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چکیده
یکی از اصلیترین معیارها در ارزیابی حقوق زنان ،معیار عدم تبعیض است .این معیار برای مقایسه برابهری زنهان
مردان در برخورداری از حقوق بشر ب کار گرفت میشود .ب طور کلی حقوق بشر هرگون تبعیض علی زنان را ک مهان
برخورداری آنها از هر یک از نسل های حقوق بشر آزادی های بنیادین شود ،من کرده اسهت .علیهرم تعههداب بهین
المللی د لت ها بر ارتقای برابری در برخورداری از حقوق بشر با جود تالش های درخهور توجه  ،هه انهان ایهن
حقیقت تلخ جود دارد ک شرایط زندگی زنان تقریباً در تمامی شاخصهای رفاه اجتماعی نسبت ب مهردان از عهعیت
مطلوب برخوردار نیست .در اق تدا م فراگیری خشونت علی زنان در تمامی نقاط دنیا موجب ب خطر افتادن زندگی
زنان در هر د عرص ی عمومی خصوصی شده است .با هم ی تحوالتی ک در ارتباط با حقهوق بشهر در راسهتای
تحقق اقعی حقوق زنان صورب گرفت است هنوز ه

ععیت فر دست زنان حالت نهابرابر آنهان نسهبت به مهردان

ععیت حالت طبیعی معمول توصیف میشود ک آموزه های مذهبی سنت های فرهنگی نیز آن را تجویز میکنند.
پارد کس فیمینیستی ک طرفداران این مکتب با آن ر بر هستند ما را ب سمت این پرسش بنیهادین سهوق مهیدههد که
اگون باید ب این هدف دست یابی ک زنان ب یک فاعل مستقل در عرص ی تصمی گیری داخلی بین المللی تبهدیل
شوند .کوتاه سخن آنک نگرش اتخاذ شده در این پژ هش از منظری است ک می کوشد شهاخصههای حهداکیری را در
کنوانسیون رف تبعیض فرار ی خود قرار دهد.
واژههای کلیدی :آزادی ،تبعیض ،حاکمیت قانون ،حقوق بشر ،حقوق عمومی ،د لت ،زنان ،عهدم تبعهیض ،کنوانسهیون،
مییاق جامع ملل.

* عضو هیأب علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی احد تهران مرکزی
** دانشجوی د ره دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی احد علوم تحقیقاب تهران

مقدمه
حقوق بشر بین الملل هر گون تبعیض علی زنان را ک مان برخورداری آنها از هریک از نسهل ههای حقهوق بشهر
آزادی های بنیادین شود من کرده است .یکی از اصلیترین معیارها در ارزیابی تحقق حقوق زنان ،معیار «عدم تبعهیض»
است .این معیار برای مقایس میزان برابری زنان مردان در برخورداری از حقوق بشر ب کار گرفت میشود؛ البت حقوق
بشری ک محتوای آن کامال ب سود مردان در جریان بوده با یک ر ی کرد یکطرف تقویت شده توسع یافت است.
منشور سازمان ملل متحد ک در سال  5491ب تصویب رسید در ماده ( )5بر این اصل تصریح کرده است که تمهامی
افراد بشر باید از حقوق بشر آزادی های اساسی بد ن تمایز از حیث جنیست برخوردار باشند( .بنهد  3مهاده  5منشهور
سازمان ملل متحد ) از زمان تصویب این مصوب ب بعد ،بسیاری از اسناد متون حقوق بشری ب انحاء مختلف بهر ایهن
امر تاکید کرده اند ک باید زنان مردان ب طور برابر بد ن هیچ تبعهیض مبتنهی بهر جنیسهت از مواههب حقهوق بشهر
برخوردار شوند ( .ماده  2اعالمی جهانی حقوق بشر مصوب 5491؛ بند  2ماده  2ماده  3مییاق بین المللی حقوق مدنی
سیاسی مصوب 5411؛ بند  5ماده  2ماده  3مییاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتمهاعی فرهنگهی مصهوب )5411
بدین ترتیب برای ا لین بار ،معاهداب اسناد بهین المللهی تصهویب شهده جایگهاه زن در حقهوق بهین الملهل را ارتقها
بخشیدند ،کرامت ذاتی ا را ب رسمیت شناختند ب فقدان نمایندگی حقوقی زنان در جامع ی بین المللی پایهان داده
ظرفیت های مدنی حقوقی حضور اجتماعی زنان را تقویت کردند .ب

یژه باید ب این امر اشاره کرد ک حوزهی اصهل

برابری زن مرد ب حری خصوصی خانواده نیز تسری پیدا کرد ( .بند  5ماده  51اعالم جهانی حقوق بشر ه انهین
بند  5ماده  2ماده  3مییاق حقوق مدنی سیاسی ) در اق از این پس جایگاه زنان ب عنوان موجودی ابست ب مردان
یا دارایی پدران شوهرانشان تغییر یافت.
با جود هم این تالش ها هنوز مقا مت های جدی در برابر اجرای مقرراب تصویب شده جود داشهت .بهرای نمونه
میتوان ب حق رزر های گسترده ای اشاره کرد ک کشورهای متعدد هنگام پیوستن ب «کنوانسیون محو کلی اشکال تبعهیض
علی زنان» ک در تاریخ  51دسامبر  5494تصویب از تاریخ  3سپتامبر  5415برای کشورهای عضو الزام آ ر شده استفاده
کرده اند ک برخی از این حق رزر ها صراحتاً مان تحقق اهداف مقاصد کنوانسیون میشهودB. Clark, (1990) 30 (.
 )Va J In’ L 64در اق همان طور ک مشا ر ارشد سابق کمساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد- ،لوئیس آربور-
 ،در سخنرانی خود در سال  2001در شورای حقوق بشر مطرح کرد ،علیرم سپری شدن اینک بیش از نی قهرن از تصهویب
اعالمی جهانی حقوق بشر ،هنوز در نقاط بسیاری از دنیا زنان دختران ب عنهوان جهنس د م در نظهر گرفته مهی شهوند( .
سخنرانی لوئیس آربور مشا ر ارشد کمساریای عالی حقوق بشر ملل متحد ،ب مناسبت هشتمین جلس کمیسیون حقوق بشهر
در خصهههههوق حقهههههوق بشهههههر زنهههههان در تهههههاریخ  1جهههههون  .2001قابهههههل مشهههههاهده در آدر

زیهههههر:

() http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil
محد دیت بر آزادی تردد زنان ،قوانین تبعیض آمیز مالی ،حقوق قوانین بعیض آمیز حاک بهر ار

تهدا م سهنت

. non-discrimination
). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW
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هایی اون سرپرستی قیمومت مردان بر زنان ،ه انان زنان را در داخهل خهارا از محهیط خانه در معهر

سهوء

استفاده ،خشونت فشارهای ر انی قرار میدهد ( .همان )
در نخستین گام پژ هش حاعر برآن است تا تالش های متعددی را -ک در راستای ارتقای برابری حقوق زنهان در
نظام بین المللی حقوق بشر صورب گرفت است -مورد بررسی قرار دهد .در این راستا ب برخی از دشواری ها راج به
اینک اگون میتوان ب نحو مطلوب زنان را ارد نظام بین المللی حقوق بشر نمود اشاره میشود .در ادام عمن نشهان
دادن اهمیت تالش در راستای ارتقای جایگاه برابری زنان ،استداللی میشود ارائ منبنی بر اینک ک پرداختن ب شیوههای
رفتار با زنان در حقوق بین الملل بر اجرای صرف منشور سازمان ملل متحد تقدم دارد .در همین زمین ب ر ی کرد عدم
تبعیض مورد توج نویسندگان اسناد اصلی نظام بین المللی حقوق بشر اشاره اهمیت این ر ی کرد در کنار محد دیت
های آن مورد نقد بررسی قرار میگیرد.
در مبحث ا ل پژ هش ،ر ی کرد نوگرای برابری ماهوی ک در کنوانسیون رف کلی اشکال تبعیض علی زنان ب کهار
گرفت شده است بررسی میشود .تد ین کنندگان این کنوانسیون تالش کرده اند عمن اشاره به مشهکالب اعمهال ر ی
کرد عدم تبعیض شکلی ،نوعی تئوری برابری ماهوی زنان را ارائ دادهاند .کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علی زنان،
عمن تر یج تشویق شیوه ای ک برای بهره مندی زنان از حقوق شان عر ری ب نظر میرسد در پهیش گرفته شهود،
تالش

میکنند ب صورب ماهوی نیز مسئل حقوق زنان را در سایر معاهداب حقوق بشری از حاشهی به مهتن منتقهل

کند.
در مبحث د م این پژ هش ب تفصیل ب شرح این ر ی کرد خواهی پرداخت .ب منظور انتقهال مسهئل حقهوق زنهان از
حاشی ب متن اسناد حقوق بشری ،در طول ده نود یک استراتژی جنسیت محور شکل گرفت است .ایهن اسهتراتژی بهر آن
است ک جریان اصلی حقوق بشر را ب گون ای بازتفسیر کند ک دربرگیرنده تجرب ههای زنهان مقهرراب حقهوق بشهری
ناشی از این تجرب ها نیز باشد .این استراتژی ب تفصیل بررسی شده است.
در قسمت پایانی پژ هش ،عمن جم بندی مطالب ب برخی از -مواردی ک مان از برخورداری زنان از حقهوق به
رسمیت شناخت در نظام حقوق بشری می شوند -اشاره شده است .مطالب مطرح شده جم بندی ب برخهی از موانه
برابری اشاره میشود ک از طریق این قواعد حقوقی ایجاد شده اند مان برخورداری کامل زنان از حقوقی می شوند ک
در نظام حقوق بشر برای آنها ب رسمیت شناخت شده است.

تاریخچه
امر زه تالش هایی ک در گذشت در راستای ب رسمیت شناختن حقوق زنان صورب گرفت

تا حد دی نیز ب نتیج

رسیده است ،در برخی از کشورها ب دالیلی اون ساختار فرهنگی ،بنیادگرایی دینی (گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد،
با عنوان « بررسی کلی اشکال خشونت علی زنان» ب شماره  ،A/61/122/Add.1پاراگراف  ،11ارائ شده در تهاریخ 1
جوالی 2001؛ قابل مشاهده در آدر

زیر )www.un.org( :یا ب بهان ی مقابل با تر ریس بین المللی ( S Faludi,

) .)Melbourne 2008مورد تهدید قرار گرفت است.
علی رم تعهداب بین المللی د لت ها بر ارتقاء برابری در برخورداری از حقوق بشر با جود تالش های درخهور

توج  ،ه انان این حقیقت تلخ جود دارد ک

ععیت زندگی زنان ،تقریباً در تمامی شاخصههای رفهاه اجتمهاعی ،از

مردان نامناسب تر است .در اق ادام ی تدا م فراگیری خشونت علی زنان در نقاط مختلهف دنیها ،موجهب به خطهر
افتادن زندگی زنان در هر د عرص ی عمومی خصوصی شده است( .گزارش دبیر کل سازمان ملهل متحهد ،شهماره ،1
پاراگراف های  ) 319 – 313مطابق آماری ک سازمان بهداشت جهانی ارائ کرده است ،هر ر ز در دنیا ،یهک میلیهون
پانصد هزار زن دختر در اثر عوار

قابل پیشگیری بارداری زایمان جان خهود را از دسهت مهی دهنهدHuman ( .

