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  »رفع تبعیض از زنان«هاي کنوانسیون بررسی تعارض
  المللیبا دیگر اسناد و معاهدات بین

  
  / الملل، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اماراتحقوق بینکارشناس ارشد معصومه بیگم طاهري  masoumeh.b.taheri@gmail.com  

    عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداريی / محمد مکرم یعل
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  دهيچک
ن ی. بـدکرده اسـت یبررس یالمللنیگر اسناد و معاهدات بیرا با د »زنان ازض یرفع تبع«ون یکنوانس هاين مقاله تعارضیا

و  هـان گشـته و سـپس انـواع تعارضیـیتب یالمللنیاز منظر معاهدات ب هاتعارض یو مفهوم ينظر ینخست مبان ،منظور
گـر اسـناد و یبا د »زنان ازض یرفع تبع«ون یکنوانس هاي، تعارضيدر بخش بعد گردد.می مواجهه با آنها مرور يهاکارراه

بـا منشـور  »زنـان ازض یرفع تبعـ«ون یکنوانس ،شودیمالحظه مگونه که هماناست.  المللی بررسی گردیدهبین معاهدات
ون یان)، کنوانسـیـو اد ي(در بحـث مـادر حقوق بشر یۀون معاهدات، اعالمی)، کنوانسیت ملیسازمان ملل (در بحث حاکم

در مقالـۀ حاضـر  هـان تعارضیاست که ا يجد هايتعارض يون داراین کنوانسیبا خود ا یپکن و حت حقوق کودك، سند
 شده است. یبررس مطالعه و

  .، تعارضیالمللنیب ،معاهدات ،زنان، اسناد ،ضیتبع ،ونیکنوانس ها:هکلیدواژ
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  مقدمه
 از گـرید یبا برخ »ض از زنانیرفع تبع«ون یکنوانسهاي تعارض یبه بررساست که  آن پژوهش حاضر بر
بحـث و بایـد  گردد کهمی ن موضوع طرحیاحول  ی. مسائل گوناگوندبپردازالمللی بین اسناد و معاهدات

المللـی ي بینهاونیگـر معاهـدات و کنوانسـیض از زنان با دیون رفع تبعیا کنوانسیآ . اساساًگردد یبررس
ا اسـناد و یـگر آنکه آید است؟ کدام هان تعارضیا ،ن صورتیو در ا ؟ریا خیهست  هاییتعارض يدارا

ا اسـناد یـون حقـوق کـودك) یسـطح (همچـون کنوانسـگر اسناد هـمیتوانند با دالمللی میبین معاهدات
 ،ن صـورتیـن) تعارض داشـته باشـند؟ و در ایثاقیحقوق بشر و م یۀ(همچون اعالمالمللی ی بینباالدست

 یاست تا از رهگـذر طـرح و بررسـ یق مجالین تحقیت برخوردار است؟ ایت و اولویک از مرجعیکدام
  .گرددن ییپژوهش تب یاصل ۀن دست، مسئلیاز ا یمسائل

ش ینخست آنکه با گذشـت بـ :ت و ضرورت استیاهم يموضوع حاضر از چند جهت دارا یبررس
ون ین کنوانسـیـ، هنـوز ا»ض از زنـانیرفـع تبعـ«ون یاالجرا شـدن کنوانسـب و الزمیسال از تصو یاز س

ن یـکشـورها بـه ابیشـتر ز در جهـان مطـرح اسـت. هرچنـد یـبرانگچـالشالمللی بین ک سندی عنوانبه
متعـدد، هاي ن کشورها با گذاشتن حـق شـرطیا ةن مطلب که عمدیتوجه به ا یول ،اندوستهیون پیکنوانس

ز یـگـر آنکـه در کشـور مـا نیز بـودن آن اسـت. دیـبرانگچالش يایاند، گوون ملحق شدهین کنوانسیبه ا
مسـائل زنـان  ةمناقشه در حوزاز موضوعات پر یکیون به ین کنوانسیا عدم الحاق به ایالحاق هاست سال
قابـل توجـه  ۀگر را اقناع کند. نکتیکوشد تا طرف دیمۀ خود، . هر گروه با برشمردن ادلّاستل شده یتبد

ون بـا یکنوانسـهاي خود را حول اثبات تناقض ۀادلّ یگفتماندرون يکردیبا روبیشتر آنکه مخالفان الحاق، 
ۀ ت ارائـیـامـا قابل ،است يکرد هرچند الزم و ضرورین رویاند. اسامان داده ین داخلیا قوانی یاحکام فقه

ق یـکـرد منتخـب تحقیکه رو ی ـگفتمانفرانگر و برون يکردیون با رویکنوانس یو بررس ،نداردالمللی بین
  است.  ح نظر بودهممطکمتر  ـ ز هستیحاضر ن

 يالمللنيبهاي ونيان اسناد و کنوانسيم موجود هايتعارض يو مفهوم ينظر يمبان

هاي هـاي موجـود میـان اسـناد و کنوانســیوننظـري و مفهـومی تعارض ینخسـت الزم اسـت مبـان
المللی مطالعـه از منظر معاهدات بین» تعارض«المللی بررسی شود. در این زمینه، نخست مفهوم بین
پردازیم تـا المللی میهاي میان اسناد، از منظر معاهدات بینحل تعارض کارراهشود. در ادامه، به می

بـا دیگـر اسـناد » رفـع تبعـیض از زنـان«هاي موجود میـان کنوانسـیون در نهایت، دریابیم تعارض
  خواهد داشت. المللی از چه نوعی است و چه نتایجی در پیبین
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  حل تعارض کارراهو المللي بين از منظر معاهدات تعارض الف.

اهداف خود در یک نظام منسـجم، بایـد در جهـت یکـدیگر یـا به  دستیابی يبراالمللی بین معاهدات
شود که ایـن معاهـدات کم به موازات یکدیگر عمل کنند، اما در بسیاري از موارد، مشاهده میدست

نـامیم. بـه بیـان می» تعارض میان معاهدات«را  آنهاشوند که هایی مواجه میدر عمل، با ناسازگاري
قابلیـت اجـرا نداشـته  زمـانهم طوربهتر، هرگاه دو یا چند معاهده متضمن تعهداتی باشند که دقیق

   ش آمده است.یپ باشند و یا اجراي یکی موجب نقض دیگري شود، تعارض
 ه بـه چـهیچگونه و با تک ،ترقیان دقیست؟ به بیچها حل تعارضن است که راهیا یحال پرسش اصل

کرد؟ کدام قاعـده بـر  يداور آنها يبرآمده از ناسازگارهاي ن معاهدات و تعارضیان ایتوان میم ياریمع
  ست؟یقواعد معارض چ ۀجیت دارد؟ و نتیگر اولویدة قاعد

  معاهدات يمطلق برخ يبرتر ب.

  مطلق هستند: يبرتر يگر معاهدات و اسناد داراینسبت به د ،معاهدات در هر صورتبرخی 
تنهـا نسـبت بـه سـایر معاهـدات ول. معاهداتی که متضمن قواعد آمره هستند که نهدستۀ ا

برتري مطلق دارند، بلکه ممکن است در صورت تعارض با سایر معاهدات، موجب بطـالن یـا 
  گردند. آنهافسخ 

ا عام که گرچه مانند قواعد آمره مهم هستند و نسـبت بـه معاهـدات یساز معاهدات قانون .دوم ۀدست
  نیستند. آنهاا بطالن یت دارند، اما قادر به فسخ یاولو گرید

منشـور  103مـاده  ،ن اسـاسیـدر منشور ملل متحد قرار دارد. بر ا منحصراً که ی. معاهداتسوم ۀدست
جاد کـرده یا مراتبسلسله ،المللنیان قواعد حقوق بیبرتر است و م ةقاعد ،همواره و در صورت تعارض

 30مـاده  6ن و بنـد یـو 1969عهدنامـه  30مـاده  1قرار دارد (بنـد  مراتبسلسلهس هرم أو منشور در ر
 ةن آن شد، قاعـدیگزیمنشور جا 103ماده  که بعداً ،ملل ۀثاق جامعیم 20اما در ماده  .ن)یو 1986عهدنامه 

  .)177، ص 1388، یگدلیب ییایندارد (ض ياعتبار متعارض اصالً

  منشور) ۱۰۳ا ماده ي ـمعاهدات ۳۰ده ما ۱ان معاهدات (بند يدر م مراتبسلسلهج. 

