
چكيده
رعايت حقوق زنان در جوامع مختلف يكى از مسائلى مى باشد كه از ديرباز مورد توجه بوده است. اين دغدغه را به خوبى مى توان 
ــر يعنى اعالميه جهانى حقوق بشر و ميثاق نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى به وضوح مشاهده  ــند محورى حقوق بش در دو س
ــيون جداگانه به نام  ــت فعاالن حقوق زنان را راضى كند، از اين رو مبادرت به تصويب كنوانس كرد. اما اين دو پيمان نامه نمى توانس
ــورهاى اسالمى با در نظر گرفتن مبانى حقوق اسالمى  ــتا گام بردارند. كش ــتر در اين راس تبعيض عليه زنان نموده اند، تا هرچه بيش
سابقه بس طوالنى در مورد رعايت حقوق زنان نسبت به كشورهاى غير اسالمى به ويژه غربى دارند، ليكن دنياى امروز به خصوص 
ــت آزمايى ادعاى دولتها درباره به رسميت شناختن حقوق زنان برگزيده است.  ــازوكار خاصى را براى راس در عرصه بين المللى س

بنابراين الزم مى باشد از منظر گزارشهاى اين كنوانسيون به بررسى اين موضوع پرداخته شود.
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مقدمه
در اوايل قرن نوزدهم و بعد از پيدايش كشورهاى متعدد اسالمى 
در خاورميانه و شمال آفريقا به ويژه با تحوالتى كه در برخى از 
نظامهاى سياسى جوامع اسالمى مانند ايران و سودان در راستاى 
ــيم پديد آمد؛ هم زمان با اين موج اسالم خواهى،  نفى سكوالريس
ــلمان براى به دست آوردن  ــاهد حركت و جنبش زنان مس ما ش
ــتيم كه در اصطالح به آن فمينيست  حقوق مساوى با مردان هس

اسالمى1 مى گويند.
ميان انديشمندان مسلمان درباره اين گرايش از فمينيست و نحوه 
ــى اختالف نظر وجود دارد. برخى  تأثيرپذيرى آن از مبانى غرب
از آنان معتقد هستند كه ميان اسالم و فمينيست هيچ گونه تناسب 
و هماهنگى نمى توان يافت و پيدايش اين مفهوم در دنياى غرب 
ــى از ظلم تاريخى مى باشد كه نسبت به زنان در متون دينى  ناش
ــده است، حال آنكه در  ــالم اعمال ش اديان ابراهيمى پيش از اس
ــود.2 در مقابل،  ــالم چنين تبعيضى ديده نمى ش ــون مذهبى اس مت
ــتند كه واكنش  ــى از فعاالن در عرصه زنان بر اين باور هس برخ
ــبت به فمينيست به خاطر حفظ نظام پدرساالرانه  دين مداران نس
ــدم تمايل به  ــود در اجتماع و ع ــمهاى موج ــى بر دين، رس مبتن

مدرنيته شدن مى باشد.3
ــت  ــار نظرهايى كه پيرامون مفهوم فمينيس ــارغ از بحثها و اظه ف
ــالمى در  ــالمى و غير اس ــن محققان اس ــروعيت آن در بي و مش
ــان، دو راه كامًال  ــه حقوق زن ــان فعال در عرص ــت، زن ميان اس
ــبت به خود  ــت تحقق رفع تبعيض نس ــاوت و متمايز را جه متف
ــالمى برگزيدند. گروهى از فمينيستهاى مسلمان با  در جوامع اس
ــور كلى مذهب را از  ــتهاى ليبرال به ط ــروى از مكتب فمينيس پي
ــاوى مرد و زن با توجه به  حيطه كار خود خارج نموده و بر تس
ــى اذعان مى كنند و به  ــگ بودن محيط عمومى و خصوص هماهن
ــن و نهادهاى اجتماعى خود را بى نياز از  ــت ظالمانه بودن دي عل
ــروه اول كه دين را عامل  ــت مذهب مى دانند.4 برخالف گ حماي
ــدن زنان به شهروند درجه دوم در كشورهاى  تبعيض و تبديل ش
ــالمى مى پندارند، گروه دوم مشكل نابرابرى حقوق بين زن و  اس
ــير نادرستى مى دانند كه از متون دينى ارائه  مرد را محصول تفس
مى شود.5 از منظر آنان در آيات قرآن هيچ گونه تبعيض بين زن و 
ــير سنتى اين موضوع را القا مى كنند.  مرد وجود ندارد، بلكه تفاس
ــير جديد و عقالنى از  ــت، اقدام به تفس آنان براى رفع اين برداش
ــائل جديدى كه براى  متن قرآن و روايات با كمك گرفتن از مس
1  Islamic feminist.
2 . “women in Islam versus women in the Judeo-
Chris�an tradi�onal”, pp.2-3.
3 . Feminism in Islam ,p.3.
4 . “Global feminism and women’s ci�zenship in 
Muslim world”, pp.3-6.
5 . Feminism in Islam, p.15.

جهان اسالم به پيش آمده، نموده اند.6
فمينيستهاى مسلمان برخالف اسالف سكوالر خود، از ظرفيتهايى 
ــم  ــركت در مراس ــه دين براى حضور زنان در اجتماع مانند ش ك
ــتفاده و بر غير قابل انكار بودن نقش زن  عبادى فراهم نموده، اس
ــاس چهارچوب  ــاع و تضمين رعايت حقوق خود براس در اجتم
ــالمى توسط دولتها پافشارى و تأكيد كردند. فمينيست  حقوق اس
ــتار به رسميت شناختن  ــى در يك نماى كلى خواس با هر گرايش
ــد. اين هدف  ــوق برابر با مردان براى زنان در جوامع مى باش حق
ــت را با نظام بين المللى  ــت كه فمينيس و آرمان همان نقطه اى اس
حقوق بشر پيوند مى دهد؛ چرا كه دغدغه تساوى حقوق بين زن 
ــند مادر در زمينه حقوق  و مرد را به وضوح مى توان در اولين س
بشر ديد7 و اين رويه در ديگر اسناد بين المللى مرتبط هم تكرار 
شده است. به رغم آنكه حقوق بشر به آرمان فمينيستها در گستره 
ــميت داد، اما فعاالن حقوق زن، سه اشكال  جهانى عينيت و رس

محورى را بر حقوق بشر مى گيرند:
ــه حقوق مردان پى  ــر بر پاي ــناد حقوق بش 1. حقوق زنان در اس
ــق و ويژگيهاى جنس زن  ــه هيچ عنوان به عالي ــده و ب ريزى ش
ــت. به عبارت ديگر خارج از چهارچوب حقوق  توجه نشده اس

مردان، حقوقى براى زنان متصور نيست.8
2. بيشترين نقض نسبت به حقوق زنان، در محيطهاى خصوصى 
ــر،  ــام بين المللى حقوق بش ــدد، حال آنكه نظ ــه وقوع مى پيون ب