Rights Council, ‘Preventable maternal mortality and morbidity and human rights’, Res
).11/8, 27th meeting, 17 June 2008, paras 1 and 2در گردهمایی سران برجست ی دنیا ک توسط "نلسهون

ماندال" در سال  2004برگزار شد ،این موعوع مطرح شد ک در طهول قهرن هها آمهوزه ههای مهذهبی آداب رسهوم
اجتماعی ب منظور توجی نابرابری تشدید رفتارهای تبعیض آمیز علی زنان دختران ،مورد سوء استفاده قرار گرفت اند
مان دسترسی برابر آنها ب تحصیل ،بهداشت ،اشتغال کسب دارایی مستقل از مردان شده اند نتیجتاً آنک نقش زنان
را در جوامه خهود کمرنهک کهرده انهدThe Elders, ‘Equality for Women and Girls’, 2 July 2009, .
available at
( )http://www.theelders.org/womens-initiativesبا جود همة تحوالتی ک تا کنون صورب گرفت است
هنوز ه

ععیت فر دست زنان حالت نابرابر آنان نسبت به مهردان عهعیت حهالتی طبیعهی معمهول توصهیف

میشود ک آموزه های مذهبی سنت های فرهنگی نیز آن را تجویز میکنند.
اگر ا فقدان ارادهی سیاسی مان قابل توجهی در تحقق حقوق برابری زنان است ،لی این تنها مشکلی نیست ک
حقوق زنان با آن ر ب ر ست ارا ک قواعد حقوق بشر نیز ب نوب ی خود موانعی در راستای تحقق این برابهری ایجهاد
میکنند .در اق مقرراب حقوق بشر ،بیش از این ک مفهوم بشریت را تغییر دهند این مفهوم را شکل دادهاند ،در نتیجه
موجود انسانی کسی است ک ب نحو موفقیت آمیزی بتواند مدعی حقوق شناخت شده برای خود شودC. Douzinas ( .
 ) , (2002) 26 Melb U L Rev 445, 457این حقیقت مسئل ی پیچیده ای را برای طرفداران حقوق زنهان ایجهاد
کرده است .توعیح آنک در ر ند تد ین قواعد حقوقی راج ب

اقعیت های جنسیتی زنان ،ایهن خطهر جهود دارد که

قواعد مذکور ب جای آنک کلیش های موجود در خصوق این اقعیت های جنسیتی را تغییر دهند ،به شهکل دیگهری
آنها را بازتولید کنند .ب عال ه اقداماب خاصی ک با توج ب آسیب های ارده بر زنان

عهعیت نامسهاعد آنهها پهیش

بینی شده است ب نوعی موید ر ح مردان حاک بر نظام قواعد حقوق بشر است ،ک هیچ عر رتی برای اشاره خهاق
ب آسیب های جنسیتی مختص خهود نمهی بینهد ) D Otto, (CUP, Cambridge 2006) 318-356( .طرفهداران
مکتب فمینیس این مشکل را «پارادکس فمینیس » نامیده اند؛ بدین معنی ک آیا حقوق زنان ب
زنان را اون مردان می پندارد بهتر تأمین میشود یا ب

سیل قواعد عمومی که

سیل ی قواعد خاصی ک تنها بر زنان اعمال میشهود مهیتوانهد

تحقق پیدا کند .(H Charlesworth, (2005) 18 Harv Hum Rts J 1).ب طور کلی این پارادکس ما را ب سمت
این پرسش بنیادین سوق میدهد ک اگون باید ب این هدف دست یابی ک زنان ب یک فاعل مسهتقل در نظهام جههانی
حقوق بشر تبدیل شوند؟
. paradox of feminism
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ه انین این نکت را نیز نباید از نظر د ر داشت ک خشونت هایی ک منحصراً یا عمدتاً زنان آن را تجرب مهیکننهد،
در اسناد حقوق بشر صراحتاً شناسایی شده اند .اما بیشتر در ااراوب اقداماب حمایتی طبق بندی می شوند ن در ذیهل
حقوق ماهوی بشر .ب همین علت تالش های زیادی صورب گرفت تا تبعهاب در حاشهی قهرار گهرفتن در نتیجه که
اهمیت شدن حقوق زنان در محافل مجام مختلف داخلی بین المللی مطرح شود .از جمل ی این تالش ها میتهوان
ب تصویب کنوانسیون محو کلی ی اشکال تبعیض علی زنان تالش های معطوف ب تبدیل حقوق زنان ب جریان اصهلی
حقوق بشر اشاره نمود .با جود اینک این تالش ها در ابعاد مختلفی موفقیت آمیز بوده است ،ه انان مشکالب عملهی
در ایههههههههههن خصههههههههههوق جههههههههههود دارد .از جملهههههههههه مههههههههههیتههههههههههوان بهههههههههه
محد دیتها کاستی های قوانین مقرراب عد تبعیض این خطر اشاره کرد ک انین تلقی ای از نقض حقوق زنهان
میتواند منجر ب بازتولید جایگاه ثانوی آنها در نظام جهانی حقوق بشر شود.
گرا منشور ملل متحد ا لین معاهده بین المللی بود ک اصل برابری زنان مردان را تر یج میکرد ،اما این ا لین بهاری
نبود ک زنان در حقوق بین الملل مورد توج قرار گرفت بودند .در این بخش پیش از اینک بررسی کنی اگون

از ا زمانی

حقوق زنان در اسناد اصلی حقوق بشر ب رسمیت شناخت شده است ،ب طور مختصر ب شرح این مسئل می پهردازی که از
ا زمانی مسئل ی حقوق زنان در اسناد حقوقی بین المللی مطرح شده است زنان ب عنوان یک موعوع مستقل مورد توج
این اسناد قرار گرفت اند.
باید ب این نکت نیز اشاره کرد ک اگرا طرح مسئل برابری زنان مردان برای بسیاری یهک پیشهرفت مهه

قابهل

توج تلقی میشد؛ اما در عین حال برخی بر این با ر بودند ک این ر ی کرد برابری خواهان موفق نشده است .بسیاری
از عرص هایی را ک نقض حقوق بشر در آن منحصراً یا عمدتاً نسبت ب زنان صورب میگیرد ب رسمیت بشناسهد در
نتیجة این ر ی کرد از تأمین کامل حقوق زنان کرامت ذاتی آنها بازمانده است.
تا قبل از سال  5491ر ی کرد حقوق بین الملل ب مسئل ی زنان ،یک ر ی کرد قی مابان
ی این ر ی کرد زنان را ب عنوان یک گر ه ابست

حمایت گرا بود .نتیج -

متعلق ب مردان ،عمدتاً با عنوان مهادران همسهران ،به عنهوان

افرادی ک فاقد خودمختاری کامل هستند مهورد توجه قهرار مهی دا(N Kaufman Hevener, (1978) 1 Harv .
) Women’s L J 131, PP. 133-140در این د ره در عرص اجتماعی زنان با معیاری هایی اهون انجهام ظهایف
مادری ،مدیریت امور خان  ،پذیرش برتری مردان در خانواده تبعیت از قواعد مردانة جامعه مهورد ارزیهابی قهرار مهی
گرفتند .این معیارهای اجتماعی در قواعد بین المللی نیز بازتاب یافت بود .برای میال میتوان ب قواعد حهاک بهر جنهک
اشاره کرد .این قواعد شامل اصل احترام ب تقد

خانواده حقوق ناشهی از آن بودنهد زنهان را به عنهوان بخشهی از

دارایی خانوادگی حیییت مرد مورد توج قرار می دادند ک باید مورد حمایت حقوقی قرار مهی گرفتنهد ( .بهرای میهال
نگاه کنید ب اسناد کنفرانس های صلح اله از جمل Convention Respecting the Laws and Customs of :
War on Land (Hague Convention II) 1899, art 46; and Convention Respecting the Laws
) and Customs of War on Land (Hague Convention IV) 1907, art 46نخستین مقا له نامه ههای
سازمان بین المللی کار ،زنان را از اشتغال ب برخی کارها از جمل کار در شب کار در معدن من کرده بودنهد؛ بها ایهن
استدالل ک انین مشاملی با ظایف خانوادگی زنان کارکرد تولیدمیل آنها در تعار

قرار میگیرد( .برای میهال نگهاه

کنیهد به مقا له نامه ههای سهازمان بهین المللهی کهارInternational Labour Organization, Maternity :
Protection Convention 1919 (Convention 3); International Labour Organization,
Convention Concerning Night Work of Women sknEmployed in Industry, 1919
(Convention 4); International Labour Organization, Convention Concerning the
Employment of Women on Underground Work in Mines of All Kinds 1935 (Convention
) 45در میالی دیگر میتوان ب کنوانسیون های من قاااق اشاره کرد .( .برای میال میتوان ب کنوانسیون های زیر اشهاره
کههردInternational Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic 1904; :
International Convention for the Suppression of White Slave Traffic 1910; International
Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children 1921; Convention
) for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age 1933این کنوانسیون هها رعهایت زنهان
برای اشتغال ب کارهایی ک معامالب جنسی تلقی میشدند را بی اعتبار اعالم کردند در نتیج کلیه افهرادی را که در
این پر س قرار داشتند قربانیانی نامیدند ک نیاز ب کمک اعاده حیییت دارند( .برای اطالعاب بیشتر در این زمینه نگهاه
کنید ب مقال زیر)J. Doezema, (2000) Gender Issues 23, 24 :
هیچ یک از این کنوانسیون ها زنان را ب عنوان صاحبان حق در نظر نگرفت بودند بلک صهرفاً برخهی حمایهت هها
امتیازاب را ب آنها اعطا کرده بودند ک ب جایگاه ثانوی آنها در نظام اجتماعی باز می گشت.
اما ب دنبال جنک جهانی د م ،ر ی کرد حمایت گرایی ب ر ی کرد حقوق بشر همگانی تغییر یافهت بهرای ا لهین
بار ،از طریق اعطای حقوق برابر ب زنان مردان ،زنان ب عنوان یک انسان کامل ب رسمیت شناخت شدند .در این راسهتا
نویسندگان نخستین گام را برای رسیدن ب برابری زنان اعالمی جهانی حقوق بشر برداشتند .این اعالمی هر گون تبعیض
جنسیتی در بهره مندی از حقوق آزادی های همگانی را ممنوع اعالم کرد( .ماده  2اعالمی جهانی حقهوق بشهر ) .ایهن
ر ی کرد حقوق همگانی ،جایگزینی بود برای ر ی کردی ک تنها ب حقوق مختص زنان می پرداخت .ارا ک ایهن بهی
جود داشت ک ر ی کرد د م ایده حقوق همگانی را در حاشی قرار دهد ب جای تاکید کردن بر کرامت ذاتی مشترک
برابر زنان مردان ،تفا ب های آنها را پررنک تر نماید) J. Morsink, (1991) 13 Hum Rts Q, P. 229( .
ب منظور تبدیل اعالمی جهانی حقوق بشر ب اسنادی ک دارای عمانت اجرای حقوقی باشند ،مییاق بین المللهی حقهوق
اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی مییاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی یکی پس از دیگری ب تصهویب رسهیدند .ایهن د
سند ب طور عمده بر ممنوعیت هر گون تبعیض جنسیتی در برخورداری از حقوق "آزادیهایی ک موجهب دسهتیابی به
برابری زنان میشود تاکید کرده اند( .بند  2ماده  2مییاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتمهاعی فرهنگهی بنهد  5مهاده 2
مییاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی ) .مسئل ای ک در اینجا مطرح بهود عبهارب بهود از اینکه ههیچ یهک از مییهاقین،
اصطالحاب «برابری» «عدم تبعیض» را تعریف نکرده بودند .در نتیج مشخص نبود ک آیا د لت های عضهو موظهف به
رعایت برابری ماهوی هستند یا صرف رعایت برابری شکلی در حقوق زن مرد ،برای اجرای مییاقین کفایهت مهیکنهد .در
پاسخ ب این مسئل باید ب ماده  3مشترک مییاقین اشاره کرد .این ماده د لت های عضو را متعهد مهیکنهد «تسها ی زنهان
مردان را در استفاده از حقوقی ک در مییاقین برای آنها ب رسمیت شناخت شده است» تضمین کنند .این ماده ب طور عهمنی
تصریح میکند ک باید توج بیشتری ب مسئل ی برابری زنان معطوف شود .ه انین به کهار بهردن اصهطالح «اسهتفاده از
حقوق» نشان میدهد ک برابریِ در نتیج یا ب عبارب دیگر برابریِ ماهوی هدف مییاقین بوده است.