 مراتبسلسـلهمنشـور ملـل متحـد، بـر  103بـا تأکیـد بـر مـاده  1بنـد 30در قانون معاهدات، ماده 
اشاره به قاعدة اولـی دارد و اینکـه در صـورت تصـریح  2بند  30کند. همچنین در ماده تصریح می

 .قبلی یا بعدي، نباید مغایر آن عمل شود ةبه معاهد همعاهد

۸۰     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

، استفاده از اصل مؤخّر مستلزم وجود منابعی است کـه از لحـاظ درجـۀ 30ماده  1بر اساس بند 
هـم قاعـدة مـؤخّر وقتـی بـر قاعـدة مقـدم  اعتبار در یک سطح قرار گرفته باشد. در حقوق داخلی

در که این منبع اولویت دارد که از همان منبع قاعدة مقدم یا منبعی برتر سرچشمه گرفته باشد. چنان
  .تر باشد قاعدة مؤخّر قابل اجرا نیستسطح پایین

اي جهانی است و رعایت حـریم اجـراي آن بـر همـۀ توجه به اینکه منشور، معاهده بنابراین، با
الملل تصمیم گرفـت بـا تصـریح ها، اعم از عضو و غیرعضو الزم است، کمیسیون حقوق بیندولت

معاهـدات بـه برتـري منشـور بـر سـایر تعهـدات  30از مـاده  1منشـور، بنـد  103به اعتبـار مـاده 
اسـتفاده کـرده بـود (یعنـی: » نسـخ«میثاق جامعۀ ملل از واژة  20المللی حکم کند. البته در ماده بین
المللی بـا میثـاق جامعـۀ ملـل، هاي بیننامهتنها برتر، بلکه در صورت تعارض تعهدات و موافقتنه

  .شود)آن تعهد فسخ می

  و تعارض با آن »آمره ةعدقا«د. 

  شود:یف مین تعریچن 53حقوق معاهدات در ماده  ۀنیدر زم 1969ن یو ۀبر اساس عهدنام »آمره ةقاعد«
 یالمللـنیب ۀجامعـ ياست که از سـو ياالملل عام قاعدهنیحقوق ب »آمره ةقاعد«حاضر،  ۀاز نظر عهدنام

ر) و تنهـا از یناپـذنشده اسـت (تخلـفکه تخلف از آن مجاز شمرده اي قاعده عنوانبهکشورها در کل، 
ت یرفتـه و بـه رسـمیر باشد، پذییقابل تغ یژگیالملل عام با همان ونیر) حقوق بخّؤ(م يبعد ةق قاعدیطر

  .)231، ص 1388ی، گدلیب ضیایی( شناخته شده است

  يالمللنيگر اسناد و معاهدات بيون با دينوانسهاي كبر تعارض يمرور
گـر اسـناد و یبـا د »زنـاناز ض یرفـع تبعـ«ون یکنوانسـهـاي ضتعار یجمـالا یبه بررسـ ،ن بخشیدر ا

رفـع «ون یکنوانسـهـاي جداگانـه، تعارض ینیتحـت عنـاو ،ن منظوریم. بدیپردازالمللی میبین معاهدات
ان)، منشـور سـازمان ملـل (در بحـث یـو اد ي(در بحث مادر» حقوق بشر یۀاعالم«را با  »زنان ازض یتبع

رفـع «ون یگر از مواد خـود کنوانسـید یز با برخیپکن و ن ون حقوق کودك، سندیکنوانس)، یت ملیحاکم
  کنیم:ی میبررس »زنان ازض یتبع

  حقوق بشر يجهان يةون با اعالميتعارض کنوانسالف. 

یـه حقـوق بشـر بـا اعالم ي،خـانواده و مـادر ۀدر مسـئل »زنـان ازض یرفـع تبعـ«ون یکنوانسـ مادري: .1
ن یچنـ 3بنـد  16گاه خانواده در مـاده ید بر جایکأدر ت ،حقوق بشر یۀدارد. در اعالم يآشکارهاي تعارض

ت جامعـه و دولـت یـجامعـه اسـت و حـق دارد کـه از حما یعیو طب یخانواده رکن اساس«آمده است: 
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مـادران و کودکـان «ن آمده اسـت: یچن 2بند  25، در ماده يدر توجه به امر مادر نیهمچن .»مند گرددهبهر
 .»ژه برخوردار شوندیدارند که از کمک و مراقبت وحق 
ه یـرا عل يدا)، نقـض آشـکاریسـ ۀتـی(کم »زنـان یض ازرفـع تبعـ«ون یاست که کنوانس ین در حالیا

 ۀمقدمـ ، انجام داده اسـت. درياز جمله در مسائل مربوط به خانواده و مادر ،»حقوق بشر یجهان یۀاعالم«
زنان و مردان در خـانواده و  یک تحول در نقش سنتیکند که می اقرارن مسئله یبه ا 14بند ون در یکنوانس
 یتحـول در نقـش سـنت ۀاز است که مسـئلیکامل مردان و زنان مورد ن يبه برابر دستیابیمنظور بهجامعه 

ون رفـع یکنوانسـ ير اجـرایـگیپۀ تـی(کم »دایسـ« ۀتـیو انتقادات کم هاهیآن در توص یقیحق يزنان و معنا
  دهد:یبه وضوح نشان ماین موضوع ن) زنا یض ازتبع

و  یدرمـان ـیت بهداشتیـحما«دارد: مـی خطاب بـه بـالروس اظهـار 2000ه یدر ژانو »دایس« ۀتیکم
ض نسـبت بـه زنـان در یو تبعـ یتیحمـا يکاهش استانداردها موجب، ين دوران بارداریمقررات و قوان

جمهـوري چـک بـا نگرانـی، بـه افـزایش ). در جاي دیگر، خطاب بـه 1382(سعادت، » شودمشاغل می
  اقدامات حمایتی از حاملگی و مادري توجه کرده و به آن اخطار داده است (همان).

 یز انـدکیـسـال و ن 3ر یودکان زدرصد ک 30دهد که چرا تنها می هشدار یبه اسلوون 1997 ته دریکم
ن معنا کـه چـرا یشوند؟ (بدیم مراقبتها ن کشور در مهدکودكیسال ا 6تا  3 کودکان درصد 50ش از یب

کـه  یر کودکـانین اسـتدالل کـه سـایـبا ا »دایس« ۀتیشوند؟!) کمي میدارنگهها ن کودکان در خانهیا یۀبق
 انیـب ،رنـدیگمـی ریثأتـ یشخصـهـاي ر آموزشیو سا یت خانوادگکند از سنّمی خانواده از آنان مراقبت

واگـذار ها کودکـان فقـط بـه مهـدکودك يرا برا یآموزش و نقش اجتماع دفنموظّها دارد که خانوادهمی
  .)3، ص (سیدا کنند

و  »روز مـادر«که چرا کرده است ژاپن انتقاد از  2000در سال  يگریته در گزارش دین کمین ایهمچن
و اي شـهی، کلينقـش مـادرگوید: مین کشور وجود دارد و هنوز حذف نشده است و یدر ا يمادر یۀهد

  آن مقابله کرد. ید بابا است و سنتی
رواج  ۀسـازمان ملـل نسـبت بـه ادامـ«) آورده اسـت: 2000- 1998ته خطاب بـه بـالروس (ین کمای

کـه از نظـر  ي،مـادر ةزیهمچون روز مادر و جـا ییکه در قالب نهادها یتیمرتبط با نقش جنسهاي شهیکل
 یـۀته اشـکال بـه هدین کمیالبته ا .»ران است، نگدروشمار میبه زنان سنتیهاي ق نقشیسازمان ملل تشو

 و، قزاقسـتان، چـکی، مصر، مالدیه، ارمنستان، کروواسی، روسیاسلوون يرا نسبت به کشورها »وز مادرر«
  .)292، ص 1382(فاضلیان،  ز وارد نموده استیزستان نیقرق و
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حـذف هرگونـه «بـر  یمبنـون، یکنوانسـ 10ماده »ج«ته ژاپن را با استناد به بند ین کمیا ،گرید يدر جا
چـرا در « دهـد کـهمـی مورد اعتراض قرار» سطوح آموزش یاز مردان و زنان در تماماي شهیبرداشت کل