هيچ گونه سازوكارى براى نظارت در چنين محيطهايى ندارد.9
3. نهادهاى حقوقى در جوامع مختلف، به رغم ادعاى آنان، مبتنى 
بر احترام به زنان و رعايت حقوق آنان نمى باشد و در آنها، نوعى 

تضاد و تناقض مشاهده مى شود.10
ــى  ــد پيمان نامه حق سياس ــاى متعدد مانن ــب پيمان نامه ه تصوي
ــال  ــال 1952م،11 پيمان نامه موافقت با ازدواج در س زنان در س
ــطح  ــان از ارتقاى س ــازمان ملل متحد، نش 1957م12 و ... در س
ــبت به حمايت و رعايت حقوق زنان مى باشد.  آگاهى جهان نس
ــيون وضعيت زنان13 در سال 1972م مباحثى را براى تهيه  كميس
ــائل زنان را ببيند،  ــك پيمان نامه الزام آور كه همه جوانب و مس ي
ــومين جلسه  ــروع نمود و در س ــورهاى عضو ش با هميارى كش
ــد  ــيون، مفاد پيمان نامه منع تبعيض عليه زنان آماده ش اين كميس

6 . “Dilemmas of Islamic and Secular Feminists and 
Feminisms”, pp.102-104.
7 . Universal declara�on of human rights, ar�cle 1.
8 . women’s right, human rights: interna�onal feminist 
perspec�ve, p.103.
9 . interna�onal human rights law and domes�c 
violence, p.80.
10 . public law a�er the human rights act, pp.44-45.
11 . Conven�on on the poli�cal rights of women.
12 . Conven�on on the consent to marriage.
13. Csw.
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ــال 1979م با رأى موافق 130 و رأى ممتنع  ــرانجام در س و س
10 كشور در مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد و از 
سال 1981م الزم االجرا گرديد.14 در ميان كشورهاى اسالمى 
ــه منع تبعيض  ــودان و ايران تاكنون پيمان نام ــور س تنها دو كش
ــور به  ــه زنان را امضا نكرده اند.15 عدم عضويت اين دو كش علي
ــبب شده است كه برخى از فعاالن در عرصه زنان  ويژه ايران س
ــت زنان بعد از  ــياه نمايى موقعي ــيوه غربى به س با پيروى از ش
انقالب اسالمى پرداخته و مدعى شوند كه حق فعاليت سياسى و 
آموزشى به خصوص در رشته هاى مهندسى از آنان گرفته شده 
ــت يا با محدوديتهاى بسيارى مواجه مى باشند.16 تاكنون در  اس
ــوراى عالى انقالب فرهنگى و مجلس  دو نوبت جداگانه در ش
ششم پيرامون پيوستن ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان 
ــده است، اما به علت مخالفت برخى از مفاد آن با شرع  بحث ش
ــالمى) كه توسط شوراى نگهبان اعالم شد،17  مقدس (حقوق اس

ايران نتوانست به اين كنوانسيون بپيوندد.
رعايت حقوق زنان به مثابه مردان، مدت مديدى است كه تبديل 
ــر در جوامع مختلف  به دغدغه اى براى فعاالن عرصه حقوق بش
ــعى خواهد شد عملكرد  ــت. از اين رو در اين مقاله س شده اس
ــيون  ــبت به برخى از مفاد اين كنوانس ــالمى نس ــورهاى اس كش

بررسى شود.
ــه زنان، دولتهاى  ــيون منع تبعيض علي بر طبق ماده 18 كنوانس
ــت به ارائه  ــال پس از عضوي ــتند كه يك س ــو موظف هس عض
ــيون  ــورد عملكرد خود بر طبق مفاد اين كنوانس ــزارش در م گ
ــار تكرار و در  ــال يك ب ــن رويه را هر چهار س ــد و اي بپردازن
ــه به تهيه  ــيون بايد به طور جداگان ــت كميس صورت درخواس
گزارش مبادرت نمايند. كميسيون از كشورهاى عضو مى خواهد 
ــان حاوى اين نكات باشد: 1. ايجاد سازوكارى  كه گزارشهايش
در قوانين اساسى كشورهاى عضو در جهت اجراى بندهاى اين 
كنوانسيون 2. شرح دادن معيارهاى قانونى تنظيم شده به منظور 
تضمين اجراى آن در سيستم قضايى كشورهاى عضو 3. معرفى 
ــتقيم درباره كنوانسيون منع تبعيض عليه  مراكزى كه به طور مس
ــض مفاد آن در برابر  ــه فعاليت مى پردازند و پيگيرى نق زنان ب

اتباع كشورهاى عضو.18
ــمت از اين مقاله، بخشى از  ــان كرد كه در هر قس بايد خاطر نش

14 . www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.
15 . www.treatis.un.org/pages/viewdetails.
16 . “Iranian women and civil rights movement in 
iran: feminism interacted”, pp.2-3.
17 . www.rcmajlis.ir/far/law.
18 . HRI/GEN/REV/ADD2, Interna�onal human rights 
instrument, COMPILATION OF GUIDELINES ON THE 
FORM AND CONTENT OF REPORTS TO BE SUBMITTED 
BY STATES PARTIES TO THE INTERNATIONAL HUMAN 
RIGHTS TREATIES, pp.3-4.

ــالمى كه به كميسيون در رابطه با اين  گزارشهاى كشورهاى اس
ــت، بيان خواهد شد، تا در حد امكان  ــيون ارائه شده اس كنوانس
ــالمى با در نظر  ــه حقوق زنان در جوامع اس ــبت ب ديد كلى نس

گرفتن معيارهاى بين المللى به دست آيد.19

1) نفى هرگونه تبعيض عليه زنان
ــانى مورد تأكيد و توجه قرار  ــناد حقوق بشر كرامت انس در اس
ــيون منع تبعيض عليه  گرفته و به همين جهت در مقدمه كنوانس
ــت كه زن از نظر حيثيت  ــده اس ــاره ش زنان، به اين موضوع اش
ــى  ــد و مى تواند از حقوق اساس ــر مى باش ــا مرد براب ــانى ب انس
شهروندى برخوردار شود، و قصد جامعه جهانى كه در سازمان 
ــود، مبتنى بر احترام به كرامت زن بدون  ملل متحد متبلور مى ش
ــيون  ــد، از اين رو در ماده يك اين كنوانس هيچ تبعيضى مى باش
ــارت  «تبعيض  عليه   ــيون ، عب ــت: «از نظر اين  كنوانس آمده اس
ــدن  هرگونه  تمايز، استثنا يا محدوديت   زنان »، به  معني  قائل  ش
براساس  جنسيت  است  كه  بر به  رسميت  شناختن  حقوق  زنان  و 
ــي  آنها و بهره مندي  و اعمال  آن  حقوق ، بر پايه   آزاديهاي  اساس
ــت  تأهل  آنها، در تمام   ــاوات  با مردان ، صرف نظر از وضعي مس
زمينه هاي  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، مدني  و ديگر 
ــن  بردن  اين   ــرب  دارد يا اصوًال، هدفش  از بي ــا اثر مخ زمينه ه

