن در حقـوق بینالملـل و حقـوق ایـران( ،مهرپـور 213-238 :1374 ،و مطهـری،
 )1370مـاده  16اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر اسـت کـه مقـرر مـیدارد هـر زن و
مـرد بالغـی حـق دارنـد بـدون هیچگونـه محدودیتـی از نظـر نـژاد ،ملیت یـا مذهب
بـا همدیگـر زناشـویی کنند .بـه عالوه کنوانسـیون «برابـری» را مترادف «مسـاوات و
تشـابه» بـه کار بـرده اسـت و ایـن مفهـوم برابـری بین دو جنـس به نظر میرسـد در
حقوق اسلام وجود نداشـته باشـد .بـه عبارت دیگر کنوانسـیون «برابـری دو جنس»
ولـی حقـوق اسلام «ارزش برابـر دو جنـس» را بـه رسـمیت میشناسـد .در قـرآن
کریـم آیـات متعـددی بر تسـاوی خلقت زن و مـرد ،وحدت نـوع و برابری در مالک
ارزشـمندی آنهـا وجـود دارد( .آیـه  13سـوره حجـرات ،آیه  1سـوره نسـاء و آیه  71سـوره توبه)

مـاده  24کنوانسـیون  1979مقـرر مینماید کـه دول عضو متعهدنـد کلیه اقدامات
الزم در سـطح داخلـی را کـه هـدف از آن تحقـق کامـل حقـوق زن اسـت و در ایـن
کنوانسـیون بـه رسـمیت شـناخته شـده ،بـه عمـل آورنـد .از جملـه اقداماتـی که هر
عضـو متعهـد بـه انجـام آن اسـت میتـوان از گنجانـدن اصل عـدم تبعیـض بین زن
و مـرد در قانـون اساسـی و قوانیـن دیگـر ،ایجـاد مکانیسـم قـوی ضمانـت اجـرای
کنوانسـیون از قبیـل ایجـاد دادگاههـای صالح بـرای جلوگیری از نقـض حقوق زنان،
تغییـر ،اصلاح و لغـو قوانیـن و مقـررات تبعیضآمیز علیـه آنان و تقدیـم گزارش بر
اسـاس مـاده  18کنوانسـیون بـه کمیتـه رفـع تبعیض علیـه زنان نـام برد.
مجلـس ششـم و دولت وقـت اقدامات نسـبت ًا خوبـی را در جهت انطبـاق قوانین
کشـور بـا اسـتانداردهای بینالمللـی شـروع کردنـد .بـه عنوان مثـال در اجـرای ماده
 3میثـاق حقـوق مدنـی و سیاسـی و مـواد  2و  3میثـاق حقوق فرهنگـی ،اقتصادی و
اجتماعـی ،در یک حرکت سـمبولیک مجلس شـورای اسلامی مصوبـهای را گذراند
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کـه ضمـن لغو مـاده  3قانون اعزام دانشـجو سـال  1364که بر اسـاس آن زنان مجرد
بتواننـد بـا اسـتفاده از بـورس دولتـی در خـارج از کشـور تحصیـل کننـد .بـه عالوه
از جملـه اقدامـات اصالحـی میتـوان از تعـدادی از طرحهـا و لوایح تصویب شـده
و یـا در دسـت بررسـی مجلـس بـه شـرح ذیـل نـام بـرد :طرح اصلاح مـواد 1107
و  1110قانـون مدنـی در مـورد نفقـه؛ مـاده  1133دربـاره تغییـر اختیـار مطلق طالق
توسـط مـرد؛ مـاده  1169و  1170در مـورد حضانـت و نگهـداری کـودک و مـواد
 1184و  1186در خصـوص قیمومیـت یـا طـرح الحـاق یـک تبصـره به مـاده 1130
در مـورد عسـر و حـرج زوجـه؛ طـرح اصلاح تبصـره مـاده  1041در مـورد تعییـن
حداقـل سـن بـرای ازدواج دختـران؛ طـرح الحاق یک تبصـره به مـاده  948در بحث
میـراث زوجـه؛ طـرح اصالح مـوادی از آئیننامه داخلی مجلس شـورای اسلامی در
خصـوص تشـکیل کمیسـیون خـاص خانـواده ،زنـان و جوانان یـا طـرح حمایت از
کـودکان و نوجوانـان در راسـتای تصویـب کنوانسـیون حقوق کودک در سـال 1372
توسـط ایـران و طـرح نحـوه اهـداء جنین به زوجیـن نابـارور از جملـه اقدامات قوه
قانونگـذاری کشـور بـه شـمار میروند.