دولـت ژاپـن  ،و در ادامـه» ق شده اسـتیزنان تشو ينقش مادر به دختران، یرستانیدبهاي از رشته یکی
  .)284 ، ص1382(طاهري،  دیاعالم نما يارین درس را اختیشود امی مجبور
ه حقـوق یـاعالم«بـا  »زنـان ازض یرفـع تبعـ«ون یواضح تعارض کنوانسهاي نمونهگر یاز د ادیان: .2
حـق دارد از کس هر «دارد: می حقوق بشر اعالم یه جهانیاعالم 18ان است. ماده یگاه ادیجا ۀ، مسئل»بشر
ن یده و همچنـیـا عقیـر مـذهب ییتغ ين آزادن حق متضمّیمند شود. ان بهرهیوجدان و د ،شهیاند يآزاد

 .»شـودمی ینـیمراسـم د يو اجـرا یمات مذهبیز شامل تعلین .مان استیده و ایاظهار عق ين آزادمتضمّ
مهـم  ةن مادیبارها در تعارض با ا »دایس« ۀتیو کم »زناناز ض یرفع تبع«ون یکنوانس ی است کهحالاین در 

 »دایسـ« ۀتـین کمیاست. همچنـ شده ونیان با کنوانسیادق ی، نظر داده و خواستار تطب»حقوق بشر یۀاعالم«
ماننـد سـن ازدواج و  ،سـتیون هماهنـگ نیبا اهداف کنوانسکه  ين اندونزیقوانبرخی خود را با  ینگران

  دارد.می ابراز ،اشتغال يو الزام اخذ اجازه از شوهر براگرفتن گذرنامه  يت شوهر برایرضا ةطالق، اجاز
 ینـیدهاي ته نگران وجود ارزشیکم«دارد: می انیب 1998 می 14در  ياندونزخطاب به  »دایس« ۀتیکم

 يبـر تسـاو یمبتنـهـاي و لـزوم ارزش ینـیدهاي ارزش نبودرا مفهوم مخالف آن یز ؛است يدر اندونز
بـر احکـام  یکـه مبتنـ ین خـانوادگیقوانتمام زنان و  سنتیو نقش  ینیفرهنگ د ی:عنی» (است یتیجنس

  ).1998 می 14هاي دینی باشد، عامل نگرانی کمیته است) (گزارش کمیته سیدا، سنّتفقهی اسالمی و 
شدت نسبت به هرگونه معیار اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، که در جاي دیگر، کمیته بیان داشته است به

زن را در نقش مادري و همسري محدود نماید و در قوانین دولت منعکس گردد، نگران است. این کمیته 
هاي تطابق نداشتن با موضوع تساوي جنسیتی به خاطر الزامات دینی توبیخ ها را در حوزهیاري از دولتبس

   .نموده استنروژ اعتراض  و اکشورهاي پرو، ایتالیبه  1995- 1999در سال کرده است؛ و از جمله 
جوامـع  یبعضـ ن نروژ اسـت کـهیته نگران مفاد قوانیکم«دارد: می انیخطاب به نروژ ب »دایس« ۀتیکم

در حقـوق نـروژ را  يم تا قانون تسـاویخواهمی کند. از دولتنا مین حقوق برابر مستثیرا از قوان یمذهب
  .»م کندیبر مذهب است، ترم یکه مبتن یحذف استثنائاتزمینۀ 
که یک کشور کاتولیک و معتقد بـه محـدودیت در ارتبـاط جنسـی پسـران و  ،به پروخطاب » سیدا«

سـال  20رسی دختران زیـر فقدان دست ... بارةنگرانی خود را در« گوید:، میاستدختران ازدواج نکرده 
 .)1994(مک الروي، » داردبه وسایل جلوگیري از بارداري به میزان کافی ابراز می
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هاي کاتولیک در ایتالیا پیشنهاد داده اسـت سـقط جنـین را عملـی کننـد، در جاي دیگر، کمیته به بیمارستان
  .)1997اوت  12(گزارش سیدا، هاي مذهبی اعتراض داشته باشند دیدگاه سبببهحتی اگر پزشکان بیمارستان 
کـردن نقـش  سـنتیر به ایرلند نسبت به نقش کلیساهاي این کشـور د 1999همچنین کمیته در سال 

  ).1999کند (گزارش سیدا، زنان انتقاد می
نگرانی خود را در برابر کشور کرواسی چنین ابـراز کـرد  1998 می 4اي دیگر، این کمیته در در نمونه

هاي دولـت دربـارة زنـان هاي مرتبط با کلیسـا بـر سیاسـتکه شواهدي وجود دارد دال بر اینکه سازمان
  ).1998می  14ر نتیجه، مانعی در راه اجراي کامل کنوانسیون هستند (گزارش سیدا، شدت نفوذ کرده و دبه

التزام به احکام اسالمی انتقـاد کـرده اسـت،  سبببهبارها از کشورهاي اسالمی » سیدا«همچنین کمیتۀ 
 الزم اسـت قـرآن را بـا توجـه بـه شـرایط کنوانسـیون«دارد: ) بیان مـی1994تا آنجا که خطاب به لیبی (

  ).1994(مک الروي، » بازنگري و تفسیر نمود
گونه کند و اینرا مطالبه می» کنار گذاردن قوانین اسالمی«صراحت در جاي دیگر، خطاب به مراکش به

توان عقل و منطق را پرورش باید قوانین اسالمی را کنار گذاشت؛ چراکه از این راه نمی«کند: استدالل می
قرن  14شود(!) نقطه نظرات مذهبی مانعی در راه تساوي زن و مرد محسوب می عنوانبهداد. قرآن، خود 

  .)1977(سیدا، » تواند در اعمال حقوق زنان و آزادي آنان در این قرن به کار گرفته شودپیش نمی

  )يت مليون با منشور سازمان ملل (حاکميتعارض کنوانسب. 

ا یـد بـه زور یـاز تهد ،خودالمللی بین در روابط اعضا تمام« :منشور ملل متحد آمده است 2ماده  4در بند 
که با اهداف ملـل  يگریا از هر روش دی يهر کشور یاسیا استقالل سی یت ارضیه تمامیاستعمال آن عل

 تمـامت یـحاکم يتساو«اصل  ينابسازمان بر م 1بند  .»خواهند نمود ينت داشته باشد، خودداریمتحد مبا
  آن قرار دارد. »ياعضا

ن منشـور، یـک از مقـررات منـدرج در ایچیه«منشور سازمان ملل متحد آمده است:  2ماده  7بند در 
اسـت دخالـت  يهر کشور یت داخلیصالح وجز که ذاتاً يدارد در اموریسازمان ملل متحد را مجاز نم

  .»ن منشور قرار دهندیرا تابع مقررات ا ین موضوعاتیکند که چنیز ملزم نمیو اعضا را ن ،دینما
با وجود تأکید منشور بر احترام و ارج نهـادن بـه حاکمیـت ملـی کشـورها، کمیتـۀ سـیدا آن را 

هـاي نبـود تطـابق در مسـائل حکـومتی هاي عضو را در حوزهبارها نادیده گرفته و بعضی از دولت
ط و تحفـظ کشـورها در خصـوص قـوانین خـاص ربا موازین کنوانسیون و همچنین با وجـود شـ

  .خ و تحت فشار داده استانتقاد یا توبیکشورشان، آماج 
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خواهد ضمن خطاب به دولت ایرلند، از این دولت می 2000ـ1999هاي این کمیته در سال
ناپـذیر از برنامـۀ درسـی تنها یک بخش جـداییتا اطمینان دهد که آموزش مباحث جنسیتی نه

قضـات باشـد. دانشکدة حقوق است، بلکه بخشـی از آمـوزش مـداوم کارشناسـان حقـوقی و 
هـاي خـاص همچنین دولت باید اطمینان دهد که تعداد کافی از زنان براي انتصـاب در دادگاه

  .شوندمیگزینش 
کشـور دانمـارك را بـه خـاطر نبـود سـهمیه بـراي زنـان در  1997ژانویـه  27در  »سیدا«کمیته 

افـزایش  نظورمبـهاحزاب سیاسی، توبیخ کرد و از آن کشـور خواسـت تـا اقـدامات ویـژة خـود را 
گیري بخش خصوصی افزایش دهد و مردها را تشویق کنـد تـا بیشـتر بـه مشارکت زنان در تصمیم

  .از خانه بپردازند داريامور خانه و نگه
کشور لوکزامبورگ را به خاطر اصالح نکردن قانون اساسی از سوي حزب  2000این کمیته در ژانویه 