وضعيت  است «.
ــور  ــى كش ــرح اين ماده از قانون اساس مصر: دولت مصر در ش
ــال 1970م به تصويب رسيده است، بهره مى گيرد  خود كه در س
ــى خود كه به طور خاص به  و با ذكر ماده يازدهم قانون اساس
ــوع زنان پرداخته، از دولت مى خواهد كه زمينه فعاليت را  موض
ــى و هم اجتماعى فراهم كند  ــراى زنان هم در عرصه خصوص ب
ــن بدهد كه فرصت برابر با مردان در همه زمينه ها مانند  و تضمي
ــى، اقتصادى، اجتماعى و ... به وجود بياورد. ماده چهلم  سياس
ــاوى بودن زن و مرد در برابر قانون  ــى مصر بر مس قانون اساس
ــتم قضايى  تأكيد و هرگونه تبعيض و معيارهاى دوگانه در سيس

خود را به شّدت نفى مى كند.20
ــود تأكيد مى كند كه  ــراق در ابتداى گزارش خ ــراق: دولت ع ع
ــى طوالنى دارد  ــابقه بس ــور س رعايت حقوق زنان در اين كش

ــازمان همكارى  ــالمى براساس سايت س ــت كشورهاى اس 19 . ليس
ــالمى (كنفرانس اسالمى) استخراج شده است. برخى از كشورهاى  اس
اسالمى عضو تاكنون هيچ گزارشى را به اين كميته ارائه نكرده اند. اين 
كشورها عبارتند از: افغانستان، امارات متحده عربى، بحرين، برونئى، 
ــومالى. برخى از كشورها با وجود  چاد، قطر، گابون، عمان، مالى و س
ــه زنان، گزارش آنها  ــايت كميته رفع تبعيض علي ارائه گزارش، در س

موجود نمى باشد. اين كشورها عبارتند از: سنگال و جيبوتى.
20 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,1996,cedaw/c/EGY/3, pp.16-17.
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ــق تجارت و مالكيت برخوردار  ــتان از ح و زنان در دوران باس
ــان در جامعه  ــى دارد كه حقوق زن ــالوه بر آن بيان م ــد. ع بودن
ــده است.  ــالم به هيچ وجه محدود نش عراق پس از پذيرش اس
ــاره مى كند كه در آن  همچنين براى نمونه به اين آيه از قرآن اش
ــده است: «ياأَيَُّها  ــى زنان بيان ش به وضوح، حق فعاليت سياس
النَّبِيُّ إِذا جاَءَك الُْمْؤِمناُت يُبايِْعنََك َعلى  أَْن ال يُْشِرْكَن بِاهللا َشْيئًا 
ــَن أَْوالَدُهنَّ َو ال يَْأتيَن بِبُْهتاٍن  ــِرْقَن َو ال يَْزنيَن َو ال يَْقتُْل َو ال يَْس
يَْفتَرينَُه بَْيَن أَْيديِهنَّ َو أَْرُجِلِهنَّ َو ال يَْعصينََك في  َمْعُروٍف فَبايِْعُهنَّ 
َو اْستَْغِفْر لَُهنَّ اهللا إِنَّ اهللاَ َغُفوٌر َرحيّم»؛ 21 «اى پيامبر، هنگامى كه 
ــان مؤمن نزد تو آيند تا با تو بيعت كنند كه چيزى را همتاى  زن
خدا قرار ندهند، و دزدى و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند، 
ــى نسبت ندهند و در  ــاختند، به كس و تهمت و افترائى را كه س
هيچ كار شايسته اى مخالفت فرمان تو نكنند، با آنها بيعت كن و 
ــراى آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب كه خداوند آمرزنده  ب

و مهربان است».
ــالمى،  ــنت اس ــراق بعد از ذكر مواردى از تاريخ و س دولت ع
ــمردن حقوق زنان در دورانهاى مختلف، اعالم  درباره محترم ش
ــته است كه بر طبق  مى كند كه نهايت تالش خود را مبذول داش
ــيون منع تبعيض عليه زنان حركت كند و  ــتاندارهاى كنوانس اس
ــتهاى قانون گذاريش  ــض بين زن و مرد در سياس موضوع تبعي
ــود را به عنوان  ــى خ ــچ جايى ندارد و ماده 19 قانون اساس هي

شاهد مثال اين سياست ذكر مى كند.22
ــتان گزارش خود را با ترسيم  ــعودى: دولت عربس عربستان س
فضاى كلى كه اسالم نسبت به عدم تبعيض به زنان دارد، شروع 
ــيون (حق مراقبت  ــتناد به ماده چهارم اين كنوانس مى كند. با اس
ــالمى  ــتاى تأييد نظريه نظام حقوق اس ــد از زايمان)، در راس بع
ــد؛  ــود تفاوتهاى طبيعى كه بين زن و مرد مى باش ــى بر وج مبتن
ــت نفقه (خرجى) از  ــى از حقوق خاص مانند لزوم پرداخ برخ
ــوى شوهر به همسر را به عنوان يكى از مصاديقى ياد مى كند  س
ــالم تالش نموده است بين زن و مرد تساوى برقرار كند.  كه اس
ــيم كه محيط اجتماع را به  ــتان با انتقاد از فلسفه ليبراليس عربس
ــيم مى كند، نظريه اسالم را  دو بخش خصوصى و اجتماعى تقس
ــئول بودن زن و مرد در  بر عدم تفاوت بين اين دو محيط و مس
ــرح مى دهد و اعالم مى كند كه قوانين خود را از  برابر جامعه ش
ــنت محمدى(ص) گرفته است. از اين رو هيچ تفاوتى  قرآن و س
بين زن و مرد در حقوق و مزايا در اين كشور وجود ندارد. براى 
ــى خود استناد  اثبات مطلب خود به مواد 10 و 28 قانون اساس
ــدى از مزاياى جوامع به  ــكوفايى بهره من مى كند كه در مورد ش

  21. ممتحنه، 12.
22 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,1998,cedaw/c/IRQ/2-3, pp.3-4.

طور مساوى در بين تمامى اتباع مى باشد.23
ــوروى، دولت  ــى اتحاد جماهير ش ــتان: بعد از فروپاش ازبكس
ازبكستان از جمله اولين كشورها در حوزه آسياى ميانه مى باشد 
كه به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان پيوست و تالش نمود كه 
هرگونه نابرابرى نسبت به اين قشر از جامعه را برطرف كند. اين 
ــنى در مواد  تكاپو را براى رفع هرگونه تبعيض، مى توان به روش

18 و 46 قانون اساسى كشور ازبكستان ديد.24
از توضيحاتى كه كشورهاى اسالمى در ذيل ماده يك كنوانسيون 
ــتن تبعيض نسبت  ارائه داده اند، مى توان دو راهبرد را در برداش
ــى  ــرد: 1. گنجاندن موادى در قانون اساس ــت ك به زنان برداش
ــكلى مهم ترين و  ــان كه از نظر ش ــور رعايت حقوق زن به منظ
سخت ترين سند حقوقى هر كشور به شمار مى رود 2. استفاده از 
ــيلهاى موجود در فرهنگ، آداب و رسوم و سنتهاى دينى  پتانس

در جهت ارتقاى حقوق زنان در جوامع مسلمانان.