تعهد د لت ها بر تضمین استفاده یا برخورداری زنان از حقوق مشاب مردان ،گامی قابهل توجه در راسهتای توسهع
حقوق زنان ب حساب می آمد .زیرا د لت ها متعهد شده بودند در موقعیت های مشاب  ،رفتاری یکسان بد ن تبعهیض
با زنان مردان داشت باشند .برای میال میتوان ب برابری در بهره مندی از حق رأی ،آزادی تردد ،آزادی بیان ،دستمزد
حق تحصیل آموزش اشاره نمود .ب عال ه ب رسمیت شناختن این مسئل ک زن شوهر در کلیه ی امهور مربهوط به
ازد اا (هنگام ازد اا ،در طول آن هنگام پایان یافتن آن) دارای حقوق برابر هستند( ،بند  5مهاده  51اعالمیه جههانی
حقوق بشر بند  9ماده  3مییاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی) .گام مهمی بود در راستای پایان دادن ب ایهن سهنت
حقوق لیبرال ک حری خصوصی را از قلمر حاکمیهت حقهوق اسهتینا مهیکهرد(C. Romany, (University of .
) Pennsylvania Press, Philadelphia 1994), P. 85اگر ا باید اشاره کرد ک این پیشهرفت تها حهد دی در
مقابل مسئولیت د لت ها بر حمایت از نهاد خانواده احترام ب حری خصوصی افراد در خانواده قرار داشت( .مهاده 52
بند  3ماده  51اعالمی جهانی حقوق بشر بند  9ماده  23مییاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی ) .در مورد بسهیاری
از زنان میر مربی ،این مسئل ک عواملی در حری خصوصی منجر ب نقض حقوق آنها میشد ،تنها مختص ب شبک های
خانوادگی اجتماعیشان نبود ،بلک در سطحی سی تری در آن بخش از فعالیت های نهادهای میر د لتهی فراملهی،
اون شرکت های فراملیتی بانک ها ،ک خارا از حوزه نظارب د لت قرار داشهتند-نیهز دیهده مهیشهد(J. Oloka- .
).Onyango and S.’ (1995) 17 Hum Rts Q 691, P. 702

مبحث اول :بررسی روی کرد برابری ماهوی در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
مجم عمومی سازمان ملل متحد ،ب منظور انتقال موعوع حقوق زنان از حاشی ب متن قوانین اسناد حقهوق بشهر،
کنوانسیون رف کلی اشکال تبعیض علی زنان را تد ین کرد .این کنوانسیون در سال  5449برای تصهویب گشهوده شهد.
اگرا کنوانسیون رف کلی اشکال تبعیض علی زنان مانند مییاقین ر ی کردی مبتنی بهر تهر یج توسهع منه تبعهیض
جنسیتی برابری زنان با مردان را اتخاذ کرده ،در عین حال تالش کرده است موقعیت ها شرایط یژه زنان تبعهیض
های خاصی را ک صرفا زنان تجرب میکنند مورد توج قرار دهد .این توج

یژه ،گام قابهل تهوجهی در جههت مطهرح

شدن مسئل برابری ماهوی زنان در قواعد حقوق بین الملل ب شمار میر د.
در این مبحث ابتدا ب نکاب قوب ر ی کرد حاک بر کنوانسیون رف کلی اشکال تبعیض علی زنان پرداخت میشهود؛
سپس برخی محد دیت های این ر ی کرد مورد نقد بررسی قرار میگیرد.

گفتار اول :نقاط قوت حاکم بر روی کرد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
ب این منظور ابتدا س

یژگی میبت ر ی کردی ک توسط کنوانسیون رف تبعیض به منظهور رسهیدن به یهک فهه

صحیح از مفهوم برابری زنان اتخاذ شده است ،شرح داده میشود .این یژگی های میبت عبارب اند از :نخست ،به کهار
بردن اصطالح «تبعیض علی زنان» در یک مفهوم معنای سی

جام ؛ د م ،پیش بینی «اقداماب یژه» دائمی یا موقتی

در کنوانسیون ب منظور از بین بردن آثار نهادین ی شده ناشی از ععی ت نامسهاعد زنهان در طهول تهاریخ که گهاهی بها
مشکالب ناشی از بار ری زنان نیز همراه میشود؛ سوم ،ملزم کردن د لت های عضو کنوانسیون به اقهدام در جههت از

بین بردن کلی شرایطی ک منجر ب نابرابری زنان میشود از طریق ایجاد تغییراب در ساختار اجتماعی در کلی سهطوح
زندگی از جمل زندگی خانواده .در ادام عر ری ب نظر میرسد س

یژگی کنوانسیون رف تبعهیض به تفصهیل شهرح

داده شود.
بند اول :ارائه ی تعریف اصطالح تبعیض علیه زنان:
نخستین گام در جهت ارتقاء برابری ماهوی زنان عبارب است از تعریف اصطالح «تبعیض علی زنان» در یک مفههوم
سی

جام در ماده ( )5کنوانسیون .این ماده مقرر میکند:

«از نظر این کنوانسیون عبارب «تبعیض علی زنان» ب هر گون تمایز ،اسهتینا (محر میهت) یها محهد دیت بهر اسها
جنسیت ک نتیج یا هدف آن عبارب باشد از خدش دار کردن یا لغو شناسایی ،بهره مندی ،یا اعمال حقوق بشر آزادی
های اساسی در زمین های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی یا هر زمین ی دیگر توسط زنان صهرف نظهر از
ععیت زناشویی ایشان بر اسا

تسا ی میان زنان مردان اطالق میشود».

انین تعریفی از اصطالح «تبعیض علی زنان» طیف سیعی از رفتارها اقداماب تبعیض آمیز را تحت پوشهش خهود
قرار میدهد .ب این معنی ک در این راستا هرگون رفتارهای تبعیض آمیز مستقی
عمدی ممنوع شده است .در این تعریف اشاره شده است ک هیچ یک از د

میر مستقی

یها عمهدی یها میهر

ععیت «جنسیت» « ععیت زناشهویی»

نمیتواند زمین ای برای اعمال تبعیض علی زنان باشند .ب عال ه در برخی دیگر از مواد کنوانسیون رفه تبعهیض اشهاره
شده است ک

ععیت «بارداری» «مادری» نیز نمیتواند منجر ب هیچگون تبعیضی علی زنان شود .برای میال میتهوان

ب بند  2ماده  55کنوانسیون محو تبعیض اشاره نمود« :ب منظور جلوگیری از اعمال تبعیضاب علی زنان بهر پایه ازد اا
یا مادری (بارداری) تضمین حق موثر آنان جهت کار ،د لت های عضو اقداماب زیر را ب عمل خواهند آ رد:
الف -ممنوعیت اخراا ب دلیل بارداری یا مرخصی زایمان تبعیض در اخراا بر اسا

ععیت زناشویی اعمهال

مجازاب هایی بدین منظور؛
ب -صد ر اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشاب بد ن از دست دادن شغل قبلهی ،ارشهدیت یها
مزایای اجتماعی؛
پ -تشویق ب ارائ ی خدماب حمایتی اجتماعی الزم ب نحوی ک

الدین را قهادر نمایهد تعههداب خهانوادگی را بها

مسئولیت های شغلی مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنک سازند ،ب خصهوق از طریهق ترمیهب ایجهاد توسهع
شبک تسهیالتی برای مراقبت از کودکان؛ .»...
در اق باید گفت این تعریف از اصطالح « تبعیض علی زنان» ،از طریق الزام د لت ههای عضهو به فهراه نمهودن
شرایط برای زنان ب منظور اعمال بهره مندی از کلی حقوق بشری آزادی های ب رسمیت شناخت شده برای آنها ،ب
میزان قابل توجهی برابری ماهوی زنان را ارتقاء بخشیده است .ب عال ه این تعریف تصریح میکند ک ممنوعیت تبعیض
علی زنان ،کلی عرص های زندگی را شامل میشود تنها اختصاق ب عرص عمومی نهدارد .در اقه در جهای جهای
کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علی زنان تصریح شده است ک این کنوانسیون بهر فعهاالن بخهش خصوصهی بهر
عرص خصوصی زندگی نیز اعمال میشود ( .برای میال نگاه کنید به مهواد 1 1 ،9 ،3کنوانسهیون محهو کلیه اشهکال

تبعیض علی زنان )
کمیت رف کلی اشکال تبعیض علی زنان -ک بر ر ند اجرایی کنوانسیون نظارب میکند -در توصی نام های عمومی
خود بر این امر تصریح کرده است ک د لت های عضو متعهد هستند ب نوعی در مقرراب داخلی خود تضمین نمایند ک
فعههاالن بخههش خصوصههی ،مقههرراب کنوانسههیون رف ه تبعههیض را نقههض نخواهنههد کههرد(CEDAW, ‘General .
)Recommendation No 19, Violence against women’ (1992) para 9
این کمیت ه انین در تفسیری ک از مقرراب کنوانسیون رف تبعیض ارائ است ر ی کرد مربوط ب برابری ماهوی