اي همراه با آثار آن ها باید همراه با (بیانیهيگذارقانونهمۀ  1998داشت: از سال  دولت توبیخ کرد و اظهار
  ها باشد و حضور مأموران تساوي جنسیتی در بخش خصوصی اجباري است.بر) تساوي فرصت

اصـل  ةدارنـد اردن دربـر یقانون اساس 6 ةهرچند ماد :اردن خطاب کرد ۀتیکمبه  2000ه یژانو 27در 
 يبـازنگراي گونـهبهن موجـود یالزم اسـت قـوان یدر برابر قانون است، ول یشهروندان اردن ۀهم يتساو

  ون مطابقت کامل داشته باشد. یشده با کنوانساصالح یشود که قانون اساس
 ۀحـیقانون خانواده، ال ۀحیر در الییتغنبود را به خاطر  یجیکشور ف »دایس« ۀتی، کم2002ه یژانو 23در 

 يون از سـوید طبـق کنوانسـیـن جدیرد عتاب قرار داد که چـرا قـوانگر موین دیقوان يشهادت و تعداد
  ده است.یب نرسیان به تصوگذارقانون

در امتنـاع از  یق بانـک جهـانیـبا اعمال فشار از طر یموارد، سازمان ملل حت یدر برخ زمینه،ن یدر ا
 مـلانـد، وارد عندادهیـق ون تطبیکه خود را با مفاد کنوانس ییبه کشورهاهاي بسیار ضروري پرداخت وام

  د.ینمایژه میتوجه و کنند،یعمل م آنهااهداف جهت  که در ییبه کشورها ،بعکس اشود و یمی
 يهـاکمـک ،حکومت رییجهت تغ در یحت دارند، یاسیکه اهداف س یتیچندمل يهاشرکت از یبعض

ون یمربوط به کنوانسـرسانی اطالع پایگاهدر  است.» فوالد« و» فورد«آن شرکت  ۀنمون دهند.ارائه می یمال
ۀ بودجـ اینکـه از جملـه شده است؛ ته مطرحیدر ارتباط با کم ییها، پرسش و پاسخ»زنان ازض یرفع تبع«

  گردد؟می نیمأچگونه ت »دایس« ۀتیکم
هاي گونـاگون، و شـرکت هاهـاي سـازماناز طریـق هـدایا و کمک«در پاسخ بیان شده اسـت: 

  .)».A.B.Aآمریکا (» فوالد«ت و شرک» فورد«همچون شرکت 
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کا با توجـه بـه یآمر »فوالد«و  »فورد«همچون شرکت  یتیچندمل يهاشرکت ۀدوستانانسانهاي کمک
 یبعضـ یا سـرنگونیت ینقش فعالشان در حاکم یو حتگوناگون  يدر کشورها متعدد یاسیمداخالت س

  .است زیبرانگالؤس »دایس« ۀتیبه کمها دولت
ی از م، اعمـال فشـار برخـیمسـتق طوربـهکشـورها  یت داخلـیـمداخلـه در حاکمن عالوه بر یهمچن

اي گونـهبه) یو اسـالم یشرقغالباً کشورها ( ی) در اعمال فشار به برخییکایمرآ و ییاروپا کشورها (غالباً
 يوضـوح برخوردهـان اعمـال فشـار، بـهیـد. در ایـنمامـی دین کشورها را تهدیا یت داخلیگر حاکمید

بـر  یمبتنـ«ن منشور یمنشور سازمان ملل، ا 2ماده  1بنابر بند  کهدرحالی ،دینمامی رخ یاسیو س ینشیگز
  .»آن است ياعضا ۀت همیحاکم ياصل تساو

 2، بنـد 2مـاده  4جمهوري دموکراتیک خلق کـره، کـه فقـط بـراي بنـد  کهدرحالیبراي نمونه، 
و حق شرط او بسـیار روشـن، شـفاف و  کنوانسیون، حق تحفظ قائل شده 29ماده  1، و بند 9 ماده

کشـور  11کـره جنـوبی اسـت، از سـوي  هبسیار محـدودتر از بسـیاري کشـورهاي دیگـر از جملـ
اروپایی (دانمارك، نروژ، هلند، اسپانیا، پرتغال، انگلستان، اتریش، فنالند، فرانسـه، سـوئد و آلمـان) 

  مورد اعتراض قرار گرفته است. 
کـه بـا  يمـوارد يبـه اسـتثنا ـ ون رایکه الحاق بـه کنوانسـ ی،اسالم يادر مواجهه با کشوره ویژهبه

 ،مثـال يوارد شـده اسـت. بـراهـا انـد، انـواع انتقادهـا و اعتراضرفتـهیپذ ـ عت اسالم منافات داردیشر
)، سـوئد 2002 می 30)، نروژ (2002هی(ژانو یرلند شمالی)، انگلستان و ا2001 یم 10پرتغال ( يکشورها

)، 2002 مـارس 14)، آلمـان (2002ه یـفور 13ش (ی)، اتـر2002 یهفور 21)، دانمارك (2002ه یژانو 21(
انـد. بـه اعتـراض کـرده یتـانیبـه کشـور مسـلمان مور )2002ه یـفور 8) و هلنـد (2002مه  20فنالند (

، مـراکش، پاکسـتان و یبـیو، لیت، مالـدیـن، مصـر، عربسـتان، کوی، بحـريمالز يبه کشورها سان،نیهم
 یعت اسـالمین حق شرط مطابقت با شـریهم سبببهکه را  و فشارهاها انواع و اقسام اعتراض بنگالدش

  .اندوارد کردهزنان، دربارة 
 16حق شرط اسرائیل غاصب است کـه نسـبت بـه بعضـی مـواد و از جملـه مـاده  نمونۀ دیگر

دولت منطبق بـا قـوانین احـوال شخصـیۀ «آورده است:  گونهاینکنوانسیون، حق شرط قایل شده و 
یهود عمل خواهد کرد؛ چراکه قوانین شخصیۀ بسیاري از جوامـع مـذهبی اسـرائیل غیرقابـل تغییـر 

برخـی کشـورهاي اسـالمی اسـت، از آن نظـر کـه  تحفـظاین حق تحفظ بسیار شبیه حـق  .»است
اند. قایـل شـده تحفـظت اسـالم، حـق التزام به شریع سبببه 16کشورهاي اسالمی نسبت به ماده 
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اند، ولـی هـیچ کشـور رو شـدههـاي کشـورهاي اروپـایی روبـهکشورهاي اسالمی با انواع اعتراض
  .اروپایی به اسرائیل، حتی یک اعتراض هم وارد ننموده است

، حـق »رفع تبعـیض از زنـان«مقدمۀ کنوانسیون  11و  10جالب آنکه کشوري مانند هلند بر بند 
هلند مایل به معرفی مالحظات سیاسی مانند «کند: ته است و هنگام امضاي آن اعالم میشرط گذاش

هـاي خـود ه در کنوانسیون نیست و دولت پادشاهی هلند اعتراضمقدم 11-10 هايمواردي در بند
کن ه شـامل ریشـهمقدمـ 10این در حالی است که بند  .»دانده الزم میمقدمرا به بندهاي مذکور در 

ارتاید، اشکال گوناگون نژادپرستی، تبعیض نژادي، استثمار، استعمار نو، تجـاوز، اشـغال و نمودن آپ
ه نیز ناظر به تحکـیم صـلح و امنیـت مقدم 11ها بوده و بند سلطه و دخالت خارجی در امور دولت

و هـاي اجتمـاعی از نظام نظرها صرفهاي متقابل دولتالمللی، همکاريزدایی بینالمللی، تشنجبین
خلع سالح اتمی، و نظایر آن اسـت. ولـی در ایـن میـان،  ویژهبهاقتصادي آنان ـ خلع سالح کامل، 

هیچ کشوري به شرط نژادپرستانۀ هلند، اعتراض و یا حتی انتقادي وارد ننموده است. الزم بـه ذکـر 
  قایل شده است. تحفظه حق مقدم 11است که آلمان نیز بر بند 

ها و اعمـال با حـق شـرط »دایس« ۀکشورها، نوع مواجه یت ملیه حاکمگر از فشارها نسبت بید یکی
هـا، از انواع و اقسـام اهرم ،اول (قبل از الحاق) ست. در مرحلۀآنهاانصراف کشورها از  يانواع فشارها برا