2) مشاركت سياسى
در گذر زمان سه نسل از حقها در عالم حقوق بشر شكل گرفت 
ــى نسبت به ساير حقها  كه از نظر اولويت، حقوق مدنى و سياس
ــنيه آن در غرب به انقالب كبير فرانسه،  ــت و پيش ــگام اس پيش
ــفانه در برهه اى از  ــد. متأس ــوادث بعد آن مى رس ــكا و ح آمري
ــلب  ــى مانند حق رأى از زنان س تاريخ، برخى از حقوق سياس
ــت كه با گنجاندن ماده  ــت. اين نگرانيها سبب شده اس شده اس
ــيون، خواهان رفع تبيعض عليه زنان در  جداگانه در اين كنوانس
ــوند. از اين رو در ماده 7 آمده است: دولتهاي   امور سياسى بش
ــيون  موظفند اقدامات  مقتضي  را براي  رفع  تبعيض   عضو كنوانس
ــور، اتخاذ نموده  و  ــي  و عمومي  كش عليه  زنان  در زندگي  سياس
ــاوي  با مردان ، اين  ــرايط  مس مخصوصًا اطمينان  دهند كه  در ش
ــق  رأي  دادن  در همه   ــان  تأمين  كنند: 1. ح ــوق  را براي  زن حق
ــيهاي  عمومي  و صالحيت  انتخاب  شدن  در  انتخابات  و همه پرس
همه ارگانهايي كه  با انتخابات  عمومي  برگزيده  مي شوند 2. حق  
شركت  در تعيين  سياست  دولت  و اجراي  آنها و به  عهده  گرفتن  
ــتهاي  دولتي  و انجام  وظايف  عمومي  در تمام  سطوح  دولتي   پس
ــازمانها و انجمنهاي  غيردولتي  مربوط  به   ــركت  در س 3. حق  ش

زندگي  عمومي  و سياسي  كشور.
ــاره به مواد 55 و 56 قانون  آذربايجان: دولت آذربايجان با اش
ــردان از حق رأى  ــالم مى كند كه زنان مانند م ــى خود اع اساس
برخوردار مى باشند و مى توانند در همه پستهاى سياسى موجود 
ــت جمهورى، نمايندگى مجلس و ...  در آذربايجان مانند رياس
23  .Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2007,cedaw/c/SAU/2, pp.11-13.
24 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2004,cedaw/c/UZB/2-3, p.9.
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ــد و هيچ گونه محدوديتى  ــوان كانديد معرفى كنن ــود را به عن خ
ــى براى آنان از نظر  ــتاى احراز مناصب مختلف سياس در راس
ــق آمار ارائه  ــات وجود ندارد. بر طب ــن مربوط به انتخاب قواني
ــى  ــاركت زنان در امور سياس ــده در اين گزارش، ميزان مش ش
ــن 33 درصد  ــه به طور ميانگي ــت ك ــن 17 تا 65 درصد اس بي
ــى مشغول مى باشند. ميان احزاب سياسى  زنان به فعاليت سياس
ــط  ــتقيم توس موجود در آذربايجان تنها يك حزب به طور مس
زنان اداره مى شود و ديگر احزاب بخشهايى دارند كه به فعاليت 
ــن نقش كم رنگ  ــد. با در نظر گرفت ــه زنان مى پردازن در عرص
ــازمان غيردولتى در  ــى، هم اكنون 50 س زنان در احزاب سياس
ــتند كه بنابر ادعاى دولت  ــغول هس زمينه زنان به فعاليت مش
ــاور به مركز  ــتند نقش مؤثرى را با دادن مش ــان توانس آذربايج
ــان بدهند. بنابر  ــت جمهورى از خود نش ــور زنان نهاد رياس ام
ــزارش دارد، علت حضور اندك زنان را در  ديدگاهى كه اين گ
ــوان در اين موارد ديد:  ــى در آذربايجان مى ت هرم قدرت سياس
1. وجود سنتهاى سخت در جامعه آذربايجان نسبت به حضور 
ــرايط بد اقتصادى در  ــى 2. حاكم بودن ش ــان در امور سياس زن
ــوروى  ــى اتحاد جماهير ش ــتى و بعد از فروپاش دوران كمونيس
سابق و نبود سازوكارهاى الزم در جهت حمايت از خانواده 3. 
نبود فهم مشترك نسبت به لزوم وجود يك رهبر سياسى زن در 

ميان زنان و تصور مردانه دانستن امور سياسى.25
بوسنى و هرزگوين: بر طبق قانون اساسى اين كشور، همه افراد 
باالى 18 سال مى توانند در تمام فرايندهاى سياسى اين كشور 
كه شامل شركت در انتخابات و كانديد شدن مى باشد، مشاركت 
ــند و هيچ گونه محدوديتى در اين زمينه براى زنان  ــته باش داش
ــنى و هرزگوين،  وجود ندارد. بنابر قانون انتخابات مجلس بوس
ــى بايد يك سوم از كانديدهايى كه براى احراز  هر حزب سياس
ــد. اين  ــت نمايندگى به مجلس معرفى مى كند، از زنان باش پس
ــبب شده است كه مشاركت زنان در پارلمان بوسنى به  قانون س
ــته باشد و نزديك به 40 درصد  ــمگيرى افزايش داش نحوه چش
ــنى و هرزگوين در گزارش خود بيان داشته  ــد. دولت بوس برس
ــتانداردهاى نظام بين المللى حقوق بشر را به طور  ــت كه اس اس

كامل به اجرا درآورده است.26
ــود ندارد كه موجب  ــان: هرچند كه در لبنان هيچ قانونى وج لبن
ــى بشود، اما  ــتيابى به قدرت سياس تبعيض بين زن و مرد در دس
ــاالرانه  ــزارش خود اذعان مى كند كه فرهنگ مردس دولت در گ
ــى  ــته زنان را به عنوان يك رهبر سياس جامعه لبنان هنوز نتوانس
ــت زمان و ارتقاى حقوق سياسى  ــتلزم گذش بپذيرد، اين امر مس
25 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2005,cedaw/c/AZE/2-3, pp.30-33.
26 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2005,cedaw/c/BIH/1-3, pp.27-36.