 .10جایگاه قانونی الحاق ایران با اعمال شرط یا شروط

تـا قبـل از جنـگ جهانـی اول اصـوالً اگـر دولتـی مایل به اسـتفاده از حق شـرط
در معاهـدهای بـود بایـد مورد موافقـت کلیه کشـورهای عضو آن معاهده قـرار گیرد،
لـذا اگـر شـرط مورد موافقت همه نبود کشـوری که تمایل داشـت از شـرط اسـتفاده
ً
اصلا ملحق نمیشـد و یـا اگر میخواسـت ملحق شـود ،شـرطی وارد
کنـد یـا بایـد
نکنـد .ایـن امـر مـورد اختلاف بـود تـا اینکـه در سـال  1950در مـورد کنوانسـیون
منـع و مجـازات جـرم نسلکشـی شـدیدتر گردیـد و مجمـع عمومـی سـازمان ملـل
متحـد ناگزیـر از دیـوان بینالمللـی دادگسـتری در ایـن خصـوص نظـر مشـورتی
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درخواسـت نمـود .دیـوان بر ایـن نظر بود که نسـبت به کشـوری که مخالـف اعمال
شـرط کشـور دیگـری اسـت تـا جایی کـه شـرط گنجانده شـده بـا هـدف و منظور
کنوانسـیون همخوانـی نداشـته باشـد آن کشـور میتوانـد کشـور واردکننده شـرط را
عضو کنوانسـیون تلقی نکند ،اما کشـوری که شـرط وارد شـده توسـط کشـور دیگر
را مخالـف هـدف و منظـور معاهـده نمیدانـد ،میتوانـد گنجاننـده شـرط را عضـو
کنوانسـیون محسـوب نماید.
بـر اسـاس بند  3مـاده  25برای الزماالجرا شـدن ،کنوانسـیون زن باید به تصویب
مقامـات ذیصلاح کشـورها برسـد .مطابـق بـا حقـوق بینالملـل معاصـر و مـاده 19
معاهـده  1969حقـوق معاهـدات ویـن که ایـران هنـوز آن را تصویب نکرده اسـت،

اصـوالً کشـورها میتواننـد از حـق شـرط اسـتفاده نماینـد مگـر اینکـه :الـف .خـود

معاهـده اعمـال هرگونـه شـرطی را ممنـوع نمـوده باشـد؛ ب .خـود معاهـده اعمـال
شـروط خاصـی را اجازه داده که شـرط مورد نظـر جزء آنها نباشـد؛ ج .در غیر موارد
الـف و ب ،شـرطی کـه قـرار اسـت وارد شـود با هـدف و منظـور معاهده ناسـازگار
باشد.
بـا رعایـت اصـل «حاکمیـت کشـورها» بـه ایـن کنوانسـیون در بنـد  1مـاده 28
مجـوز اسـتفاده از شـرط را داده اسـت ،ولـی در بنـد  2همیـن مـاده اعتبـار هرگونـه
شـرطی را منـوط بـه منطبـق بـودن با هـدف و منظور کنوانسـیون سـاخته اسـت ،لذا
چـون منظـور اصلـی در حقـوق بینالملـل این اسـت کـه تا جایـی که ممکن اسـت
کشـورها عضـو معاهـدات شـوند ایـن درسـت نیسـت کـه به خاطـر یک شـرط کم
اهمیـت باعـث عـدم عضویـت کشـوری شـویم ،امـا هم نسـبت بـه گنجاننده شـرط
و هـم نسـبت بـه اعتراضکننـده بـه آن شـرط محدودیـت وجـود دارد .شـاید بتوان
گفـت یکـی از علـل آزاد نبـودن دولتهـا در گنجانـدن مطلـق شـرط یـا شـروط،
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آنگونـه کـه در کنوانسـیون  1969حقـوق معاهـدات پیشبینـی گردیـده ،تنظیم رباطه
حقوقـی معقـول بین واردکننده شـرط ،کـه دامنه شـمول معاهده را محـدود مینماید
و دولتهـای عضـو همـان معاهـده کـه از حق شـرط اسـتفاده نمیکنند ،باشـد .البته
بایـد یـادآور شـد که یکـی از خصوصیاتی کـه کنوانسـیون مذکور دارد این اسـت که
ماننـد بقیـه کنوانسـیونهای حقوق بشـر اساسـ ًا از ویژگیهـای متفاوت بـا معاهدات
سـنتی برخـوردار اسـت .معاهدات سـنتی بیشـتر ماهیت قـراردادی دارنـد ،درحالیکه
در کنوانسـیونهای حقـوق بشـری از جملـه ایـن کنوانسـیون موافقـت بین کشـورها
بـرای پذیـرش تعهـد متقابـل بـه نفـع افـراد ثالثی کـه در قلمـرو صالحیت آنهـا قرار
گیرنـد (مانند اتباعشـان) میباشـد.