ه اروپـا یـاتحاد یرسم يهارکل، بر لزوم الحاق در جلسات و مالقاتیا دبیسازمان ملل و  يهااعم از نامه
ن یـرد و جالـب آنکـه در ایپـذمی صورتتأکید تر عیالحاقِ هرچه سر يبرا یمنف ياغات رسانهیز تبلیو ن

رد. در یپـذی مـی، الحاق کشورها را با هرگونه حق شرطیچ مانع و اعتراضیبدون ه »دایس« ۀتیکم ،مرحله
از  ینظـارت و بازرسـ گـزارش، ۀ، بـا ارائـ»دایس« ۀتیکم يبعد (بعد از الحاق)، انواع فشارها از سو ۀمرحل

(ماننـد  یالمللـنیب يو اخـذ اطالعـات نهادهـا »دایسـ«، پـژوهش مسـتقل یردولتـیغهاي ق سازمانیطر
نمودن شـروط  یگر کشورها در جهت جزئی) و دمانند آنو  یونسکو، سازمان بهداشت جهانیسف، یونی

 ،نمونـه يشـود. بـرامی وارد یحذف کل شروط جزئ يفشارها برا ،آخر ۀو در مرحل ،گرددمی وارد یکل
سـند  218در ماده  از شروط خود انصراف دهند. یالحاقهاي در اجالس پکن، اصرار بر آن بود که دولت

ن سـند یـا 219د و شرط خواسته شده و در مـاده یون، آن هم بدون قیکامل کنوانس ياجرا يپکن، تقاضا
    شده است:اند، انتقاد که اعمال شرط کرده ییکشورهااز هم 

گفـت: از انصـراف دولـت در زمینـۀ  اشـتاینلیختن  به» سیدا«کمیتۀ  1999ف. در اول فوریه ال
  .کندات مربوط به کنوانسیون استقبال میتحفظ
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  انتقاد کرد.  16و  7ات دولت در زمینۀ مواد تحفظکمیته از کشور مالدیو به خاطر  ،2001فوریه ، 2ب. در 
ات تحفظـشـتر در انصـراف از یشرفت بیعدم پ سبببهته از لوکزامبورگ یکم ،2000ه یژانو 21 ج. در

  د. نمو) انتقاد ي فرزندانبرا ی(حق انتخاب نام خانوادگ 16ماده  Gو بند  7مربوط به ماده 
خواست تـا  واانتقاد قرار داد و از آماج ات گذشته، تحفظ سبببهکشور مصر را  2001ه یفور 2 . درد

  ات بردارد.تحفظانصراف از  يم براالز يهاگام ،با سرعت
ا یـن و یشـیپ يهاا اضـافه نمـودن بـه حـق شـرطید یاست که گذاشتن حق شرط جد ین در حالیا

 يط دشـواریسـت و خـروج بـا شـرایرفتـه نیچ وجه پذیبه ه »دایس« ۀتیکم يون از سویخروج از کنوانس
  .)97- 96، ص 1382، ي(طاهر همراه است
اي است که یک کشور هنگام تصویب یـک معاهـده یـا الحـاق بـه بیانیه» حق شرط« کهدرحالی

آن صادر نموده است و قصد خود را مبنی بر عـدم شـمول برخـی از مقـررات معاهـده نسـبت بـه 
تـالش کمیتـه در جهـت » حـق شـرط«رسد که اساساّ فلسـفۀ وجـود دارد. به نظر میخود، بیان می

هاي بـومی، شـان بـا توجـه بـه مؤلفـهملیبا احترام به حاکمیـت همراه نمودن کشورهاي گوناگون 
، ایـن حـق کشـورها فرهنگی و مذهبی آن کشورهاست که متأسفانه توسط کنوانسیون رفع تبعـیض

در حـد بـازنگري، تغییـر و تحـول  آنهـاآن خدشـه شـده و تـالش  به رسمیت شناخته نشده و در
اسـت کـه بـا عنـوان » G8«ب نیـز نشسـت ساختاري کشورهاي عضو است. نمونۀ بـارز ایـن مطلـ

و بـا حمایـت مـالی بانـک جهـانی و بـا » حذف شروط کامل از کنوانسیون رفع تبعـیض از زنـان«
در ترکیه تشکیل شد. در این نشست، کمیته تمـام تـالش  2007حضور کشورهاي اروپایی در سال 

ه بـا مخالفـت حذف شروط کلی و جزئی نسبت به کنوانسیون مبـذول داشـت کـخود را در جهت 
برخی کشورها نیز مواجه گشت و این نشست در نهایت، بدون هیچ نتیجه و دستاوردي به کار خود 
پایان داد. جالب توجه اینکه با ردّ قاطع هرگونه پیشنهاد کشـورها در موضـوع ضـرورت بـازنگري 

کمیسـیون  اتیمقدمکه هیأت جمهوري اسالمی در اجالس کنند؛ چنانمحتواي کنوانسیون مقابله می
)، با توجه به عدم موفقیت کنوانسیون در عمل و اجرا و ضمن اعـالم علـل 2009(تایلند » مقام زن«

نپذیرفتن کنوانسیون از طرف جمهوري اسالمی و ضرورت بازنگري محتوایی کنوانسیون در اجالس، 
یی کنوانسـیون کمیتۀ بیانیه فقط بازنگري اجرایی را قابل قبول دانست و با هرگونه بـازنگري محتـوا

اي اسکاپ) در سال (منطقه» مقام زن«اتی کمیسیون مقدمهمچنین در آخرین نشست  مخالفت ورزید.
  تأکید کرد.» حق شرط«در تایلند، به حق کشورها بر انصراف کلی از  2014

۸۸     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

  ون حقوق کودکيون با کنوانسيتعارض کنوانسج. 

ها، حـق خـروج از آن براي دولت »از زنان رفع تبعیض«بر خالف کنوانسیون » حقوق کودك« کنوانسیون
بینی کرده است. هرچند ما انتقادات جدّي بـه مبـانی و مفـاد کنوانسـیون فسخ قرارداد نیز پیش درواقع،و 
، که در این کنوانسیون طرح شده، بـا حقـوق کـودك در »حقوق کودك«داریم، ولی میان » حقوق کودك«

  .)136، ص 1387وجود دارد (مهرپور،  ییهاتعارض» رفع تبعیض از زنان«کنوانسیون 
خـاطر کـودك بـه«آمده است:  گونهاین 8، در بند »حقوق کودك«ۀ کنوانسیون مقدماز جمله، در 

هـاي هـایی از جملـه حمایتهـا و محافظتنداشتن رشد کامل فیزیکـی و ذهنـی، محتـاج مراقبت
هـاي سـقط جنـین و مراقبتایـن مطلـب بـا دو مسـئلۀ ( .»مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد است

باریکانی و داراي تعــارض اســت (ســادات» رفــع تبعــیض از زنــان«ویــژه) مطــرح در کنوانســیون 
  .)25، ص1389سلطانی، 

 یولـ ی نکـرده،اظهـارنظر واضـح بـارهاینز در یـون حقوق کـودك نیهرچند کنوانس :سقط جنین .1
ن مطلـب اسـت. روشـن اسـت کـه یـمـرتبط بـا ا ـ هشداز جمله بند مطرحیون ـ ن کنوانسیاز ا ییبندها
 »اتیـحـق ح«رد، یـبگ صـورت یت حقـوقیحماآن  زمینه، باید ازن یکه در ا ،»حق کودك«ن یتریاساس

  .قرار دارد یت زمانین بدون محدودیجن ياریاوست که در تعارض با سقط اخت
م از مـواد اصـلی در موارد بسیاري، اعـ» رفع تبعیض از زنان«این در حالی است که کنوانسیون 

هاي کمیتــه، خواســتار تســهیل و تشــویق ســقط داوطلبانــۀ جنــین در هــا و دســتورالعملو گزارش
هاي عضـو تمـامی اقـدامات مقتضـی را دولت«کنوانسیون،  12ماده  1کشورها شده است. بنابر بند 

سـی بـه رهاي بهداشتی به عمـل خواهنـد آورد تـا دستبراي رفع تبعیض از زنان در زمینۀ مراقبت
مساوي میـان زنـان  طوربههاي بهداشتی، از جمله امور مربوط به تنظیم خانواده، خدمات و مراقبت