ــور  ــمگير در كش ــد. يكى از عرصه هايى كه به طور چش مى باش
ــال غيردولتى در زمينه حقوق  ــازمانهاى فع لبنان وجود دارد، س
ــزايى در ارتقاى فعاليت سياسى زنان  ــر مى باشد كه نقش بس بش
ــرح ذيل مى باشد: 1. سفر به  بر عهده دارند. اهم اين فعاليتها به ش
ــور لبنان به جهت آگاهى بخشى و تشويق زنان  نقاط مختلف كش
به شركت در انتخابات و فعاليتهاى سياسى 2. مبارزه با بى سوادى 
ــب به  ــان 3. تالش به منظور تصويب قوانينى كه فرصت مناس زن
زنان براى حضور در عرصه هاى مختلف سياسى بدهد. متأسفانه 
با وجود اين فعاليتها ميزان مشاركت زنان در احزاب سياسى مهم 
در لبنان مانند ملى گرا، حزب اهللا و امل بسيار اندك و تنها محدود 
ــارت ديگر زنان از  ــد. به عب ــانى و اجتماعى مى باش به امور انس

رهبرى سياسى در لبنان كنار گذاشته شده اند.27
نيجريه: دولت نيجريه در گزارش خود اعتراف مى كند كه به رغم 
ــهاى آگاهى بخش دولت به منظور تشويق زنان براى  تمام تالش
ــور، متأسفانه  ــى و عمومى اين كش حضور در عرصه هاى سياس
ــد. هرچند كه بعد از  ــدان در اين عرصه ها ندارن ــان نقش چن زن
ــبتًا خوبى براى  ــيون، اقدامات نس دو دهه از امضاى اين كنوانس
ــتر زنان در فرايند قدرت سياسى از سوى دولت  ــاركت بيش مش
ــال 2001م حكومت به  ــزارش س ــت، اما در گ ــده اس انجام ش
ــان هنوز اين توانايى را از خود بروز  صراحت اعالم كرد كه زن
ــا مردان بپردازند.  ــرايط برابر به رقابت ب نداده اند كه در يك ش
نمونه بارز اين ادعا را مى توان در ميزان حضور زنان در كنگره 
نيجريه به دست آورد: در سال 1983م از ميان 95 سناتور تنها 
ــناتور زن بود و در انتخابات بعدى با افزايش دو كرسى  يك س

به عدد سه رسيد.28
ــاركت سياسى نسبت به زنان در جوامع، منوط به  تبلور حق مش
ــناختن اين حق از سوى دولتهاى اسالمى و تضمين  رسميت ش
ــاركت زنان در امور سياسى  ــد. ميزان كم مش اجراى آن مى باش
ــذارى نمى تواند به تنهايى اين  ــان مى دهد كه صرف قانون گ نش
ــورها ضرورت  ــطح كش ــازد، بلكه بايد در س ــق را عملى س ح
ــل غير قابل  ــى به عنوان يك اص ــور زنان در امور سياس حض
انكار مورد پذيرش قرار بگيرد. اين امر جز با فرهنگ سازى و 
ــانه هاى جمعى ميّسر نمى شود؛  تقويت همه جانبه احزاب و رس
ــورها به سختى و  ــاختار قدرت در كش چرا كه همواره تغيير س

كندى صورت مى پذيرد.

3) آموزش
ــاده 10 خود به طور  ــض عليه زنان در م ــيون منع تبعي كنوانس
27 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2004,cedaw/c/LBN/1, pp.13-15.
28 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2003,cedaw/c/NGA/4-5, pp.23-30.
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ــوط به موضوع آموزش زنان پرداخته و از دولتهاى عضو  مبس
ــت مى كند كه هرگونه تبعيض نسبت به آموزش زنان  در خواس
ــيون حق مساوى آموزش براى  را برطرف كنند. از منظر كنوانس
زنان با وجود اين شرايط محقق خواهد شد: 1. ايجاد فرصتهاى 
ــاوى  ــوزش مانند اعطاى بورس تحصيلى مس ــر در امر آم براب
ــاندن ترك تحصيل  ــه مرد و زن 2. تالش براى به حداقل رس ب
ــويق زنان به علم آموزى 3. رفع هرگونه تبعيض  دختران و تش
ــى كه در سطوح  ــبت به زنان در راهيابى به دورهاى آموزش نس

مختلف سيستم آموزشى در جريان است.
آلبانى: براساس ماده 57 قانون اساسى كشور آلبانى، هر فردى 
حق دارد از آموزش برخوردار شود و در اين زمينه هيچ تمايزى 
بين زن و مرد وجود ندارد. نقش زنان در سيستم آموزش آلبانى 
بسيار برجسته است به طورى كه 63 درصد از جمعيت معلمان 
ــكيل مى دهند. كودكان در آلبانى از سن  اين كشور را، زنان تش
شش سالگى به مدرسه مى روند و بر طبق آمار ارائه شده در اين 
گزارش 48 درصد اين دانش آموزان از ميان دختران مى باشند. 
ــكالت  ــتايى به دليل مش ــار در جوامع روس ــفانه اين آم متأس
ــتا به شهر بسيار پايين و تقريبًا به  اقتصادى و مهاجرت از روس
نصف مى رسد. بعد از رفع محروميت تحصيل زنان در رشته هاى 
فنى، بيشتر دانش آموزان دختر از سال 1990م عالقه مند هستند 
كه در اين رشته ها به تحصيل بپردازند. از اين رو تنها 30 درصد 
ــوزان دختر مراحل باالى تحصيلى را طى مى كنند و  از دانش آم
به دانشگاه راه مى يابند. دولت آلبانى در تالش است كه امكانات 
ــى مانند اينترنت را در تمامى مدارس سطح كشور  نوين آموزش
همگانى كند، اما شرايط بد اقتصادى اين اجازه را تاكنون به اين 

كشور نداده است.29
ــى الجزاير، همه كودكان  ــر: بر طبق ماده 53 قانون اساس الجزاي
ــيت،  ــاله حق دارند بدون هيچ تبعيضى در جنس بين 6 تا 16 س
ــاله 20  ــه تحصيل بپردازند. دولت الجزاير هر س ــگ و نژاد ب رن
ــوزش اختصاص مى دهد،  ــود را به امر آم ــد از بودجه خ درص
ــال 2000م برنامه اى را براى جلوگيرى ترك  عالوه بر آن از س
ــروع  ــل دانش آموزان به ويژه دختر در مناطق بيابانى ش تحصي
كرده است. امروزه وزارت آموزش الجزاير با همكارى يونيسف 
ــت حمايت از  ــدف، دو برنامه محورى جه ــل بدين ه ــراى ني ب
ــه كن كردن بى سوادى آغاز نموده است كه شامل  تحصيل و ريش
ــدارس كانترى با اختصاص  ــد: 1. ايجاد م اين اقدامات مى باش
ــاختن مدارس به ويژه  بودجه اى نزديك دو ميليون دينار 2. س
در مناطق صحرايى 3. رايگان بودن آموزش براى دانش آموزان 

صحرايى.

29 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2002,cedaw/c/ALB/1-2, pp.36-39.