زنان در قبال مردان را تقویت مینماید ،زیرا ک ب طور کلی مقرراب حقوق بشر را با یک ر ی کرد جنسیتی فراگیر مورد
توج قرار داده است .برای میال کمیت  :کشورهای عضو کنوانسیون را ترمیب میکنهد که عهوابط مربهوط به پرداخهت
دسههتمزد برابههر بهه زنههان مههردان را در حقههوق داخلههی خههود تصههویب کننههد(CEDAW, ‘General .
) .Recommendation No 13: Equal remuneration for work of equal value’ (1989) para 2ه
انین ب کشورهای عضو توصی میکند اقداماب بهداشتی را ک مختص شرایط یژه زنان است در سیست داخلهی خهود
اتخهاذ کننهد(CEDAW, ‘General Recommendation No 24: Article 12 - women and health’ .
).(1999) para 12
بند دوم :تأکید بر اقدامات اصالحی و تسریع کننده:
شیوهی د می ک کنوانسیون رف کلی ی اشکال تبعیض علی زنان ،اصل برابری ماهوی زنان را تقویت میکند عبهارب
است از تاکید کنوانسیون بر انجام اقداماب یژه پیش بینی های الزم جهت اصالح ععیت نامناسب زنان تسری در
ر ند صول برابری ماهوی در این راستا اقداماب کنوانسیون شهامل اقهداماب موقهت دائمهی اسهت .اقهداماب موقهت
اقداماتی هستند ک برای جبران تبعیض هایی ک در طول تاریخ علی زنان صورب گرفت است پیش بینی شهده انهد .ایهن
اقداماب تا زمان جبران این تبعیض ها ب تعادل رسیدن ععیت زنان ادام خواههد یافهت .در مقابهل اقهداماب دائمهی
اقداماتی هستند ک با توج ب

ععیت بیولوژیک خاق زنان پیش بینی شده اند مختص به محهد ده زمهانی خاصهی

نیستند .در ادام ب بررسی این اقداماب در کنوانسیون رف تبعیض می پردازی .
بند  5مادهی  9کنوانسیون بر اتخاذ تدابیر یژه موقتی توسط د لت های عضو ک هدف آن تسری مسا اب بین مردان
زنان در عمل است ،تاکید میکند (گاهی اصطالح «تبعیض میبت» نیز برای اشاره ب این اقداماب ب کهار مهیر د .).در
توصیف باید گفت این اقداماب در اق تالش میکنند از طریق اصالح تبیعض های جنسیتی ک ب طهور تهاریخی علیه
زنان صورب گرفت است گاه در زمان حاعر نیز ه انان ادام دارد ،ر ند برابری عملی میان زنان مردان را تسهری
ببخشند .در اق هدف این اقداماب عبارب است از ایجاد تغییراب ساختاری ،فرهنگی اجتماعی عر ری برای تحقهق
یافتن برابری ماهوی زنهان ( CEDAW, ‘General Recommendation No 25: Article 4, paragraph 1,
).)of the Convention (temporary special measures)’ (2004
این تدابیر یژه موقت ک «تبعیض میبت» نامیده می شوند باید تا زمان رسیدن ب برابری مهاهوی زنهان هه انهین
رسیدن ب استانداردهای جداگان برای زنان مردان ادام پیدا کنند .بنابراین اگر ا این اقداماب یا تدابیر یژه «مهوقتی»
توصیف شده اند اما ممکن است زمانی نسبتا طوالنی اعمال کردن آنها عر رب داشت باشد تا اهدافی ک این اقداماب در

راستای آنها پیش بینی شده اند تحقق یابند .در مواد مختلفی از کنوانسیون محو تبعیض ب تدابیر یژه موقتی اشاره شهده
است .برای میال میتوان ب ماده  50کنوانسیون در خصوق ارتقاء آموزش زنان اشاره نمود؛ از جمل بند ا ماده  50بهر
«کاهش درصد دانش آموزان دختری ک ترک تحصیل می کنند تنظی برنامه ههایی بهرای دختهران زنهانی که تهرک
تحصیل ز در

داشت اند» تاکید میکند .عال ه بر مقرراتی ک در متن کنوانسیون پیش بینی شده است ،کمیت رف کلیه

اشکال تبعیض علی زنان نیز ،ب مناسبت های مختلف ،از هرگون تصویب مقرراب داخلی در راستای پیش بینی تبعهیض
میبت با هدف ایجاد تعادل در ععیت زنان دفاع کرده است؛ برای میال میتوان ب تد ین مقهرراب مربهوط به تقویهت
حضور زنهان در بدنه سیاسهی د لهت هها اشهاره نمهود( CEDAW, ‘General Recommendation No 23, .
).Political and public life’ (1997) para 29
کنوانسیون رف تبعیض ه انین بر اهمیت تدابیر یژه دایمی نیز تأکید میکند .این تدابیر عبارب انهد از پهیش بینهی
رفتارهایی یژه در برخورد با زنان با توج ب شرایط بیولوژیک خاق آنها ک متفا ب از مردان است .کنوانسهیون محهو
تبعیض تایید میکند این تدابیر ،نباید ب عنوان رفتارهای تبعیض آمیز ب نف زنهان در نظهر گرفته شهوند .بنهد  2مهاده 9
کنوانسیون تصریح میکند «اتخاذ تدابیر یژه توسط د لت های عضو از جمله اقهداماتی که در ایهن کنوانسهیون بهرای
حمایت از مادری منظور شده است ،تبعیض آمیز تلقی نخواهد شد» .برای میال در بند ا مهاده  55کنوانسهیون به «حهق
حفظ سالمتی رعایت ایمنی در محیط کار ،از جمل حمایت از ظیف تولید میل» اشاره شده است؛ یا ب موجب بنهد
 2ماده  52د لت های عضو موظف شده اند ب «ارائ خدماب مناسب در ارتباط با بارداری ،بستری شدن برای زایمهان
د ران پس از زایمان ،تضمین تغذی کافی در د ران بارداری د ران شیردهی».
از آنجا ک تدابیر یژه دائمی ماهیت حمایتی دارند ،کمیت رف کلی اشکال تبعیض علی زنان در گهزارش ههای خهود
تاکید کرده است ک اصطالح «خاق» ک در مواد مختلف کنوانسیون ب کار رفت اسهت ،در معنهایی متفها ب بها معنهای
تاریخی خود ب کار رفت

هیچگون بار مردساالران ای بر آن بار نمیشود .ارا که

عهعیت خهاق زنهان ،در گذشهت

تاکیدی بود بر ععیف آسیب پذیر بودن گر ه زنان ک منجر ب اقداماب تبعیض آمیز علیه آنهان مهیشهد .حهال آنکه
کاربرد این اصطالح در کنوانسیون ابزاری است برای رسیدن ب اهداف حقوق بشری خهاق(CEDAW, General .
)Recommendation No 25 (n 38) para 21
بند سوم :الزام دول عضو به تشخیص و اعالم دالیل تبعیض:
سومین شیوه ای ک کنوانسیون از طریق آن برابری ماهوی زنان را ارتقا می بخشد عبارب است از ملهزم کهردن کلیه
د لت های عضو کنوانسیون ب تشخیص اعالم دالیل اصلی نابرابری تبعیض علی زنان در کشور خود .انانک اشاره
شد ،معموال در بسیاری از کشورها اعتقاداب مذهبی آداب رسوم فرهنگی برای طبیعی جلوه دادن جایگاه ثانوی زنان
مورد استفاده یا ب عبارب بهتر سوء استفاده قرار می گیرند .این امر در اق منجر ب بازتولید سیستماتیک تبعهیض علیه
زنان میشود .ب منظور مقابل با انین مشکلی بند الف ماده  1کنوانسیون د لت های عضو را موظف کرده است اقداماب
مناسبی را در خصوق «تعدیل الگوهای اجتماعی فرهنگی رفتاری مردان زنان ب منظور از میان برداشتن تعصباب
کلی ر ش های سنتی میره ک بر تفکر پست نگری یا برترنگری هر یک از د جنس یا نقهش ههای کلیشه ای بهرای
مردان زنان استوار میباشد» ب عمل آ رند .انین تعهداتی در سایر مواد کنوانسیون نیز ب اش مهی خهورد .از جمله

میتوان ب تعهد د لت ها بر حذف کلیش های جنسیتی از برنام ها کتاب های درسی ( بنهد پ مهاده  50کنوانسهیون
محو تبعیض علی زنان ) ه انین بی اعتبار قلمداد کردن کلی قراردادها اسناد خصوصی ک دارای اثر قانونی بوده
در جهت محد د کردن اختیاراب اهلیت قانونی زنان هستند( ،بند  3ماده  51کنوانسیون محو تبعیض علی زنان ) اشاره
نمود .ب عال ه بند ب ماده  1کنوانسیون ،تعهداب بیشتری برای د لت های عضو در خصوق تغییهر دادن کلیشه ههای
جنسیتی در خانواده پیش بینی کرده است .این بند مقرر داشت است د لت های عضو موظف اند ب «حصول اطمینهان از
اینک آموزش خانواده شامل درک صحیح از ععیت مادری ب عنوان یک ظیف اجتماعی شناسایی مسئولیت مشترک
زنان مردان در پر رش تربیت کودکان خود ،باشد»(C Nyamu-Musembi, (Zed Books, London 2002 .
) 126; LA Obiora, (1997) 4 Glob Legal Stud J 35در این خصوق ه انین میتوان ب قسمت پ بند 2
ماده  55کنوانسیون در خصوق ترمیب ب ایجاد توسع شبک تسهیالتی برای مراقبهت از کودکهان بنهد ح مهاده 50
کنوانسیون در خصوق «دسترسی ب اطالعاب آموزشی مشخص ک سالمتی تندرستی خانواده را تضمین مینمایهد ،از
جمل اطالعاب راهنمایی در مورد تنظی خانواده» ،اشاره نمود.

گفتار دوم :محدودیت ها و نقایص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
در این گفتار ب س نوع از مهمترین محد دیت های ر ی کرد اتخاذ شده در کنواسیون رف کلی ی اشهکال تبعهیض
علی زنان اشاره خواهی کرد.
کمیت رف کلی اشکال تبعیض علی زنان تالش کرده است ب اشکال مختلف ایهن نهواقص را اصهلالح نمایهد .از جمله
کمیت معتقد است کنوانسیون رف تبعیض یک سند پویا است ک این ظرفیت را دارد ک با توج ب ا عاع ،احوال شهرایط
هر قضی تفسیر شود .در اق کمیت معتقد است در تفسیر مواد کنوانسیون باید گزارش ههای د ره ای کشهورهای عضهو از
شرایط داخلی خود ه انین توصی های عمومی کمیت مورد توج

یژه قرار بگیرند .ب هر حال باید ب این نکته اشهاره

نمود ک انین اصالحاتی ب تنهایی بد ن توج ب نحوه تفسیر سهایر اسهناد حقهوق بشهری هه انهین نحهوه اجهرای
کنوانسیون توسط د لت های عضو ،نمیتواند کلی محد دیت ها نقاط ععف کنوانسیون رف تبعیض را پوشش دههد .در
ادام ب بررسی محد دیت های س گان می پردازی .
بند اول :اتخاذ روی کرد مقایسه زنان با مردان و نادیده گرفتن تفاوت های آنان
همانگون ک اشاره شد ا لین محد دیت ر ی کرد این کنوانسیون مشاب مییاقین تها حهد د زیهادی گهرایش تهد ین
کنندگان ب مقایس میان زنان مردان میباشد .این ر ی کرد ب د علت محد د کننده است:
ا لین محد دیت این ر ی کرد این است ک مان ب رسمیت شناختن حقوقی برای زنهان مهیشهود که مهردان از آن
حقوق بهره مند نمی شوند؛ بلک تنها برخی «تدابیر یژه» برای زنان ب رسمیت شناخت میشود ک نمیتوان «حقوق» آنها
نامیده شود .برای میال در رابط با حق بر تولید میل ،امتیازاب یژه ای در کنوانسیون مطرح شده است .از جمل دسترسی
ب اطالعاب آموزشی ،خدماب بهداشتی دسترسی ب مشا ره مناسب در مورد تنظی خانواده؛ (بند ح مهاده  50بنهد 5
ماده  52کنوانسیون محو تبعیض علی زنان ) یا ب رسمیت شناختن «حقوق یکسان در مهورد تصهمی گیهری آزادانه
مسئوالن نسبت ب تعداد فرزندان فاصل زمانی بارداری»( .قسمت