  .»و مردان محقق شود
گرچه کنوانسیون در این زمینه هم مانند دیگر موارد اختالفی در سطح جامعـۀ جهـانی، منظـور 

هـاي ها و اعتراضخود را بسیار غامض و مبهم بیان نموده اسـت، ولـی بعـدها تفسـیرها و توصـیه
هـاي بهداشـتی از مراقبت«، مسئله را روشن و آشکار ساخت و معلوم شد مقصـود از »سیدا«کمیتۀ 

حـق مالکیـت زن  سـبببه» سـقط اختیـاري جنـین«همـان » ارد مربوط به تنظیم خـانوادهجمله مو
و ها هیتوصـ یبرخـ ،در ادامـه .)349-348، ص 1378نسبت به بدن خود و کنتـرل آن اسـت (کـار، 

  د:یآمی عضو ين موضوع، به کشورهایا دربارة »دایس« ۀتیانتقادات کم
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کنوانسـیون را  12مـاده  ،در غیر ایـن صـورت د.کنی: سقط جنین را قانونی اعالم 1999کلمبیا ـ 
  کنید.نقض می

کنـد تجدید نظـر دوباره  ،ن خودید در قوانیک بایکند که مکزمی دیاک یۀته توصی: کم1998 ـ کیمکز
  دا کنند.یپ دستجنین  ع به مراکز و امکانات سقطیفراهم شود که زنان بتوانند راحت و سر یطیتا شرا

کـه در سـال  ،نیمربوط بـه سـقط جنـ ةد که چرا مادیگومی تهی: کم1999 ـیشمالرلند یانگلستان و ا
  شود؟ینم یرقانونین غیب شد، شامل سقط جنیتصو 1967

رنـد یپذین را نمیماران سقط جنیها، بمارستانیاز ب ید که چرا در بعضیگومی تهی: کم1998 ـیکرواس
مارسـتان و ین، دکتـر، بیسـقط جنـ يشـود کـه بـرامـی ادی »خالف حقوق زنان« عنوانبهن مسئله یو از ا

  ار نداشته باشند.یدر اخت یامکانات کاف
ن رقـم سـاالنه یشوند که امی سقط ياریاخت ۀن در سراسر جهان به گونیجن 000/126سفانه روزانهأمت

را  »یین القـایسـقط جنـ«ا یـت دنیـدرصـد جمع 61کشور جهان شامل  54رسد. اکنون می ونیلیم 46به 
بـا الحـاق تدریج، بهمانده هستند، یت باقیدرصد جمع 39که شامل  ،زیگر نیکشور د 97اند و کرده یقانون

ی طـ ییرش نهـایپـذ يبـه سـو يری، ناچـار مسـ»زنـان ازض یرفع تبع«ون یهمچون کنوانس یبه معاهدات
 »زنـان ازض یرفـع تبعـ«ون یکشورها تا کنون بر کنوانس يکه از سو یتحفظن یکنند. جالب آنکه باالترمی

  ).1383وارد شده، نسبت به همین موضوع سقط جنین بوده است (اردبیلی، 
در  »حقـوق کـودك«ون یکه با مطلـب کنوانسـ ،ونیدوم کنوانس ۀمسئل :هاي دوران بارداريمراقبت .2

 یو ذهنـ یکیزینداشتن رشد کامل ف سبببهقبل و بعد از تولد هاي و محافظتها خصوص لزوم مراقبت
  است. » مادر يدوران باردارهاي مراقبت« ۀدر تعارض است، مسئل کودك
 ين بـاروریکـه در سـن یزنـان« :ی کـرده اظهـار نگرانـیخطاب به روسـ 2002آگوست  27 ته دریکم

 »شـودمـی اشتغال زناندر  يتساو نبودن امر موجب یشوند و امی شغل محروم 456فهرست هستند، از 
  )2002(د.ك: رایت، 

حمایـت «دارد: اظهـار مـی 2000جـاي دیگـري خطـاب بـه بـالروس در ژانویـه  این کمیته در
درمانی و مقررات و قـوانین دوران بـارداري، موجـب کـاهش اسـتانداردهاي حمـایتی و  ـبهداشتی

). همچنـین در جـاي 2000ژانویـه  31(گـزارش سـیدا، » شودتبعیض نسبت به زنان در مشاغل می
انی، افزایش اقدامات حمایتی نسبت به حـاملگی و مـادري دیگر، خطاب به جمهوري چک، با نگر

  ).1998می  14دهد (گزارش سیدا، را مورد توجه قرار داده، اخطار می

۹۰     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

کـه چـرا بـا  کنـدمیرا سـرزنش  یو و اسـلونی، قزاقستان، مصر، مالدیکرواس يکشورها حتی تهیمک
گونـه در نیشـوند و بـدینـان مسـخت بـه ز يمانع ارجـاع کارهـا ،ت از مادرانیدر حما ینیاعمال قوان

  ).1383گردند (شاعري، تصاحب مشاغل، بین زنان و مردان تبعیض قایل می

  ون با سند پکنيتعارض کنوانس د.

از  کنندهشـرکت هـزار 17 با حضور بود که جهانهاي ن کنفرانسیتراز بزرگ یکیپکن  یکنفرانس جهان
هـزار  4و  یردولتـیغ يهـاسـازمان ةندینما هزار 4ش از یکشور جهان و با ب 189نده از یهزار نما 6جمله 

  ن برگزار شد. یدر چ 1995ها در سال رسانه ةندینما
تنظـیم  ،عمل پکـن ۀکارپایصورت سند ه که ب بند است 360و  ماده 38پکن مشتمل بر  ۀاعالمی

توجـه بـه  کل ولی تأکید دبیر است، صورت توصیهه ب گانۀ آنموضوعات دوازده. گرچه است شده
 ،سـازمان ملـلدر  »مقـام زن«کمیسـیون  بـهساالنه گزارش  ۀدر انجام مواد آن است، و ارائ هاکشور

  .  نموده استآن را مهم 
سازمان ملـل  يه شده از سویته ي، هرچند هر دو اسناد»زنان ازض یرفع تبع«ون یسند پکن و کنوانس

هـاي ز تعارضیـن آنهـاان یـم یو اصول مشترك است، ول یبانمطابق برخی محقوق زنان و درخصوص 
  وجود دارد.  ،ان و خانوادهیاد ۀدر مسئل ویژهبه ي،آشکار

ورزیم:) بـه بـر تعهـد خـود تأکیـد مـی«(آمـده اسـت:  12در کارپایۀ عمل سند پکن، بنـد 
توانمندسازي و پیشرفت زنان، از جمله حصول حق آزادي اندیشه، وجدان، دین و عقیده و از 

(دفتر امور زنـان در نهـاد » هاي اخالقی، روانی و فکري زنان....ین نیازاین طریق، کمک به تأم
(چـارچوب  24همچنین در جاي دیگري از سند پکن، بند  .)16، ص1375ریاست جمهوري، 

ها تن از زنان و مردان، در شیوة دین، معنویت و اعتقاد در زندگی میلیون«جهانی) آمده است: 
کند. حـق پرورند، نقشی محوري ایفا میشان و در آمالی که براي آیندة خود در دل میزندگی

برخـوردار  آنهـااپذیر بشـرند و همگـان بایـد از نآزادي اندیشه، وجدان و دین، حقوق جدایی
شوند. این حق مشتمل است بر برخورداري یا پذیرش دین یا اعتقادي خودگزیده، به انفراد یـا 
همراه دیگران، در زندگی خصوصی یا عمومی، و نیز مشتمل است بـر ایـن حـق کـه دیـن یـا 

  »ا عیـــان ســـازدگـــزارد یـــا تعلـــیم آن راعتقـــاد خـــود را در عبـــادت، رعایـــت شـــعائر، 
  ).29، ص1375(دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوري، 



   ۹۱ المللييگر اسناد و معاهدات بينبا د» رفع تبعيض از زنان«هاي کنوانسيون بررسي تعارض

التزام به این  سبببهها را بارها متعرض عقاید مذهبی شده و دولت» سیدا«ولی در مقابل، کمیتۀ 
تعـارض کنوانسـیون رفـع تبعـیض از «موضوع، آماج انتقاد و اعتراض قرار داده است. در بحـث از 

  ها ذکر شد.برخی از این نمونه »بشر در مسئلۀ ادیانزنان با اعالمیۀ حقوق 
» مـادري و خـانواده«و سند پکن در مسئلۀ » رفع تبعیض از زنان«تعارض دیگر میان کنوانسیون 