بنابرایـن ،ایـران میتوانـد بـا اسـتفاده از این حق به کنوانسـیون ملحق شـود ،ولی
شـرط یا شـروط احتمالـی آن نباید از نظر ماهیـت مخالف مقتضای ذات کنوانسـیون
باشـد .بـه عبـارت دیگـر چـون «هـدف و منظـور» از کنوانسـیون «عـدم تبعیض بین
زن و مـرد» اسـت ،هرگونـه قیـد و شـرطی کـه منجـر بـه تبعیـض آنگونـه کـه خود
کنوانسـیون آن را تعریـف کـرده ،گـردد فاقـد اثـر حقوقـی اسـت .البته ایـن نکته که
اگـر شـرط مخالـف هـدف معاهـده بـود ،آیا شـرط باطل اسـت یـا خـود تصویب یا
الحـاق محـل نـزاع اسـت ،بـا توجه بـه مـاده  19معاهـده حقـوق معاهـدات و بند 2
مـاده  28کنوانسـیون بـه نظـر میرسـد ،فقط شـرط باطل اسـت.

دقت در شـروط قید شـده توسـط کشـورهای مسـلمان نیـز جالب اسـت .اصوالً

کشـورهای مسـلمانی کـه کنوانسـیون را با حق شـرط پذیرفتهاند ،خط قرمـز را «عدم
مغایـرت بـا شـرع» ذکر کردهاند و لذا نسـبت به مـواد « 2عدم تبعیـض»( 9 ،تابعیت)،
( 15تسـاوی در برابـر قانـون) و مـاده ( 16نـکاح و روابـط خانوادگـی) شـرط وارد
نمودهانـد .بنابرایـن گرچـه ایـران میتواند اسـتثنائاتی را بر دامنه شـمول کنوانسـیون
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وارد کنـد ،همانطـور کـه بیـش از یـک سـوم اعضـای فعلـی کنوانسـیون خصوصـ ًا
کشـورهای مسـلمان چنیـن کردهانـد ،ولـی از دیـدگاه حقـوق بینالملـل همانگونـه
که اشـاره شـد ،ایـن اسـتثنائات نمیتوانند بـا ماهیت کنوانسـیون در تعارض باشـند.
البتـه نـه در نظریه مشـورتی دیـوان بینالمللی دادگسـتری و نه در کنوانسـیون حقوق
معاهـدات  1969صریح ًا مشـخص نشـده اسـت که چطـور میتوان مطابقـت با عدم
مطابقـت بـا هـدف و منظـور معاهده را تعییـن کرد و کـدام مرجع میتوانـد عهدهدار
تشـخیص و تبییـن ایـن موضوع باشـد؟ اگرچه کمیته رفـع تبعیض که براسـاس ماده
 17کنوانسـیون وظیفـه نظـارت بر اجـرای کنوانسـیون را بر عهده دارد در گزارشـات
متعـدد خـود از کثرت و گسـتردگی شـرطها در خصوص مـاده  3 ،2و  16نارضایتی
دارد و از دولتهـا میخواهـد کـه شـرطها را حـذف کننـد ،امـا این مسـئله فقط در
حـد توصیـه اسـت و جنبـه الزامـی نـدارد .لذا تصـور اینکـه چگونه میتوان شـرطی
وارد کـرد بـا هـدف کنوانسـیون مغایـرت نداشـته باشـد ،قابـل تأمـل اسـت .بـا این
حـال بـه دلیـل عدم ممنوعیـت ،تا زمانی کـه اختالف مـورد نظر ماده  29کنوانسـیون
وجـود نداشـته باشـد ،خود دولتهـا را بایـد مرجع تعییـن تطابق دانسـت .در نتیجه
چنانچـه شـروط ایـران بـه طور خـاص و جزئیتـری طراحی گـردد به نحـوی که از
حالـت کلـی «عـدم مغایرت بـا موازین شـرع» خارج گردد امکان پیوسـت با شـروط
نیز وجـود دارد.