بند  5ماده  51کنوانسیون محو تبعیض علی زنهان

) تمامی این امتیازاب بر اسا

ایده برابری زنان مردان پیش بینی شده اند اما در کنوانسیون ب حقوق تولید میل ک تنها

خاق زنان هستند ،میل حق بر سقط جنین ،اشاره ای نشده است.
د مین محد دیت ناشی از مقایس زنان با شرایط موقعیت های مردان موجب شهده اسهت در مهتن کنوانسهیون به
تبعیض هایی ک بر گر ه های مختلف زنان اعمال میشود اشاره ای نشود .بهرای میهال کنوانسهیون محهو تبعهیض حهق
دسترسی زنان میر متاهل ب

سایل تکنولوژی های کمک بار ری را تنها بر این اسا

انین حقی برخوردارند ،ب رسمیت شناخت است .اما صرف این مقایس

که مهردان میهر متاههل نیهز از

شناختن این حق برای زنان بر اسا

حق به

رسمیت شناخت شده برای مردان ،موجب تحقق کامل حقوق زنان نمیشود؛ ارا ک نهوع نیازههای زنهان در ایهن گونه
مسایل بسیار متفا ب از مردان است .میال دیگری در این زمین ک میتوان ب آن اشاره کرد ،سنت بیر ن کردن زن بیوه از
خان اقوام شوهر متوفی خود است .این سنت صراحتا خالف حقوق خانوادگی است ک بهرای زن به رسهمیت شهناخت
شده است اما در متن کنوانسیون ب آن اشاره ای نشده است .علت این عدم اشاره این است ک مشهکل در نتیجه حهق
مشاب ای در این خصوق برای مردان در این خصوق جود نداشت است.
بند دوم :فقدان اشاره به مسئله خشونت علیه زنان
د مین محد دیت کلی کنوانسیون محو تبعیض عبارب است از فقدان اشاره ب خشونت هایی ک علی زنهان صهورب
میگیرد .شاید علت این سکوب را نیز بتوان بر اسا

تکی کنوانسیون بر مدل مقایس ای (مقایس میهان زنهان مهردان)

تشریح نمود؛ ارا ک مردان هیچ گاه ب شدب زنان ب شیوه ای مشاب زنان در معر
قرار نداشت اند زیرا اگر در زمان تد ین کنوانسیون مردان نیز در معر

خشونت های جسمی ر حهی

انین خشونت هایی قهرار داشهتند ،انتظهار مهی

رفت در کنوانسیون ب حق بر امنیت اشخاق اشاره میشد.
اما ب مر ر زمان بر اسا

پیشرفت هایی ک در مقرراب حقوق بشر شکل گرفت؛ مسئل خشهونت علیه زنهان به

عنوان مشکلی ک منجر ب تشدید ععیت نامساعد زنان میشود ،مورد توج اسناد حقوق بشری قرار گرفت( .برای میال
میتوان ب اعالمی من خشونت علی زنان ک در سال  5443در مجم عمومی سازمان ملل متحد ب تصویب رسید اشاره
کرد ) .کمیت رف کلی اشکال تبعیض علی زنان نیز در توصی های عمومی خود ب این نقهص کنوانسهیون رفه تبعهیض
اشاره کرده است .کمیت تصریح کرده است ک مسئل «خشونت علی زنان بر مبنای جنسیت» یکی از اشکال تبعیض علیه
زنان محسوب میشود از آنجا ک هر نوع تبعیضی علی زنان در کنوانسیون ممنوع شده است ،خشونت علی زنهان نیهز
مطابق ر ح مهواد کنوانسهیون ممنهوع شهده اگراه صهراحتا به آن اشهاره ای نشهده باشهد(CEDAW, General .
) Recommendation No 19 (n 35) paras 1 and 6این ر ی کرد این شیوه تفسیر در ر ی عملی کمیت رف
کلی اشکال تبعیض علی زنان نیز دیده میشود .برای میال در گزارشاتی ک ب موجب آن کشورهای عضو کنوانسهیون در
زمین رسیدگی ب شکایاب افرادی ک در معر

خشونت های خانوادگی قرار گرفت اند ،اقدامی صورب ندادهاند ،کمیت

نقض مواد  ،3 ،2 ،5بند الف ماده  1ماده  51کنوانسیون را ب کشورهای مزبور اعالم کرده است (AT v Hungary,
Communication No 2/2003, 26 January 2005, UN Doc A/60/38, Annex III; Goekce v
Austria, Communication No 5/2005, 6 August 2007, CEDAW/C/39/D/5/2005; Yildrim v
)Austria, Communication No 6/2005, 1 October 2007, CEDAW/C/39/D/6/2005

ب طور کلی میتوان گفت تلقی مسئل خشونت علی زنان ،ب عنوان یکی از اشکال تبعیض ،میتوانهد به نحهو قابهل
قبولی تضمین کند ک این مسئل تحت پوشش حمایت مقرراب کنوانسیون محهو تبعهیض قهرار گرفته اسهت .در ههر
صورب ااراوب عد تبعیض مقایس محور کنوانسیون محو تبعیض منجهر شهده اسهت که ایهن کنوانسهیون مسهئل
خشونت علی زنان بر اسا

جنسیت را ب عنوان یکی از اشکال نقض مستقی حقوق بشر (میل حق حیاب یا ممنوعیهت

شکنج ) تلقی نکند.
بند سوم :یکسان پنداشتن تجربه های گروه های مختلف زنان از مسئله تبعیض جنسیتی
سومین نقص کنوانسیون رف تبعیض عبارب است از اینک این کنوانسیون ،گهر ه زنهان را یهک گهر ه مشهاب تلقهی
میکند ک با تبعیض های جنسیتی یکسانی نیز مواج هستند .حال آنک تبعیض های جنسیتی میتواننهد در کنهار اشهکال
دیگری از تبعیض قرار بگیرند در اق با آنها ترکیب شوند .انین اشکالی از تبعهیض ،تبعهیض ههای مرکهب یها انهد
بخشی نامیده می شوند.
) (K. Crenshaw,(1989) U Chi Legal F 139این دست از تبعیض ها ،بیش از سایر اشکال تبعهیض توسهط
گر ه سی
میشود بر اسا

گسترده ای از زنان تجرب می شوند .تنها تفا ب های اندکی ک کنوانسیون محو تبعیض میان گهر ه زنهان قایهل
مسئل مادری سن در خصوق ازد اا کودکان است .ب جز این موارد تنها یک اسهتینای قابهل توجه در

مواد کنوانسیون ب اش می خورد .بند  5ماده  59کنوانسیون مقرر میکند د لت های عضو موظف اند «مشکالب خاق زنان
ر ستایی را مد نظر قرار داده ب نقش مهمی ک این زنان در جهت حیاب اقتصادی خانواده های خود از جمل کار در بخش
های میر مالی اقتصاد ب عهده دارند توج خاق مبذ ل کنند کلی اقداماب الزم را ب عمل آ رند تا مفاد کنوانسیون نسهبت
ب زنان در مناطق ر ستایی اجرا گردد»( .در بند الف ماده  50کنوانسیون نیز ب مسئل آموزش زنان ر ستایی اشاره شده است).
این تفکیک میان زنان ر ستایی زنان شهری ،این امکان را برای کمیت رف کلی اشکال تبعهیض علیه زنهان فهراه
کرده است ک بتواند مسایل مشکالب خاق تبعیض های مرکبی را ک این گر ه از زنان تجرب میکنند در گهزارش
های کشورهای عضو مورد توج

یژه قرار دهد؛ از جمل میتوان ب تبعیض های قومی ،طبقهاتی بهومی اشهاره نمهود.

(برای میال نگاه کنید ب گزارش کشورهای زیر:
)(India. 01/02/2000, A/54/38, paras 51-53; China 03/02/99, A/54/38, para 294
ب طور کلی باید گفت اگرا کمیت در گزارش های خود ب ندرب از اصطالحاب تبعیض های اند گان یا مضاعف
استفاده کرده است ،اما ب تبعیض هایی ک گر های خاصی از زنان ب دلیل مسایل فرهنگی اجتماعی تجربه مهیکننهد،
توج نموده است از این طریق تالش کرده است نواقص کنوانسیون محو تبعیض را اصالح کند.

((CEDAW, ‘General Recommendation No 18, Disabled women’ (1991); ‘General
))Recommendation No 26 on women migrant workers’ (2008
برای میال کمیت در توصی نام های عمومی خود تاکید کرده است که کشهورهای عضهو بایهد توجه یهژه ای به

نیازهای زنان متعلق ب گر ه های آسیب پهذیر داشهت باشهند (( CEDAW, ‘General Recommendation No
)) 24, Women and Health (article 12),’ (1999) para 6کمیت در رسیدگی ب شکایت های مطرح شده بهر
اسا

پر تکل الحاقی اختیاری نیز در موارد محد دی در آراء صادر شده ،ب

ععیت یژه زنان مهاجر ه انین زنان

متعلق ب گر ه های اقلیت توج کرده است.
(( Nguyen v The Netherlands, Communication No 3/2004, 14 August 2006, CEDAW
A/61/38; Szijjarto v Hungary, Communication No 4/2004, 14 August 2006, CEDAW
)) )A/61/36; Goekce v Austria (n 46); Yildrim v Austria (n 46
بد ن تردید ،تصویب کنوانسیون محو تبعیض علی زنان (تا پایان  511 ،2004کشور ب کنوانسیون محو تبعیض علی زنان
پیوست اند ،) .فعالیت های کمیت محو تبعیض علی زنان تالش های بسیاری از سازمان ههای میهر د لتهی حقهوق زنهان
حقوق بشر )S. Dairiam, (Feminist Press, New York 2007) P. 313( ،منجر ب پیشرفت قابل توجهی در ایهن
خصوق شده است تا آنجا ک اسناد حقوق بشر از نظر جنسیتی دیدگاه های خود را گسترش داده با نگاه عام به ایهن امهر
پرداخت است .هراند نمیتوان این نکت را نیز نادیده گرفت ک تصویب یک کنوانسیون خاق حقوق زنان ،ب علل مختلفهی
منجر ب بازتولید جایگاه ثانوی زنان در حاشی قرار گرفتن آنها شده است.
کنوانسیون محو تبعیض علی زنان ،ب عنوان یکی از اسناد حقوق بشری ک کشورهای عضو از بیشهترین میهزان حهق
رزر در آن استفاده کرده اند ،ب نوعی این آرمان را ک حقوق زنان مسئل برابهری زنهان ،مسهایلی جههانی همگهانی
هستند زیر سوال برده است .ب عال ه این کنوانسیون موفق نشده است سایر کمیت ها نهادهای مربوط ب حقوق بشر را
ترمیب کند تا ب نحو جدی تری ب مسئل حقوق زنان بپردازند .حتی میتوان گفت این کنوانسیون ب نوعی مسئل حقوق
زنان را ایز ل

تبدیل به یهک مسهئل خهاق نمهوده اسهت(A. Brynes, ‘(1989) 14 Yale J Int’l L 1; L .