کننـد. خـانواده زنان نقش خطیري در خانواده ایفا می«از کارپایۀ سند پکن،  29است. بر اساس ماده 
تقویت شود. خانواده از این حق برخوردار اسـت کـه از  بایدرو، اینواحد اساسی جامعه است و از

هاي اعضاي آن ها و مسئولیتحفاظت و حمایت فراگیر برخوردار گردد... احترام به حقوق، توانایی
انـد؛ خـدماتی کـه امري ضروري است. زنان ایفاگر خدمت سترگی به رفاه خانواده و توسعۀ جامعه

گردد. باید در جامعه، بـه اهمیـت تمامی اهمیتشان ملحوظ نمی شوند یاهنوز در جامعه تصدیق نمی
اجتماعی فرزندآوري، مادري و فرزنـدپروري و نقـش والـدین در خـانواده و در پـرورش کودکـان 

  .)31، ص1375(دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوري، » اذعان شود
گـاه یز جایو ن »يمادر«نان با عنوان ز یسنتنقش  یبارها در نف »دایس« ۀتیکمکه م یشاهدبا وجود این، 

یض ون رفـع تبعـیتعارض کنوانس«در بحث که چنانکرده است؛ کشورها انتقاد از آنان در خانواده،  يدیکل
  :شودین قسمت هم به چند نمونه اشاره می. در اذکر شد »يمادر ۀحقوق بشر در مسئل یۀزنان با اعالم از

خـود کـه  ياشـهیکل يرفتارهـا سـبببهکشـور لوکزامبـورگ  از تهیکم ،2000ه یژانو 21خ یدر تار. 1
دار مادر و خانـه عنوانبهر کشد و زنان را یآور به تصوسرپرست خانواده و نان عنوانبهکوشد مردان را یم

  د.کرت یشکاگرفت و از آن کشور راد ینشان دهد، ا
زنـان  يهابر نقش یدر پ ید پیکأت سبببه یاز کشور کرواس »دایس« ۀتیکم 1998می  14خ یدر تار .2

ت دوران یـحما ةدربـار یمفـاد قـانون کـهدرحالی ،انتقـاد کـرد يگـذارقانونمادران و مراقبان در  عنوانبه
  ).1998می  14شود (گزارش کمیته سیدا، بارداري امري مهم تلقی می

 یمنفـهاي امدیند پتوامی از نقش زن در خانواده یل فرهنگیتجل :گر آورده استید ين در جایچنهم
  تر کند (همان).سازي اقتصادي دربارة زنان را وخیمهاي بهینهسیاست

  ونيون با خود کنوانسيتعارض کنوانس.  هـ

ــر تعارض ــا معاهــدات و ســایر کنوانســیونعــالوه ب ــوان المللــی، میهاي بینهــاي کنوانســیون ب ت
هایی نیز در خود کنوانسیون یافت و به این وسیله، نشـان داد کـه کنوانسـیون از درون نیـز تعارض

۹۲     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

یکـی از  :تـوان از دو حیـث توجـه کـردهاي درونی کنوانسـیون میدچار تعارض است. به تعارض
 .م، و دیگري از حیث عملکردحیث مفهو

در آن  یابهامات مفهـوم» زنان ازض یرفع تبع«ون یاز مشکالت کنوانس یکی: تعارض از نظر مفهوم .1
 14 بنـددر  ،مثـال يبـرا کنـد.می مخالف و متناقض باز یو حت گوناگون يرهایتفس ياست که راه را برا

ز نقـش زنـان در یـمـردان و ن سـنتیر در نقـش ییتغ«آمده است:  »زنان ازض یرفع تبع«ون یکنوانس ۀمقدم
    .»است يبه سالمت کامل زنان و مردان ضرور دستیابیمنظور به ،جامعه و در خانواده

نقـش اعـم از  ،در خـانواده سـنتیهـاي نقش ۀا همیچه؟ آ یعنی »سنتیر نقش ییتغ« :دید پرسیحال با
    محقق گردد؟ یچه شکلر قرار است به یین تغیمذموم است؟ و ا يهمسر و يمادر ،يپدر

مـبهم و چنـدپهلو آمـده کـه هـر اي گونـهبهگـر یم دیمفـاه ياریکه ذکر شد و بس یمیمفاهاز  یبرخ
در مقـام الحـاق بـه سـبب، ن یر خود را در مواجهـه بـا آن داشـته باشـد. بـه همـیتواند تفسی میفرهنگ
  اند.رفتهیت کشورها آن را پذیرش آن، اکثریون و پذیکنوانس

از تمـامی ایـن » رفع تبعـیض از زنـان«نشان داد که کنوانسیون » سیدا«مقام عمل، کمیتۀ ولی در 
مفاهیم، تنها مقصود مشخص و دقیـق خـود را داشـته ـ کـه البتـه در بسـیاري از مـوارد، در مـتن 
کنوانسیون اصالً به آن تصریح نشده است ـ و هیچ تسامح و تساهلی نیز در مواجهه بـا تفسـیرهاي 

شـود، نـدارد. هاي فرهنگی، اجتماعی و بومی گونـاگون میه از این مفاهیم طبق ویژگیگوناگونی ک
هاي بهداشـتی، از جملـه مـوارد مراقبت« متن کنوانسیون آمده است که زنان باید از 12اگر در ماده 

است! و یـا اگـر در » سقط اختیاري جنین«برخوردار باشند، مقصود همان » مربوط به تنظیم خانواده
قانونی نمـودن «، مقصود همان »سوء استفاده در قاچاق زنان جلوگیري شود«آمده که باید از  6 ماده

منظور جلوگیري از سوء استفاده است! کـه ، بازنمودن باب استفادة قانونی بهدرواقعو » گريروسپی
افـراد  تنهـاآشکار سـاخت، و نـه» سیدا«هاي بعد، کمیتۀ البته این مقصود و معانی شفاف را در سال

ان کشورهاي گوناگون نیز در تفسیر این معـانی، بـه اشـتباه دانحقوقمعمولی، بلکه حتی بسیاري از 
در کتاب خود  6داران الحاق است، در خصوص ماده که از طرفمهرانگیز کار، افتادند. نمونۀ آن را 

رد نفـرت بـوده، و گري موزمین، استثمار زنان و روسپیبا توجه به فرهنگ کهن ایران« :آورده است
گري تعیین کرده اسـت، لـذا در با توجه به اینکه دین اسالم هم مجازات سختی براي اشاعۀ روسپی

بـا سـاختار  6هیچ مانع شرعی متصور نیست ... لذا مفاد مـاده  6جهت اجراي ماده  ،صورت الحاق
  .)141-139، ص1378(کار، » قانون اساسی نیز در تعارض نیست
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، نـوعی درواقع» گريقانونی کردن روسپی«با » گريمبارزه با قاچاق روسپی«نکته: خلط موضوع 
انجامـد. امـا نکتـه ، به قربانی شدن زنان می»گريحمایت از روسپی«آید و به نام می شماربهمغالطه 

گري ذاتاً طبق قانون، مصداق معاهدة نامشروع و باطل بوده و اشـکال در اینجاست که عمل روسپی
  .ذات معامله است

تـوان یم، یفهـومهاي معالوه بر تعارض :کنوانسیون با کنوانسیون از نظر عملکرد هايتعارض .2
 یدر سه حـوزه بررسـ هان تعارضیا ،ن بخشیز اشاره کرد. در ایون در عملکرد نیکنوانسهاي به تعارض

  شوند:می
 ،ون در عمـلیکنوانسـ ،يت از زنان باردار و بحث بـارداریدر موضوع حما حمایت از زنان بـاردار: الف.
یض رفـع تبعـ«ون یاشاره کرد. در متن کنوانسهاي ذیل نمونهتوان به ، مینمونه يدارد که برا هاییتعارض

  ن آمده است:یت از زنان باردار چنیحما خصوصدر  »زنان از
  .»ت قرار خواهد داشتیاول اهم ۀمنافع کودکان در درج ،موارد ۀدر هم ...«و:  ـ دبند  ،16ماده ـ 
 ي، بسـتريعضو به زنان خدمات مربـوط بـه بـاردار يهادولت: «1 رغم مفاد بند، به2، بند 12ماده ـ 