در شـرایطی کـه عـدم الحـاق بـه کنوانسـیون نوعـی موافقـت بـا تبعیـض علیـه
زنـان محسـوب میشـود ،الحـاق به کنوانسـیون به شـرط تحفـظ ،باعث میشـود که
کشـورها بـر اسـاس آن قلمـرو برخی از مقـررات معاهده را نسـبت به خـود محدود
کننـد و ضمـن اینکـه منافـع خـود را تأمیـن میکننـد بـا نظـام بینالمللـی هماهنگی
داشـته باشـند .ایـن امـر بـه معاهـدات بینالمللـی نوعی حیـات و پویایی میبخشـد.
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ضمـن اینکـه عضویـت در کنوانسـیون ایـن فرصت را به ایـران میدهـد از جایگاهی
کـه بابـت الحـاق در کمیته رفع تبعیـض ،به آن داده میشـود ،بتواند حداکثر اسـتفاده
را بـرای موقعیـت زنـان کشـور بنمایـد .همچنیـن الحـاق ایـران فرصتـی اسـت تا به
خواسـته سـال  1987سـازمان ملـل کـه از کشـورهای اسلامی درخواسـت «معرفـی
حقـوق زن در اسلام» را نمـود کـه البتـه هیچ اقدامـی در این رابطه صـورت نگرفته،
پاسـخ داده شـود .بـه علاوه هـر چنـد بـا تصویـب یـک معاهـده و کنوانسـیون بـه
تنهایـی وضعیـت زنـان یک کشـور به طـور معجزهآسـایی تغییـر نمیکنـد ،الحاق به
کنوانسـیون ایـن نتیجـه را بـه دنبـال دارد که به دلیل ضـرورت گزارشـات دورهای به
کمیتـه محـو تبعیض ،موضـوع زنان در اولویت سیاسـتها و برنامههای کالن کشـور
قـرار گیـرد و تغییـرات حقوقـی به نفع آنـان را فراهم سـازد.
موافقـت بـا منشـور محـو تبعیـض بـا تحفظ بـه این معناسـت کـه ایـران معاهده
را در کلیـت خـود مغایـر بـا آموزههـای دینـی نمیدانـد ،چـه در غیـر ایـن صـورت
تحفـظ بـه معنـای مخالفـت بـا اصـل معاهده اسـت و طبـق مـاده  28شـروطی که با
روح کنوانسـیون منافـات داشـته باشـد ،پذیرفته نمیشـود.
در پایـان ایـن قسـمت ذکـر دو نکتـه را الزم میدانـد .نکتـه اول اینکه ایـران قب ً
ال
هیچگونـه شـرطی را در پذیـرش میثـاق حقـوق مدنـی و سیاسـی و میثـاق حقـوق
فرهنگـی ،اجتماعـی و اقتصـادی وارد ننمـوده اسـت و لـذا از آن طریـق متعهـد بـه
اجـرای تعهـدات خـود منجملـه در زمینه حقوق زن اسـت .مث ً
ال ماده  3هـر دو میثاق
بـا عبـارات مشـابه تصریـح مینماینـد کـه دولتهـای عضـو متعهـد میشـوند کـه
تسـاوی حقـوق زنـان و مـردان را در اسـتفاده از حقـوق مدنـی و سیاسـی و حقـوق
فرهنگـی ،اجتماعـی و اقتصـادی پیشبینـی شـده در میثـاق تأمیـن کننـد .ایـن امری
اسـت کـه در کمیسـیون حقـوق بشـر مطـرح بـوده و اسـتناد نماینـده ویـژه سـازمان
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ملـل در زمینـه حقـوق بشـر در ایـران نیـز بر همین مسـئله اسـت .همچنیـن در یک
نـگاه کلـی ،عـدم پذیرش کنوانسـیون توسـط ایـران درحالیکـه اصل «عـدم تبعیض»
در مـاده  2اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر آمـده و اکنون قسـمتی از حقـوق بینالملل
عرفـی اسـت ،ماهیتـ ًا تاثیـری نخواهد داشـت .بـه عالوه ،گرچـه ایران عضـو معاهده
حقـوق معاهـدات  1969نیسـت ،ولـی به نظر میرسـد این کنوانسـیون بـه طور کلی
و بخـش مربـوط بـه حـق شـرط بـه طـور خـاص ،تدویـن حقـوق بینالملـل عرفی
بـوده و لـذا نسـبت به همـه کشـورها منجمله ایـران الزماالجـرا اسـت .بنابراین مفاد