) Reanda, (1981) 3 Hum Rts Q 11حتی کمیت محو تبعیض علی زنان ،تا همین ا اخر ب جای اینکه جلسهاب
خود را در ژنو ک کمیت های تمامی کنوانسیون های بین المللی در آنجا تشهکیل جلسه مهی دهنهد ،تشهکلیل دههد ،در
نیویورک تشکیل جلس می داد ( .این ر ی از ا ل ژانوی  2001تغییر کرد ) این امر هماهنگی با سهایر کمیته هها هه
انین توج ب مسئل برابری حقوق زنان در ر ند تفسیر اسناد مختلف حقوق بشری را دشوارتر می ساخت.
ب طور کلی باید گفت اگرا برای اصالح تغییر در حاشی قرار گرفتن مسئل برابری حقوق زنان در نظام حقوق
بشر ،نیاز ب تصویب یک کنوانسیون خاق مسئل برابری زنان جود داشت ،اما تصویب این کنوانسیون ب تنهایی بهرای
رسیدن ب این اصالحاب کفایت نمیکرد.

مبحث دوم :بررسی جایگاه کنوانسیون در روند تبدیل حقوق زنان به جریان اصلی حقوق بشر
گفتار اول :بررسی تطبیقی روی کرد کمیته های حقوق بشر به مسئله حقوق زنان
در نتیج محد دیت های کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علی زنان ،تالش گسترده دیگری برای دستیابی هراه
بیشتر زنان ب حقوق خویش آماز شد .این تالش بر اسناد مه حقوق بشری در سطح بین المللهی تمرکهز دارد بهر آن
است تا با محور قراردادن جنسیت قرائتی مبتنی بر نگهرش زنانه از مقهرراب حقهوق بشهر ارائه دههد((C Bunch, .
)))(1990) 12 Hum Rts Q 486; S Kouvo, (Iustus Forlag, Uppsala 2004
راهبرد «جنسیت محور» ب عنوان راهبردی هم جانب توسط کنفرانس جهانی سال  5443یهن در خصهوق حقهوق
بشر مطرح شد در کنفرانس جهانی سال  5441زنان در پکن مجدداً تأیید شد .در نتیج این ر ی کهرد مقهرر شهد که
ر سای کمیت های ناظر بر اجرای معاهداب حقوق بشری ر ی کرد مبتنی بر جنسیت را به طهور کامهل در شهیوهههای

کاریشهان لحهاک کننهد((Report of the Sixth Meeting of Persons Chairing the Human Rights .
)) ) Treaty, UN Doc. A/50/505 (1995) para 34(a)-(fاین تالش ها نهایتاً منجر ب این شد ک اهار کمیت
ناظر بر معاهداب حقوق بشری (کمیت حقوق بشر ،کمیت من تبعیض نژادی ،کمیت حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگهی
کمیت من شکنج ) نظری های تفسیری کلی ای را تصویب کنند .هدف این بود ک دامن پوشش معاهداتی ک هر یهک
از آن کمیت ها بر آن نظارب میکنند ،ب طور جام ب نف حقوق زنان گسترش یابد.
این قسمت از پژ هش حاعر بر آن است ک هر یک از این نظری های تفسیری کلی را نقد بررسی کنهد .ههدف از
این بررسی متذکر شدن این نکته اسهت که طهرز تلقهی ههای متفها تی نسهبت محهور قهراردادن جنسهیت در تهد ین
استانداردهای بین المللی حقوق بشر جود دارد .عال ه بر این در این قسمت ب این موعوع نیز اشاره میشود ک بحهث
زنان در اسناد حقوق بشر ،ب

یژه در مواردی ک خشونت های جنسی مطمح نظر این اسهناد اسهت ،ر ی کهردی کهامالً

حمایتی دارد ب نحوی ک گویی زنان انسان کاملی ب حساب نمی آیند نیازمند مراقبت توج

یژه می باشنند.

بند اول :کمیته حقوق بشر
کمیت حقوق بشر ک ناظر بر اجرای مییاق بین المللی حقوقی مدنی سیاسی است ،با تصهویب نظریه تفسهیر کلهی
شماره  21سال  2000با عنوان تسا ی مردان زنان در میان کمیت های دیگر در اتخهاذ ر ی کهرد جنسهیتی پهیش قهدم
بهود( HRC, ‘General Comment 28: Article 3 (Equality of Rights between Men and .
) Women)’ (2000), UN Doc HRI/GEN/1/Rev 5, 29 March 2000شیوه تنظهی ایهن نظریه تفسهیری
بدین شکل است ک هر یک از حقوق مندرا در مییاق از نقط نظر نقض مفاد آن بر مبنای تبعیض جنسی مطرح شده اند
بدین ترتیب با فر

اینک موعوع اصلی مییاق ،زنان هستند ،مسایل ایشان در مرکز توجهاب قهرار گرفته اسهت .به

عنوان میال حق حیاب مندرا در ماده  1مییاق در نظری شماره  21بدین شکل تبیین شده است ک حق حیهاب زنهان ،در
صورتی ک هیچ ااره ای جز تن دادن ب سقط جنین در مراکز میر قانونی زیر زمینی نداشت باشند ،ب مخاطره می افتد
یا اینک زندگی زنان در فقر مطلق ناقض حق حیاب آنان است )Ibid, para 10 .( .در میال دیگر ،میتهوان به حهق
مصونیت از شکنج

سایر رفتارهای حشیان  ،میر انسانی تحقیر آمیز موعوع ماده  9اشهاره کهرد که بنها بهر نظریه

تفسیری کمیت حقوق بشر این حق در صورب قصور د لت های عضو مییاق در حمایت از زنان در مقابل خشونت های
خانگی ،نقض میشود.
( )Ibid, para 11 .میتوان گفت ک نظری کلی شماره  21آشکارا برابری زنان بها مهردان را محهور قهرارداده در
مواقعی می پذیرد ک رفتار متفا ب با زنان مردان برای رسیدن ب برابری عر ری است .نتیج حاصل از این تفسهیر
تبیین نتیج ای بلندپر ازان

خالقان است ک میتوان از آن ب محور قراردادن حقوق زنان در مییهاق حقهوق مهدنی

سیاسی تعبیهر کهرد(See further, D Otto, ‘“Gender Comment”: Why Does the UN Committee .
)on Economic, Social and Cultural Rights Need a General Comment on Women?’, (2002
) 14 Can J Women & L 1با این جود این ر ی کرد مشکالب خاق خود را ه دارد ارا ک عهمن تأکیهد بهر

زنان حقوق آنها ،ب «تفا ب» ایشان نیز اشاره دارد .تهی فهرست بلند باالیی از ععف ها لطمهاب ارده به زنهان به
یژه تکی بر خشونت علی زنان ،این مخاطره را در بر دارد ک حاشی نشینی زنان را با دعوب به اعمهال سیاسهت ههای

حمایتی بازتولید کند .در هر حال نمیتوان از نظر د ر داشت ک تکرار مدا م ادبیاب حمایتی در حوزه حقهوق زنهان به
نوب خود مای نگرانی است(HRC, General Comment 28, Op.cit. paras 8, 10, 11, 12, 16 and 22) .
ارا ک یادآ ر ر ی کرد محد دی است ک در طول تاریخ نسبت ب مسایل زنان اتخاذ شده است ما را با ترسی زن ب
عنوان قربانی خشونت تبعیض جنسی ،ب

رط

اکنش های حمایتی انداخت

در عین حال مان از اکنشهی حقهوقی

است ک زن را ب عنوان تاب اصلی حقوق بشر صاحب اختیار ذی حق قلمداد میکند.
بند دوم :کمیته تبعیض نژادی
کمیت تبعیض نژادی ک ناظر بر اجرای کنوانسیون محو تبعیض نژادی است ،ابتدا موععی سرسختان در مقابهل محوریهت
جنسیت در مسایل حقوق بشری داشت ،لکن نهایتاً نظری تفسیری شماره  29بها عنهوان «ابعهاد جنسهیتی تبعهیض نهژادی» را
تصویب کهرد(CERD, ‘General Recommendation XXV: Gender-Related Dimensions of Racial .

)Discrimination’ (2001), 56th Session, 2000, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5, 26 April 2001
نظری تفسیری شماره  29کمیت تبعیض نژادی عال ه بر تبیین مسایل جنسیتی در تلفیق با مفاد کنوانسیون که شهبی عملکهرد
کمیت حقوق بشر در نظری شماره  21است ،امتیاز دیگری نیز دارد .کمیت تبعیض نژادی عمن طرح این نظری  ،ر شی را نیهز

برای تحلیل ارتباط بین جنسیت نبعیض نژادی ساخت

پرداخت کرده است ب نحوی ک کمیت را قادر میسازد در تشهریک

مساعی با د لت های عضو ر ی کردی نظامند یکنواخت تر را در این زمین اتخاذ کند )Ibid. para 3( .این ر ش مستلزم
توج یژه ب جنسیت در موارد ذیل است:
 - 5شکل بارزه تبعیض نژادی؛
 - 2ا عاع احوالی ک تبعیض نژادی در آن اق میشود؛
 - 3نتایح ناشی از تبعیض نژادی؛
 - 9موجود در دستر

بودن ر ش های جبران خساراب ناشی از تبعیض نژادی () Ibid. para 5

این ر ش راهگشای درک عمیق تر از ساختاری است ک در آن در ه آمیختگی تبعیض جنسیتی نژادی ب عنوان عاملی
در نقض هر ا بیشتر برابری زنان مطرح میشود .ر ش یاد شده انعطاف پذیر است تفاسیر متنوعی را بنا بر برداشت ههای
متفا ب از نژاد ،ک مانند جنسیت برساخت ای اجتماعی است ،بر می تابد .با این حال مشکلی ک در خصوق نظری تفسیری
کمیت حقوق بشر بدان اشاره شد در اینجا نیز جود دارد؛ بیان نظری تفسیری کمیت تبعیض نژادی در توصیف برخی مصادیق
تبعیض مضاعف مبتنی بر جسنیت نژاد ،تحت سیطره مسئل خشونت علی زنان است ،ه انهین شهیوه برخهورد کمیته بها
مسایل زنان خطر تقویت دیدگاه حمایتی را دربر دارد)Ibid. para 2( .
نکت جالب توج این است ک نظری تفسیری شماره  29کمیت تبعیض نژادی از نظر ب کار بردن ادبیاب معطوف به
«جنسیت» میال زدنی است .این گفتمانِ جنسیت دارای این مزیت است ک عمن توج ب کیفیاب ابست ب کلیش ههای
جنسیتی ک مرد را اجد امتیاز زن را فاقد آن امتیازاب قلمداد میکند بر عر رب حذف کلیش هایی ک ب سود مردان
است نیز ععف زنان را عادی جلوه میدهد تأکید می رزد .از دیگر سو ادبیاب معطوف به جنسهیت به نوبه خهود
مخاطراتی نیز در بردارد ک مهمترین آنان فراه آ ردن زمین برای برتری یافتن مناف مردان است.