مناسـب  ۀیـتغذ و گـانیخـدمات را ،مان ارائه خواهند داد. در موارد الزمیمان و دوران پس از زایزا يبرا
  .»اعطا خواهند کرد آنهابه  یردهیو ش يدوران باردار یط

داري در انـواع مشـاغلی کنوانسیون برقراري حمایت خاص از زنان هنگام بـار: «د ـ 2، بند 11ماده ـ 
  .»شودآور است، محسوب میکه براي آنان زیان

مـان و یزا يبـرا ي، بسـتريخدمات مناسب در ارتباط با بـاردار ۀارائ ...ول عضود: «2بند ، 12 مادهـ 
  .»ن خواهند کردیتضمبراي زنان مان را یدوران پس از زا

ون بـوده ین رهنمود کنوانسیتعارض آشکار با ادر ، »زنان ازض یرفع تبع«ون یکنوانس ،در عملکرد یول
  :دیآمی ت از زنان بارداریحما زمینۀدر  »دایس«هاي هیتوص ،است. در ادامه

مـانع  ،چرا در حمایـت از مـادران«ی: به کرواسی، قزاقستان، مصر، مالدیو، اسلون »سیدا« گزارش
ل بین زنان و مردان تبعیض در تصاحب مشاغ ،گونهو بدین دگردیارجاع کارهاي سخت به زنان می

    ».؟شویدل مییقا
 يکـاهش اسـتانداردها موجـب ،يان بـارداررن دویمقررات و قوانو  یو درمان یبهداشت يهاتیحما

  شود. یزنان در مشاغل م ازیض و رفع تبع یتیحما
افـزایش اقـدامات حمـایتی دوران بـارداري و  سبببههمچنین از جمهوري چک » سیدا«کمیتۀ 

  هاي مربوط به بازنشستگی زودهنگام براي زنان انتقاد کرد.مادري و نیز سیاست

۹۴     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

هـاي درونـی اسـت. از یـک سـو، کنوانسیون در حوزة اشـتغال نیـز واجـد تعارض اشتغال: .ب
هـیچ تبعیضـی حـق ، برخورداري از شغل و امنیت شغلی را بدون »زنان رفع تبعیض از«کنوانسیون 

  تمامی زنان دانسته است:
  است. نفک تمام افراد بشریحق اشتغال حق ال الف: ـ 1، بند11ماده 
  شود.تأکید می استخدام يکسان برای یاستخدامهاي ب: بر حق استفاده از فرصت ـ 1، بند11ماده 
لی و تمام ج: بر حق انتخاب آزادانۀ حرفه و حق برخورداري از امنیت شغ ـ 1، بند11ماده 

در مقابـل کشـورهایی کـه » سیدا«شود. با این حال، چگونه امتیازات و شرایط شغلی تأکید می
اند که اخراج تعداد باالیی از زنـان قوانین جدیدي (پس از الحاق به کنوانسیون) تصویب کرده

نـه اسـت؟ چگواستفاده از حجاب به همراه داشته، سکوت اختیار کـرده  سبببهشاغل را تنها 
قانون منع حجاب و اخراج و محرومیت از اشتغال در کشـورهایی همچـون فرانسـه، آلمـان و 

مواجه نشده است؟ چرا صـدها نفـر از » سیدا«نروژ، حتی با یک انتقاد کوچک از سوي کمیتۀ 
زنان در کشورهاي اروپایی، که تحصیالت عالی یـا تخصصـی دارنـد، فقـط بـه جـرم داشـتن 

، که نگران زنان روسپی آلمان »سیدا«مشاغل دلخواهشان شوند؟ کمیتۀ توانند وارد حجاب، نمی
است که چرا از حق بیمه برخوردار نیستند و به دولت آلمان در این زمینه تذکراتی نیـز داده و 

نقض حقوق آشکار زنان، از یک انتقاد یا حتی  انتقاداتی نموده است، چگونه است که در زمینۀ
  ؟یک توصیه دریغ نموده است

کنوانسیون همچنین در حوزة آموزش نیز داراي همین تعارض بین نظر و عمل است.  آموزش: ج.
هـاي دولت«، از حقوق مسلّم تمام زنان برشمرده شده اسـت: حق آموزشکنوانسیون،  10ماده بنابر 

اطمینـان کنی تبعیض علیه زنان را فراهم خواهند کرد تا منظور ریشهعضو تمامی اقدامات مقتضی به
  .»یابند که در زمینۀ تحصیل، از حقوق مساوي با مردان برخوردارند

که آمـوزش و سـوادآموزي حـق  ،المللی و حقوق بشرياسناد بین ۀهم ۀبا توجه به اهداف اولی
هاي تـرین شاخصـهکـه یکـی از مهـم ،پیشـرفتهاصطالح ـ به ـ بشر است، چگونه کشورهايۀ اولی

داشـتن  سـبببه زنـان شـوندراضـی می ،داننـدشـان آمـار سـواد میپیشرفت و توسعه را در کشور
کنوانسـیون چگونـه در مقابـل ایـن  در این زمینه نیـزاز آموزش و تحصیل محروم شوند!  ،حجاب

سـان، کنوانسـیون بـه یکـی از اهـداف مهـم آیـا بدین ؟است سکوت کرده ،تناقض آشکار کشورها
  آموزش است، خواهد رسید؟کنی تبعیض علیه زنان در امر خود، که ریشه
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  يريگجهينت
هاي ونیگـر اسـناد و کنوانسـیبـا دهایی تعارض يدارا ،متعدددر موارد  »ض از زنانیرفع تبع«ون یکنوانس

ان)، بـا یـو اد يگاه خانواده، مـادریجا ۀ(در مسئل »حقوق بشر یۀاعالم«ون با ین کنوانسیاست. االمللی بین
سـقط  ۀ(در مسـئل »حقوق کـودك«ون ی)، با کنوانسملیت یاحترام به حاکم ۀمنشور سازمان ملل (در مسئل

)، با سـند پکـن یکودك از نام خانوادگ يز حق برخورداریو ن يدوران باردارهاي ن، مراقبتیجن ياریاخت
و  یمفهـوم یـثح(از  »ض از زنانیرفع تبع«ون یبا خود کنوانس ی) و حتملیت یان و حاکمیاد ۀ(در مسئل

  است. متعددهاي تعارض يا) داريز عملکردین
» رفـع تبعـیض از زنـان«همچنین در بررسی، مالحظه گردیـد کـه بعضـی از مـواد کنوانسـیون 

هـا) و مـاده (لزوم منـع فشـار بـر دولـت 52، ماده »)آمره«(لزوم التزام به قاعدة  53ماده  کنندةنقض
انون معاهـدات، نقـض ایـن (عدم جواز به اشتباه انداختن) قانون معاهدات است. بـر اسـاس قـ 48

، بـا بـه اشـتباه ویژهبـهاي نشـانگر بطـالن آن معاهـده اسـت. موارد توسط هر کنوانسیون یا معاهده
اي دیگر قانون معاهـدات را نقـض نمـوده اسـت. کمیتـۀ گونهبه 6ها در تفسیر ماده انداختن دولت

کشـورهاي  ویژهبـهجهـان،  موجب به اشـتباه انـداختنِ کشـورهاي با نوعی فقدان شفافیت،» سیدا«
یک از این کشورها بر این ماده حق شرطی نگذارند! بـه ایـن معنـا موجب شده است هیچ ،اسالمی

وجه، هـدف مـورد نظـر کمیتـه مبنـی بـر قـانونی ، کشورها به هیچ6که با مطالعۀ سطحی متن ماده 
شـوند، متوجـه نمی ،آن تأکید شـده اسـت هاي ساالنه بارها برگري را، که در گزارشکردن روسپی

تنهـایی، کننـد. ایـن امـر نیـز بـهبرداشـت می 6گري را از مـاده بلکه فقط مبارزه با قاچاق روسـپی
  شود. افیتی باشد که به نوبۀ خود، سبب فسخ معاهده مینبود شفتواند نشانۀ می

هـا و و اعمـال فشـار بـر دولت ملیبا احترام نگذاشتن به حاکمیت » سیدا«این، کمیتۀ  عالوه بر
تالش براي تغییر برخی قوانین که جزو قانون اساسی برخی کشورها هستند، این اصل مهـم قـانون 

تـر از اکیداً ضروري است در اجـرا و بلکـه مهم تنهانهرو، اینمعاهدات را نیز نادیده گرفته است. از
  .شود آن، در محتواي آن نیز بازنگري

   

۹۶     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  
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