الیحـه پیشـنهادی دولـت در مـورد شـروطی از ایـن قبیل کـه ایـران در صورتی مفاد
کنوانسـیون مذکـور را قابـل اجرا میداند که «با شـرع مقدس اسلام مغایرت نداشـته
باشـد» ،از دیـدگاه حقـوق بینالملـل به رسـمیت شـناخته نمیشـود؛ زیرا بـه راحتی
میتـوان بـه کلیـه کنوانسـیونهای بینالمللـی ،همانگونـه کـه در مـورد کنوانسـیون
حقـوق کـودک چنین شـد ،با شـرط «عـدم مغایـرت با موازین شـرع مقدس اسلام»
پیوسـت ،ولـی ایـن راهحـل ،کلـی ،مبهـم و عم ً
ال بـدون کاربـرد بینالمللی اسـت.
نکتـه پایانـی اینکـه در صورتیکـه عضـوی صریحـ ًا برخلاف بنـد یک مـاده 29
اعالمیـهای ندهـد ،حـل و فصـل اختالفـات ناشـی از تفسـیر ایـن معاهـده ابتدائـ ًا از
طریـق مذاکـره سـپس داوری و نهایتـ ًا توسـط دیـوان بینالمللـی دادگسـتری مطابـق
اساسـنامه آن دیـوان ،صـورت میگیـرد .بنابراین اگـر اختالفی در مورد تفسـیر و فهم
مـاده  28کنوانسـیون در خصـوص حـق شـرط یـا دامنـه شـمول و اعتبار هـر یک از
شـروط کشـورهای عضـو پیـش آیـد در ایـن صـورت راه حل اساسـی درخواسـت
صـدور رأی از دیـوان اسـت .تاکنـون هیچ مورد تفسـیری در این خصـوص به دیوان
ارجاع نشـده اسـت.
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بـه طـور كلـي ما بيـن زن و مـرد تفاوتي نيسـت و هر دو از جنس بشـر هسـتند.
تفـاوت صرفـ ًا در مسـايل بيولوژيك ميباشـد كـه بايـد و نبايدهايي رو بـراي هر دو
جنـس بـه لحـاظ عرفـي ايجـاد كـرده .همانطـوري كـه در كتاب آسـماني قـرآن زن
مايـهي آرامـش و تلطيـف روح مرد اسـت ،چـون في نفسـه و بالـذات زن موجودي
اسـت سراسـر لبريـز از عواطـف نـاب و لطيـف انسـاني و حـس زيباي مادرانـه و از
آن سـو مـرد به جهت سـاختار فيزيكـي مختص به خـود داراي اقتـدار روحي رواني
و فاقـد احسـاس صـرف ميباشـد .از قـوهي منطـق خود بيشـتر بهـره ميبـرد كه در
ً
متقابلا ميتوانـد باعـث ثبـات و تعديل در احساسـات زن بشـود و
اينجـا مـرد هـم
در مخاطـرات و تنـد بادهـاي گـزران زندگـي ميتوانـد از احساسـات نـاب و پـاك
زن چـه در مقـام مـادر ،همسـر ،خواهـر و حتـي فرزنـد دختـر خويـش نگهـداري و
پاسـداري نمايـد ،پـس زن و مرد الزم و ملـزوم وجود يكديگرند .بـه فرمودهي پيامبر
بزرگـوار اسلام مرد از دامـن زن به معراج ميرود و مولفهي برتري انسـانها نسـبت
بـه يكديگـر در پرهيـزگاري و تقـواي الهـي ميباشـد ،نـه شـرايط جنسـيتي منتها مع
االصـف در طـول قـرون متمـادي از ابتـدا بـه لحـاظ اينكـه زن از قـدرت جسـماني
كمتـر نسـبت بـه مـرد برخـوردار بـوده و نيـاز بـه حراسـت بيشـتري داشـته همواره
پايينتـر از مـرد فـرض شـده و تأثيـرات آن در بيشـتر مناطـق جهـان تاكنـون متأثر و
وامـدار از ايـن انديشـهي نااليق و ناپيراسـته اسـت كه بيشـتر تفاوتهـاي بيولوژيك
را مبنـا قـرار داده ،ولـي در قـرون معاصـر بـه خصـوص بعـد از ظهـور دين اسلام،
جايـگاه زن بـه جايـگاه اصلي خود ارتقـا يافته اسـت .همانطور كه در قـرآن كريم به
آسـيه همسـر فرعـون و حضـرت مريـم (س) و در تعاليـم ديني به يگانـهي حضرت

121

فصلناهم مطالعاتی صیانت از حقوق زانن
پيغمبـر (ص) حضـرت فاطمـه زهـرا (س) و حضـرت زينـب در واقعـهي عاشـورا
اشـاره شـده و مولفههـاي جنسـيتي كام ً
ال مطرود دانسـته شـده اسـت.