(S Baden and AM Goetz, ‘Who Needs [Sex] When You Can Have [Gender]? Conflicting

discourses on gender at Beijing’, in C Jackson and R Pearson (eds), Feminist Visions of
)Development: Gender Analysis and Policy (Routledge, New York 1998) 19
بند سوم :کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
خطر جانبی محور قرار گرفتن ر ی کرد جنسیتی ،ک میتواند ب شکل برگرفتن نگاه از عهعف ههای زنهان معطهوف
ساختن آن ب مردان باشد ،ب خوبی در نظری تفسیری کلی شماره  51مصوب سال  2001کمیت حقوق اقتصادی ،اجتمهاعی
فرهنگی (نهاد ناظر بر مییاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی) قابل مشاهده درک میباشد.

(CESCR, ‘General Comment No 28, The equal right of men and women to the enjoyment
of all economic, social and cultural rights (art. 3 of the International Covenant on
) Economic, Social and Cultural Rights)’ (2005), E/C.12/2005/4, 11 August 2005این نظریه
تفسیری از بسیاری جهاب شبی ر ی کرد نظری شماره  21کمیت حقوق بشر نسبت به مییهاق حقهوق مهدنی سیاسهی
است ب

یژه از منظر توج ب برجست سازی بعد جنسیتی هر یک از حقوق مندرا در مییاق حقوق اقتصادی ،اجتمهاعی

فرهنگی نیز تکی

تأکید بر نقض های مبتنی بر جنسیت .لی ج تمایز این نظری با نظری کمیت حقهوق بشهر در

شناسایی همزمان مردان زنان ب عنوان قربانیان بالقوه تبعیض نا برابری جنسی در بههره جهویی از حقهوق اقتصهادی،
اجتماعی فرهنگی است .نظری کلی شماره  51حتی این موعوع را ب پیش می کشد ک مهردان ممکهن اسهت قربهانی
خشونت های خانگی ای ک زنان بر ایشان ارد می آ رند شوند )Ibid. para 27( .انین موععی تناقض برانگیز است
ارا ک بد ن آنک توج کند ک نابرابری جنسی مشکلی است ک در آن فرادست فر دست جود دارد ،این مشهکل را
مشکلی قلمداد میکند ک زنان مردان ب یکسان با آن مواج اند بدین ترتیب بر نابرابری دیرپایی ک زنهان در مقابهل
مردان با آن ر ب ر هستند اش می بندد .سرانجام اینک ب سختی میتوان گفت این ر ی کرد کمیت حقوق اقتصادی،
اجتماعی فرهنگی انکار ب شدب محافظ کاران ماهیت نظام مند نابرابری زنان است یا اینک تالشی اسهت رادیکهال
برای ب رسمیت شناختن ساخت اجتماعی تقسی جنسیتی مذکر /مونث اهمیت تغییر تصویر ذهنهی از مهرد در فراینهد
ارائ تصویری نو از زن ب عنوان همگنی برابر.
بند چهارم :کمیته ناظر بر کنوانسیون منع شکنجه
در سال  2001کمیت ناظر بر اجرای کنوانسیون من شکنج یک نظری تفسیر کلی ،در خصوق تکالیف د لت ها در
خصوق اعمال مفاد کنوانسیون ب تصویب رساند .این نظری حا ی نکاتی مه در رابط با ابعاد جنسیتی کنوانسیون من
شکنج است(CAT, General Comment No 2: Implementation of Article 2 by States Parties’ .
) (2008), CAT/C/GC/2, 24 January 2008این نظری بر این تأکید دارد ک باید بر حمایت از گر ه ها یا افراد
حاشی ای ک ب طور یژه در معر
می داند ک ب

شکنج قرار دارند تمرکز نمود .کمیت ناظر ،این گر ه ها افراد را شهامل کسهانی

اسط جنسیت ،گرایش جنسی ،هویت میان جنسیتی یا هر گون

ععیت یا تمهایز نامناسهب در معهر

خطر قرار دارند )Ibid. para 21( .در این نظری از کشورهای عضو خواست شده اسهت که در گهزارش ههای اد اری
خود در خصوق اجرای کنوانسیون من شکنج اطالعاتی اعافی را در خصوق زنان ارائ دهند در این خصوق در
نظر داشت باشند ک «جنسیت عاملی کلیدی است» ک میتواند در آمیزش با سایر خصوصیاب فردی ،زنهان را در مقابهل

شکنج

یا سوء رفتار آسیب پذیرتر سازد ) Ibid. para 22( .کمیت موصوف خاطر نشان میسازد ک زنان در برخهی

زمین ها از قبیل محر میت از آزادی ،مراقبت های پزشکی ب

یژه در خصوق مسایل راج ب تولید میهل ،خشهونت

توسط افراد خصوصی (میر د لتی) در گهر ه ههای اجتمهاعی محهیط خانه  ،در معهر

خطهر بیشهتری قهرار دارنهد.

() Ibidem
کمیت در تد ین نظری تفسیری اش از اژه «جنسیت» استفاده نموده با اشاره ب اینک مردان نیز ممکن است قربانی
نقض جنسیتی مفاد کنوانسیون من شکنج قرار گیرند ر ی کردی مشاب کمیت حقوق اقتصادی ،اجتماعی فرهنگهی در
پیش گرفت است .این نظری بر این نکت اشاره دارد ک مردان ممکن است قربانی تجا ز جنسی یها خشهنونت سهوء
استفاده جنسی قرار گیرند ه انین اعالم میکند ک مردان پسران همچون زنان دختران ممکن است بر مبنای عدم
تطابق اقعی یا ظاهریشان با نقش های جنسیتی تعریف شده اجتماعی ،موعوع خشونت قرار گیرند) Ibidem( .
الزم ب ذکر است ک ر ی کرد کمیت من شکنج بر خالف نظری شماره  51کمیته حقهوق اقتصهادی ،اجتمهاعی
فرهنگی ،توانست مسئل نقض حقوق بشر مبتنی بر عوامل جنسیتی را ،ک در آن مردان بیشتر یا منحصراً قربانی هستند،
مطرح کند بی آنک خدش ای بر سلسل مراتب فر دستی فرادستی جنسیتی ارد آ رد .به دیگهر سهخن نامالیمهاب
خشونت هایی ک مردان ممکن است در محد ده موعوع کنوانسیون من شکنج با آن مواج شوند کامالً اقعی است
ب عال ه اشاره ب این خشونت ها ب قیمت نادیده انگاشتن خشونت های مهمتر محتمل تری ک ممکن است ب همین
شکل علی زنان اعمال شود صورب نگرفت است.

گفتار دوم :بررسی نتایج جمعی کار کمیته ها
بررسی سیر تطور در عرص حقوق زنان ،نشان داد ک تفا ب های میان زنان مردان ،ک تا پهیش از ایهن به عنهوان
امری تغیر ناپذیر تلقی میشدند توجی کننده نابرابری زنان بودند ،برساخت های اجتماعی ای هستند ک تغییر پذیرنهد.
در اق نظام حقوق بشر بین الملل این پتانسیل را داشت ک این اعتقاد را ک بسیاری از افکار رفتارهای تبعهیض آمیهز
علی زنان طبیعی هستند ،تغییر دهد .در اق این نظام ب تغییر کلیش های آزار دهنده ای که در خصهوق زنهان جهود
داشت کمک کرد .با این جود ،خیلی ز د مشخص شد شیوه ای ک برای تحقق حقوق زنان ارتقای کرامت ذاتی آنهها
انتخاب شده بود ،یعنی تر یج برابری برخورداری برابر از کلی حقوق بشر ،با پارهای از مشکالب نظهری عملهی ر
ب ر ست.
توعیح آنک ب علت فقدان رهنمود های ر شن در متن اسناد بین المللی ،اصهطالح «عهدم تبعهیض» در یهک مفههوم
صوری ،ن ب عنوان تعهداب عملی ماهوی ،تفسیر میشد .مفهوم صوری «عدم تبعیض» صرفاً ایجاب میکرد که به
زنان حقوقی برابر با مردان اعطا شود ،فارغ از اینک آیا این حقوق برابر در عمل نتیج نیز منجر ب برابری می شوند یها
خیر .حال آنک زمانی رفتار برابر با زنان مردان نتیج بخش خواهد بود ک تجرب های زنهان مهردان از حیهث نقهض
حقوق بشر یکسان باشد .برای میال میتوان ب یکی از شکایت هایی ک در خصوق تبعیض جنسیتی در کمیته حقهوق
بشر طرح بررسی شده است ،اشاره نمود .این شکایت توسط گر هی از زنان موریتانیایی طرح شده بود مبنی بر ر نهد
تبعیض آمیز قانونگذاری( .ب موجب یکی از پر تکل های الحاقی ب مییاق بین المللی حقوق مدنی سیاسهی ،اشهخاق

حقیقی نیز حق طرح شکایت در کمیت حقوق بشر را دارنهد ) .به موجهب قهانون موریتهانی ،همسهران خهارجی مهردان
موریتانیایی پس از ازد اا خود ب خود اجازه اقامت در خاک موریتانی را دریافت میکنند حال آنک قانون انین امتیازی
را بهرای شهوهران خهارجی زنهان موریتانیهایی به رسهمیت نشهناخت اسهت(Aumeeruddy-Cziffra et al v .
) Mauritius, Communication No 35/1978, 9 April 1981کمیت حقوق بشر نیهز تأییهد کهرد که در ایهن
مورد ،در فرایند قانونگذاری در عمل «تبعیض بر اسا

جنسیت» محقق شده است ارا ک این مسئل مان برخورداری

زنان از حقوق بشر مربوط ب حهری خصوصهی زنهدگی خهانوادگی در مقایسه بها مهردان مهیشهودIbid paras ( .
) 9.2(b)2(i)8 and 9.2(b)2(ii)4
بنابراین صرف دسترسی زنان ب حقوقی برابر با مردان ،ب حل مشکالب آنها در موقعیت هایی ک ماهیتاً متفها ب بها
مردان است ،کمکی نمیکند .برای میال میتوان ب مسئلة حق بر اشتغال اشاره کرد .حق بهر اشهتغالی که در مییهاق بهین
المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی مورد حمایت قرار گرفت است ،یک مدل مردان از استخدام کهار را پهیش
فر

خود قرار داده است( .مواد  1 9 ،1مییاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی ) .ایهن مهدل کارههای

زنان در خانواده ک بد ن پرداخت دستمزد هستند ه انین کارهای ک در بخش های میر رسهمی بها دسهتمزد که
توسط زنان انجام مهیگیهرد را تحهت پوشهش خهود قهرار نهداده اسهت(Expert Group Report, Promoting .