ــرعت افزايش  ــاالى تحصيلى به س ــان در مقاطع ب تحصيل زن
داشته است، به طورى كه در سال 2000م نزديك به 245 هزار 
ــگاههاى الجزاير مشغول به تحصيل  ــجوى دختر در دانش دانش
ــنتها در جامعه الجزاير، تحصيل  ــد. به دليل وجود برخى س بودن
ــته هاى فنى با محدوديت مواجه بود، به طورى  دختران در رش
ــى در اين زمينه به  ــگاه فن ــال 1970م تنها دو آموزش كه در س
ــعه اين مراكز از  ــت مى پرداختند، اما از يك دهه قبل توس فعالي

رشد خوبى برخوردار بوده است.30
ــكالت حاد اقتصادى در اوگاندا موجب شده  اوگاندا: وجود مش
ــالت مجانى را براى دانش آموزان  ــت كه دولت نتواند تحصي اس
ــى از مهم ترين فاكتورهايى  ــود تحصيل رايگان يك مهيا كند. نب
مى باشد كه دختران را از ادامه تحصيل در اين كشور بازمى دارد؛ 
ــوًال ترجيح مى دهند كه فرزندان ذكور را  چرا كه خانوارها معم
ــتند و دختران در كارهاى خانه به مادرانشان  ــه بفرس به مدرس
ــال 1997م دو برنامه اساسى را  كمك كنند. دولت اوگاندا از س
ــروع نموده است: 1. دادن بورس  براى ارتقاى آموزش زنان ش
ــل باالى تحصيلى  ــتند به مراح ــى به دخترانى كه توانس تحصيل
دست يابند 2. رفع هرگونه نگاه تبعيض آميز به زنان در كتابهاى 

درسى اين كشور.31
ــتناد  ــگالدش: دولت بنگالدش در ابتداى گزارش خود با اس بن
ــر، بر حق آموزش براى همه اتباع  به اعالميه جهانى حقوق بش
ــود تأكيد و اعالم مى كند كه تمام تالش خود را براى ارتقاى  خ
ــور انجام خواهد داد. مهم ترين اقدامات  ــطح كش آموزش در س
ــت: 1. تهيه  ــرح اس ــعه آموزش به اين ش دولت در جهت توس
ــكل و توزيع در مدارس سراسر كشور 2.  ــهاى متحد الش لباس
ــتم آموزش  ــگان براى كودكان 3. ايجاد يك سيس تحصيل راي

نوين كه با استاندارهاى جهانى انطباق داشته باشد.
ــه آموزش، ارتقاى  ــن اولويت دولت بنگالدش در زمين مهم تري
ــواد همگانى به ويژه براى بانوان در مناطق روستايى  ــطح س س
ــد، از اين رو اعالم كرده است تا سال 2005م بى سوادى  مى باش
ــاند. بر طبق آمارى كه  ــور به حداقل خواهد رس را در اين كش
ــده، اكنون نزديك به 94 درصد دختران  در اين گزارش ارائه ش

مى توانند به تحصيالت ابتدايى دست يابند.32
ــورهاى اسالمى در  ــهاى پيش روى كش يكى از مهم ترين چالش
جهت تحقق حق آموزش، كمبود منابع دولتى و باال بودن سطح 
ــوادى در ميان جوامع روستايى مى باشد. دولتهاى اسالمى  بى س
در اين سالها تالشهاى خوبى را براى همگانى نمودن تحصيالت 
30 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2003,cedaw/c/DZA/2, pp.24-36.
31 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2000,cedaw/c/UGA/3, pp.36-40.
32 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2003,cedaw/c/BGD/5, pp.26-29.
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ــد، اما كمبود بودجه اين  ــان داده ان در مقاطع ابتدايى از خود نش
ــور كامل به هدف خود  ــت كه به ط امكان را فراهم نياورده اس
ــرايط بد اقتصادى كه در برخى از  ــند. با در نظر گرفتن ش برس
ــازمانهاى بين المللى  ــالمى حاكم است، كمك س كشورهاى اس
وابسته به سازمان ملل متحد در اين راستا ضرورى مى باشد. در 
ــاهد رشد ناهماهنگ دستيابى به امكانات  غير اين صورت ما ش

و تسهيالت آموزشى در جوامع مسلمان خواهيم بود.

4) كار
ــعه، ميزان اشتغال  ــاخصهايى توس در جوامع امروزى يكى از ش
جمعيت فعال نسبت به كل جمعيت است. به عبارت ديگر فراهم 
نمودن فرصتهاى شغلى به عنوان يكى از مهم ترين اولويتهاى هر 
ــود. هيچ دولتى نمى توانند به موضوع كار  ــناخته مى ش دولتى ش
ــران در نظر گرفته  ــى كه قانون براى كارمندان و كارگ و مزاياي
ــن موضوع، در بخش اول ماده  ــد؛ بنابر اهميت اي بى تفاوت باش
ــيون منع تبعيض عليه زنان اين موارد آمده است: 1.  11 كنوانس
ــتغال ) به  عنوان  يك  حق  الينفك  حقوق  انساني  2.  حق  كار (اش
حق  امكانات  شغلي  يكسان ، از جمله  اجراي  ضوابط  يكسان  در 
ــغل  3. حق  انتخاب  آزادانه  حرفه  و شغل ، حق   مورد انتخاب  ش
ــغلي  و تمام  امتيازات  و  ــام ، برخورداري  از امنيت  ش ارتقاي  مق
شرايط  خدمتي  و حق  استفاده  از دوره هاي  آموزشي  حرفه اي  و 
ــركت  در دوره هاي  آموزشي   بازآموزي  از جمله  كارآموزي  و ش
ــاوي ، استفاده  از  ــرفته  و مرحله اي  4. حق  دريافت  مزد مس پيش
ــاوي  در مشاغل  و كارهايي  كه   مزايا و برخورداري  از رفتار مس
ارزش  يكسان  دارند، همچنين  رفتار مساوي  در ارزيابي  كيفيت  
كار 5. حق  برخورداري  از تأمين  اجتماعي  مخصوصًا در موارد 
ــاير موارد  ــتگي ، بيكاري ، بيماري ، ناتواني  و پيري  و س بازنشس
ــتفاده  از مرخصي  استحقاقي  (با  از كارافتادگي . همچنين  حق  اس

دريافت  حقوق ).
ــى اردن از ظرفيت بااليى به منظور حمايت  ــون اساس اردن: قان
ــد، به طورى كه در ماده 23  ــتغال زنان برخوردار مى باش از اش
ــد و دولت را موظف  ــانى مى دان ــن قانون، كار را حق هر انس اي
ــغلى برابر  مى كند كه با ارتقاى معيارهاى اقتصادى، فرصتهاى ش
ــت اردن هيچ گونه  ــود فراهم آورد. دول ــراى تمام اتباع خ را ب
سياست تبعيض آميز در استخدام نيروى انسانى در دواير دولتى 
ــور  ــد به مراتب عالى ادارى در اين كش ــدارد و زنان مى توانن ن
ــائل مهم در مورد حقوق كار، بهره مندى از  ــند. يكى از مس برس
ــى كارگرى مانند حق مرخصى، بيمارى و زايمان و ... به  مزاياي
ــد، بدين جهت دولت اردن با ذكر مواردى  طور مساوى مى باش
ــتا حركت مى كند.  ــان داده كه در اين راس چند از قانون كار نش
ــى از موارد نگرانى، عدم برابرى در حقوق و مزايا بين زن و  يك