دیدگاهـی نـو از اسلام ،دینـی کـه مشـحون از آیاتـی اسـت کـه نابرابـری را در
همـه اشـکال مذمـوم میدانـد ،نیـاز اسـت تـا بـه جـای انفعالی عمـل نمـودن ،ایران
نقـش فعالـی را در همـه زمینههـای حقوقـی بینالمللـی ایفـا نمایـد .اسلام کـه دین
عطوفـت و مهربانـی اسـت ،نبایـد بـه گونـهای معرفـی گردد کـه تبعیـض را در خود
نهادینـه کـرده اسـت .بسـیاری از اموری کـه اکنون علیـه جمهوری اسلامی ایران به
آن اسـتناد میشـود و در ایـران انجـام آنها را نقض اسلام تلقی میکننـد ،الزام ًا نقض
اسلام نبـوده ،بلکـه ممکـن اسـت فقط بـا بعضـی از دیدگاهها نسـبت به بسـیاری از
معاهـدات بینالمللـی از جملـه ایـن کنوانسـیون مشـخص نمایـد .ایـران بـا شـرکت
خـود در تهیـه پیشنویس بسـیاری از اسـناد حقوق بشـر نشـان داده اسـت کـه مایل
بـه داشـتن نقـش فعـال در این خصـوص میباشـد .مث ً
ال شـرکت ایـران رد کنفرانس
جمعیت قاهره در سـال  ،1994مشـارکت آن در کنفرانس جهانی حقوق بشـر 1993
ویـن و نقـش غیرقابـل انـکار آن در تهیـه اساسـنامه دیـوان بینالمللـی کیفـری در
 1998حاکـی از خـروج از حرکتهـای انفعالی کشـور اسـت .درحالیکـه تعدادی از
کشـورهای مسـلمان کنفرانـس قاهـره را به دلیل غیراسلامی بـودن تحریـم نمودند،
ایـران بـه منظـور «وارد نمودن قواعـد و اخالق مذهبی در سـند نهایـی کنفرانس» در
آن حضـور قوی داشـت.
بنابرایـن بایـد بـه زن و مـرد از منظـر انسـانيت و حقـوق انسـاني نگريسـت و
اگـر تفاوتهايـي هسـت تفاوتهـاي جزيـي اسـت كـه بـه لحاظ سـاختار جسـمي
و روحـي اسـت و جامعـهي جهانـي بايسـتي بـه ايـن سـمت سـوق داده شـود كـه
همـه برابرنـد .زن و مـرد كوچـك و بـزرگ از هـر نـژاد و رنـگ؛ چراكه اگـر غير از
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ايـن باشـد موجـب بـروز واكنشهاي ناصحيحـي خواهيم بـود مانند ظهـور تفكراتي
همچـون فمينيسـم ،پس بايسـتي به سـوي اعتـدال پيش برويـم و همه ابنا بشـر را از
دريچـهي انسـان بـودن نـگاه كنيـم نـه با نـگاه جنسـيتي .به اميـد فردايي پـر از صلح
و آرامـش و دنيايـي زيباتر.
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