Women’s Enjoyment of their Economic and Social Rights, Abo/Turku, Finland, 1-4
) December 1997, UN DAW EGM/WESR/1997/Report, paras 46-48این ر ی کرد ه انهین به
مسایل خاق کار زنان از جمل دستمزد کمتر زنان نسبت ب مردان برای کار مشاب  ،مسئلة تبعهیض جنسهیتی در ترکیهب
نیر ی کار ،مسئل مرخصی زایمان مشکالب مربوط ب نگهداری کودک در د ره پس از زایمان نمی پردازد.
مشکل دیگر ر ی کرد برابری عدم تبعیض بر مبنای مقایس با حقوق مردان ،این اسهت که نحهوه تأکیهد اشهاره
مکرر مییاقین بر تجرب ها شرایط خاق متفا ب زنان ،موجب میشود ر ی کرد سابق حقوق بین الملهل به مسهئل
زنان ،یعنی ر ی کرد حمایت گرایان  ،ک در باال ب آن اشاره شد ،د باره مطرح شود .برای میال د لت ها ب جهای پهیش
بینی تضمین «حقوق» مشخصی برای زنان ،یک سری «حمایت های خاق» را برای مادران در یک د ره زمانی قبهل
بعد از زایمان در نظر می گیرند( .بند  2ماده  50مییاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگهی ) .اعطهای انهین
امتیازاتی ب زنان با توج ب شرایط

یژگی های خاق آنان ،ب جای پیش بینی حقوق ،موجب مهیشهود تجربه هها

مشکالب زنان ،مسایل همگانی قلمداد نشود در نتیج ر ح مردان حاک بر نظام حقوق بشر تقویت شود.
مییاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی ،ه انین در جایی ک بر حق هر کس بر داشتن سطح زندگی
استاندارد برای خود خانواده اش تأکید کرده است ،از عمیر جنس مذکر استفاده کرده است (بند  5ماده  55مییاق بهین
المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی .البت در ترجم فارسی مییاق ک به تصهویب مجلهس شهورای ملهی سهابق
رسیده است ،ب علت نبود تفا ب بین عمایر مونث مذکر انین ایرادی جود ندارد .این نقیص مخصوق متون اصلی
مییاق ب

یزه زبان هایی است ک در آن عمایر جنسی جود دارد ) .ک میتوان نتیج گرفت ب نوعی تأیید ایهن کلیشه

قدیمی نادرست است ک تمامی زنان موجوداتی ابست ب مردان درج د م هستند ک در ذیل اژه خانواده جای می
گیرند .البت الزم ب ذکر است کمیتة حقوق اقتصادی ،اجتماعی فرهنگهی انهین تفسهیری از مییهاق را رد کهرده اسهت.

(CESCR, General Comment No. 4, the right to adequate housing (art 11(1) of the
)Covenant’ (1991) para 6
با توج ب مطالبی ک گفت شد میتوان نتیج گرفت ک صرف مقایس حقوق زنان با مردان ،منجهر به بهبهود سهطح
برابری ماهوی زنان در مقابل مردان نمیشود .ب عبارب دیگر تمرکز بر مقایس ی حقوق زنهان بها مهردان ،موجهب رفه
تبعیض های نهادین شده علی زنان تغییر ععیت های نامساعدی ک املب مان بهره مندی زنان از حقوق خود ب نحهو
مشاب مردان است ،نشده است .برای میال میتوان ب تضمین برابری شکلی در برخورداری از حق رای اشاره نمود .ارا که
ب طور کلی ر ی کرد مقایس شکلی یا صوری ب این مسئل توج نمیکند ک برخورداری برابر زنان از حقوق بشر مسهتلزم
فراه نمودن شرایط زیرساخت های یژه است .از جمل می توان به عهر رب تغییهر رفتارهها کلیشه ههای جاافتهاده
اجتماعی فرهنگی ای اشاره نمود ک زنان را ب خاطر استیفای عملی حقوق خود سرزنش میکنند .در نتیجة عدم توج ب
انین عر رب هایی ،کاستی های شیوه ای ک صرفاً تبعیض های جنسیتی را ب منظور تضمین برخورداری زنهان از حقهوق
بشر همگانی آزادی های بنیادین ممنوع میکند ،خیلی ز د آشکار شد.

(V. Spike Petersen, ‘Who's Rights? A Critique of the ‘Givens’ in Human Rights
)Discourse’, (1990) 15 Alternatives, P. 303
ب عال ه تفسیر «برابری» ب شکل صوری ،ب جای تفسیر آن ب یک سری تعهداب ماهوی ،منجر ب این شهد که در سهال

های ا لی اجرای معاهداب حقوق بشری ،نقض حقوق بشری زنان ب ندرب در گزارش های نهادههای نهاظر بهر اجهرای آن
معاهداب ،مورد اشاره قرار بگیرد .ارا ک انین تفسیری این نهادها را ملزم نمیکرد ااراوب ههای جنسهیتی موجهود را در
عمل مورد بازبینی قرار دهند .ب عال ه در این د ران سازمان های حقوق بشر میر د لتی نیز بیشتر متوج نقض حقهوق بشهر
ناشی از جنک سرد در عرص عمومی بودند از جمل مسئل آزادی بیان سیاسی ،یا مسئل حقوق زندانیان سیاسی؛ لهذا فرصهت
اندانی برای پرداختن ب مسئل حقوق زنان نداشتند تمامی نظری های تفسیری کلی ای ک ب آنها اشهاره شهد ،که بها ههدف
محور قراردادن ر ی کرد جنسیتی تنظی گردیده اند ،با تأسی ب کنوانسیون محو کلی اشهکال تبعهیض علیه زنهان ،در صهدد
ارتقای مفاهی عدم تبعیض جنسی حق برابر زنان در بهره مندی از حقوق بشر بر آمده اند .این تفاسهیر کلهی ،اسهناد اصهلی
حقوق بشری را با قرائتی مبتنی بر تجرب زنان از نقض حقوق بشر ،بازخوانی شده اند .این بازخوانی نیاز ب مقایس تجرب زنان
مردان از نقض حقوق بشر در عرص اجتماع را ،از طریق تنقیح تفسیر خود استاندارهای جهانی ،تا حد زیادی مرتف کرده
است از این لحاک میتوان گفت حاصل کار کمیت های ناظر بر معاهداب حقوق بشری تد ین استانداردهای حقوق بشهری
است ک توج بیشتری ب مسایل جنسیتی دارند .در کنار این تحوالب میبت ر ب توسع  ،محک نهایی در این خصوق این
است ک آیا کمیت های یاد شده قادر خواهند بود تفاسیر جدید خود را در کلی جنب های فعالیتشان ب کار بندنهد در نتیجه
د لت های عضو معاهداب را پاسخ گوی اعمال این مقرراب بدانند یا ن ؟
هر اند مدب زمانی طوالنی ،از این ر ی کرد جدید در حوزه نهادهای ناظر بر معاهداب نمی گذرد لی تا به حهال
ناهمگونی فرا انی در ر ی موجود دیده شده است ) (Charlesworth, Op.cit. p. 60به نظهر مهیرسهد دیهدگاه
قدیمی حمایت از زنان ب جای شناسایی حقوق آنان ،ه انان از جذابیت بیشتری برخوردار است )D. Otto, (2009
 ،)10 Melb J Int’l L 11ب عال ه این طرز نگرش قتی پای زنان جهان سوم در میان است آشکارتر میگردد(R ( .
 Kapur, (2001) 10 Colum J Gender & L 333ب نظر میرسد هزین توج ب زنهان در عرصه نظهام حقهوق

بشر ،در حاشی قرار دادن آنها میباشد.

نتیجه
مطالعه تاریخ حقوق زنان در نظام بین المللی حقوق بشر معضلی را آشکار میسازد :چگونه میتوان بر به رسممیت
شناختن نقض حقوق بشر مختص زنان پای فشرد بی آنکه وضعیت درجه دومی آنمان را بازتولیمد کمرد و مشموق
واکنش های حمایتی شد؟
ب طور کلی باید اذعان کرد ک علی رم اینک بسیاری از تالش ها برای شناسایی تمام عیار حقوق زنهان در جریهان
توسع  ،تفسیر اجرای مقرراب نظام بین المللی حقوق بشر بالنسب موفقیت آمیز بوده است ،با این حال این تالش ها ب
نوب خود االش های دیگری را نیز ب پیش کشیده اند .در عین حال ک مقرراب عد تبعیض ابزاری بسیار قدرتمند برای
ارتقههههههههای سههههههههطح بهههههههههره منههههههههدی زنههههههههان از حقههههههههوق بشههههههههر بهههههه ه شههههههههمار
میر ند ،در تد ین استانداردهای راج ب این مقرراب ه انان با بحث ها سواالتی در خصهوق اهاراوب ،نحهوه
ارزیابی تحقق برابری اقعی زنان ر ب ر هستی ؛ ابتدا باید این ابهاماب را زد د سپس ب تأثیر مقرراب عد تبعیض
امید بست.
از دیگر سو ،ه زمان با پیشرفت های شگرف در زمین شناسایی تبعیض مبتنی بر جنسیت به عنهوان نقهض حقهوق
بشر زنان ،تمایل تاریخی ب تر یج اکنش های حمایتی از زنان ب جای اکنش حق مداران گویهای االشهی اسهت که
پیش ر ی این هدف قرار دارد .دیدگاه حق مدار در حوزه حقوق زنان عمن آنک آسهیب ههای جنسهی زنهان را جهدی
میگیرد ه زمان ععیت جنسی زنان را محترم می شمارد آنان را ب

اسط خصوصیاب جنسی شان مسهتحق تهرح

نمی داند.
در حال حاعر با جود اینک توج ب دیگر اشکال تبعیض ک میتواند با تبعیض جنسیتی آمیخته شهود یها آن را
مضاعف کند بیشتر شده است لی ه انان مشکالب نظری عملی فرا انی بر سر راه شناسایی ممنوعیت حقوقی ایهن
تبعیضاب الزام د لت ها ب پیگیری مبارزه با آنها جود دارد.
نهایتاً اینک با جود آنک محور قرار دادن جنسیت منجر ب طرح قرائتی پیشر از اسناد مه حقوق بشری شده است،
ابستگی متقابل تصوراب از «مرد» «زن»

ابستگی تحقق برابری زنان ب زیر سوال بردن سهیطره مردانه بهر اجتمهاع،

موجب شکل گیری یک تنگنا االش جدی شده است .بدین معنا ک مفهوم «جنسیت» حاکی از آن اسهت که تفها ب
های فیزیولوژیک نباید باعث تفا ب در حقوق شود زن مرد از این حیث کامالً برابر اند؛ لی از سوی دیگهر تحقهق
برابری زن با مرد مستلزم زد دن تصوراب مردساالران ای است ک ب

اسط خصوصهیاب فیزیولوژیهک مهردان سهیطره

یافت است ب االش کشیدن این تفکراب در عین حال عدم توج ب خصوصیاب فیزیولوژیک یک تنگنهای تنهاقض
آمیز ایجاد نموده است.
با توج ب مطالب مطرح شده میتوان نتیج گرفت عال ه بر اینک تا شناسایی تحقق ممنوعیت کلی اشهکال نقهض
حقوق بشر زنان ب نحوی ک اکنون با آن مواج هستی راه طوالنی ای در پیش اسهت ،که نیازمنهد طهرح دیهدگاه ههای

جدید برای مقابل قانونی حقوقی با کلیش های جنسیتی ای میباشد ک نقض حقهوق بشهر زنهان را حمایهت مهورد
.توج قرار دهد
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