ــد. بر طبق آمار زنان تقريبًا  مرد در محيطهاى غيردولتى مى باش
ــتمزد دريافت مى كنند و متأسفانه  36 درصد كمتر از مردان دس
ــراى رفع اين تبعيض انجام نمى دهد. در اين  دولت اقدام مؤثر ب
ــر  گزارش تنها از حق تأمين اجتماعى براى كارمندان زن با كس
ــاره اى به  ــده و هيچ اش 10 درصد از حقوق ماهيانه صحبت ش
ــت كه بيشترين  ــاورزى و صنعتى نكرده اس كارگران بخش كش

سهم را در اشتغال زنان در اردن دارند.33
كامرون: دولت كامرون با استناد به قوانين خدمت عمومى اعالم 
ــت كه شرايط  ــت اس مى كند كه تمام تالش خود را مبذول داش
مساوى را در زمينه كار براى اتباع خود فراهم بياورد. مهم ترين 
ــت از: 1. به رسميت شناختن حق غير قابل  اقدمات عبارت اس
ــغل و  ــه به ويژه زنان 2. انتخاب آزادانه ش ــكار كار براى هم ان
ــوق و مزايا بين  ــغلى 3. برابرى حق ــالش در ارتقاى امنيت ش ت
ــتناد مقاوله نامه هاى سازمان بين المللى  كارگران زن و مرد به اس
كار در اين زمينه 4. برخوردارى از حق تأمين اجتماعى در برابر 

پيرى، مريضى و ناتوانى بدون هيچ تبعيضى در جنسيت.34
ــا اعطاى حقوق  ــاغل، ب ــتيابى از زنان ش كويت: حمايت و پيش
ــال در مواجهه با  ــل به مدت چهار ماه تا يك س ــاى كام و مزاي
ــخت زندگى مانند باردارى، فقدان همسر و بيمارى  ــرايط س ش
فرزند، يكى از سياستهاى جدى دولت كويت براى ارتقاى سطح 
اشتغال زنان مى باشد. برخوردارى زنان از تأمين اجتماعى بدون 
ــدان دولتى و بخش  ــيتى در ميان كارمن هيچ گونه تبعيض جنس
ــيس سازمان مستقلى به همين منظور،  خصوصى به ويژه با تأس

نشان از تالشهاى كويت در اين راستا دارد.35
ــال 1980م در مالزى  ــادى كه از س ــد اقتص مالزى: بعد از رش
ــروع شد، بسيارى از زنان روستايى با مهاجرت به شهرها در  ش
ــدند. افزايش روزافزون  ــغول به كار ش كارخانجات صنعتى مش
ــت مالزى را  ــاغل در واحدهاى صنعتى، دول ــت زنان ش جمعي
ــويق صاحبان  ــراى برنامه هاى خاص مانند تش ــت با اج واداش
ــار واحدهاى صنعتى و به  ــرمايه به احداث مهدكودك در كن س
رسميت شناختن كار نيمه وقت، فرصتهاى بيشترى براى اشتغال 
ــاورد. قانون كار مصوب 1955م اجازه هيچ گونه  زنان فراهم بي
تبعيضى در مورد دستمزد، ساعت كار و ... بين زن و مرد نداده، 
بلكه برخى از قوانين را براى حمايت از زنان شاغل به تصويب 
ــت، براى مثال، مرخصى شش ماه با دريافت حقوق  رسانده اس
ــودك، و ممنوعيت كار زنان  ــه منظور زايمان و نگهدارى از ك ب
ــب تا 5 صبح از جمله اين موارد است. عالوه  از ساعت 10 ش
33 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,1997,cedaw/c/JOR/1, pp.12-15.
34 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2007,cedaw/c/CMR/3, pp.40-41.
35 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2003,cedaw/c/KWT/1-2, pp.52-60.
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ــماره 100 سازمان  بر آن دولت مالزى با پذيرش مقاوله نامه ش
بين المللى كار36 كه درباره تساوى حقوق و مزايا بين زن و مرد 
ــتا گام برداشته است. همه  ــد، به طور عملى در اين راس مى باش
ــن حقوق دريافتى، حق  ــران در مالزى بدون در نظر گرفت كارگ
ــتى را دارند، اما براساس  برخوردارى از حداقل خدمات بهداش
ــن اجتماعى را تنها براى كارگرانى  قانون مصوب 1969م تأمي
ــد، به رسميت شناخته  كه درآمد آنان 2000 رينگيت37 مى باش

است.38
مراكش: دولت مراكش از دو جنبه تالش نموده است كه تبعيض 
ــب مقاوله نامه هاى  ــرف نمايد: 1. تصوي ــبت به زنان را برط نس
ــازمان بين المللى كار به منظور رفع تبعيض براساس جنسيت  س
ــتغال  ــبب آن براى زنان در عرصه اش ــو قوانينى كه به س 2. لغ
ــه عنوان نمونه در ماده  ــاىى را به وجود مى آورد؛ ب محدوديته
726 قراردادها، اشتغال زنان پرستار منوط به اجازه همسرانشان 
ــبت به  ــود. به رغم آنكه دولت مراكش قوانين تبعيض آميز نس ب
ــكارى در ميان زنان و عدم  ــته، اما آمار باالى بي زنان را برداش
سياست مشخص از سوى دولت سبب شده است كه اين تالشها 
ــتر زنان در مراكش در  ــته باشد. امروزه بيش چندان ثمرى نداش
ــغول به  ــاك و صنايع غذايى مش واحدهاى صنعتى به ويژه پوش
ــتند كه براساس تحقيقات ارائه شده در اين گزارش  فعاليت هس

50 درصد از حداقل حقوق كمتر دريافت مى كنند.39
با در نظر گرفتن معيارهاى پايين اقتصادى و نبود اقتصاد مولد، 
ــته به درآمدهاى نفتى در بيشتر كشورهاى اسالمى،  پويا و وابس
ــاهد بيكارى افزاينده جوانان به ويژه زنان هستيم؛ چرا كه  ما ش
وجود برخى از ديدگاههاى سنتى مبتنى بر مردانه دانستن محيط 
كار يا برخى از حرفه ها خود عامل ديگر است كه اشتغال زنان 
ــالمى با  ــا محدوديت مواجه مى كند. هرچند كه دولتهاى اس را ب
ــعى  تصويب قوانين و پيروى از برخى از معاهدات بين المللى س
ــند، اما نبود برنامه  نموده اند كه وضعيت كار زنان را بهبود بخش
ــده است كه تالشهاى آنان نتيجه اى  مشخص اقتصادى منجر ش

ملموس نداشته باشد.

5) حقوقى و قضايى
ــتقالل در انجام امور  ــه و اس ــى عادالن ــوردارى از دادرس برخ
حقوقى، يكى از معيارهايى مى باشد كه ميزان پايبندى دولتها به 
حقوق بشر با آن سنجيده مى شود. رفتار يكسان قانون در برابر 

36 . Equal remunera�on conven�on 1951.

37 . واحد پول مالزى.
38 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2004,cedaw/c/MYS/1-2, pp.63-69.
39 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2000,cedaw/c/MOR/2, pp.31-41.

ــناختن حق زنان در اجراى اعمال  ــميت ش اتباع خود و به رس
حقوقى بدون هيچ وابستگى به مردان از جمله مواردى مى باشد 
ــتار  ــيون بدان توجه نموده و در ماده 15 خواس ــه اين كنوانس ك
ــت: 1. دولتهاي   ــوى كشورهاى عضو شده اس رعايت آن از س
ــون  مي پذيرند 2.  ــان  را با مردان  در برابر قان ــاوي  زن عضو، تس
ــاي  عضو، در امور مدني ، همان  اهليت  قانوني  را كه  مردان   دولته
ــراي  اجراي  اين   ــاوي  را ب ــد، به  زنان  داده  و امكانات  مس دارن
اهليت  در اختيار آنها قرار مي دهند. مخصوصًا دولتهاي  عضو به  
ــاوي  با مردان  را در انعقاد قرارداد و اداره  اموال   زنان  حقوق  مس
مي دهند و در تمام  مراحل  دادرسي  در دادگاهها و محاكم  با آنها 
رفتار يكسان  خواهند داشت  3. دولتهاي  عضو قبول  مي كنند كه  
هرگونه  قرارداد يا اسناد خصوصي  ديگر از هر نوع  كه  به  منظور 
ــده  باشد، باطل  و  محدود كردن  صالحيت  قانوني  زنان  تنظيم  ش
بدون اثر تلقي  مي شود 4. دولتهاي  عضو مي پذيرند كه  در رابطه  
ــخاص  و انتخاب  مسكن  و محل  اقامت ،  با قانون  رفت  و آمد اش

زن  و مرد از حق  مساوي  برخوردار باشند.
ــدون هيچ تبعيضى بين زن و  ــزى: برابرى در برابر قانون ب اندون
ــد  مرد، يكى از مهم ترين اصول نظام قضايى در اندونزى مى باش
ــور بدان  ــى اين كش كه به طور صريح در ماده 27 قانون اساس
اذعان شده است. در ساير قوانين اين كشور مانند حقوق مدنى، 
ــراى اعمال حقوقى  ــه محدوديتى در اج ــارت و ... هيچ گون تج
ــان وجود ندارد و آنان مى توانند  ــوب قانون براى زن در چهارچ
ــتگى به همسر يا پدران خود، مبادرت به خريد  بدون هيچ وابس
ــيس شركت و ... نمايند. زنان در سيستم قضايى  و فروش، تأس
اندونزى مى توانند تمام پستهاى قضايى مانند قضاوت، دادستان 
ــر عهده بگيرند و هيچ گونه تمايزى بين زن و مرد  و وكالت را ب
ــهادت زنان به تنهايى در دادگاهها  وجود ندارد. عالوه بر آن ش

مورد پذيرش قرار مى گيرد.40
تاجيكستان: برخورد يكسان قانون با اتباع خود در پروسه هاى 
ــبت به زنان  ــدون هيچ گونه رويكرد تبعيض آميز نس ــى، ب قضاي
ــى تاجيكستان  ــد كه در قانون اساس از مهم ترين اصولى مى باش
ــاس تغييراتى كه در نظام قضايى  ــده است. براس ــاره ش بدان اش
تاجيكستان از سال 2003م به وجود آمد، زنان از مجازات اعدام 
ــتثنى شدند. متأسفانه به علت شرايط بد اقتصادى، دخترانى  مس
ــن قانونى مرتكب جرايم مى شوند، همراه مجرمان  كه در زير س
ــال در يك مكان نگهدارى مى شوند. دولت تاجيكستان  بزرگس
با در نظر گرفتن تمام محدوديتهاى مالى، مراقبتهاى بهداشتى را 
ــت. عالوه بر آن  ــراى زنان باردار در زندانها در نظر گرفته اس ب
قانون به قاضى اجازه مى دهد كه مجازات زنان حامله را تا سه 
40 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,1997,cedaw/c/IDN/2-3, pp.68-72.
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سال به تعويق بيندازد. بر طبق ماده 19 قانون مدنى اين كشور، 
ــور آزادانه مى توانند در همه جاى اين كشور  همه اتباع اين كش
سكنى يا مهاجرت نمايند؛ هيچ محدوديت قانونى در اين زمينه 

به ويژه براى زنان وجود ندارد.41
ــتم قضايى  ــى كه سيس ــن اهداف ــى از مهم تري ــتان: يك تركمنس
ــور  ــتان آن را دنبال مى كند، برابرى همه اتباع اين كش تركمنس
ــد. هيچ  ــيت مى باش در برابر قانون بدون هيچ تمايزى در جنس
ــرى پرونده خود در دادگاههاى  فردى را نمى توان از حق پيگي
ــط  ــتان منع نمود، مگر در جايى كه اين محروميت توس تركمنس
ــده باشد. بر طبق ماده 24 قانون اساسى اين  قانون پيش بينى ش
كشور، شهروندان تركمنستان در انتخاب محل زندگى خود آزاد 
ــور وجود  ــتند و هيچ مانع قانونى در ورود و خروج از كش هس
ــتار  ــر آن مهاجرانى كه به مدت طوالنى خواس ــدارد. عالوه ب ن
ــكايت را از  ــق پيگيرى ش ــتند، ح ــتان هس اقامت در تركمنس

دادگاهها دارند.42
ــكل از زن و  ــن: دولت يمن با ذكر اين مقدمه كه جامعه متش يم
ــتناد به حديث نبوى كه مؤمنان را باهم برادر  ــت و با اس مرد اس
ــون را از امور بديهى در جامعه  ــد، برابرى در برابر قان مى خوان
ــن فرهنگهايى مى داند كه  ــمرده و يكى از مهم تري ــالمى برش اس
ــتيابى به  ــت. به منظور دس ــالم آن را در جامعه بنا كرده اس اس
ــخاص كم درآمد جامعه  ــى عادالنه، دولت يمن براى اش دادرس
به ويژه زنان كه توانايى پرداخت هزينه هاى دادرسى را ندارند، 
ــع اين كمكها  ــر مى گيرد. در برخى از مواق ــى را در نظ كمكهاي
ــامل گرفتن وكيل براى موكالن زنى مى باشد كه قادر به دفاع  ش
ــر به  ــتند. در صورت فقدان همس از خود در مجامع قضايى نيس
ــازه مى دهد كه به  ــون در يمن به زنان اج ــال، قان مدت يك س
ــر خود بپردازند و مخارج كودكان را تا به  مديريت اموال همس

سن قانونى برسند، بر عهده بگيرند.43
ــد كه  ــط از مبنايى ترين اهدافى مى باش ــرارى عدالت و قس برق
ــت. دستيابى به اين  ــالم براى هر حكومتى در نظر گرفته اس اس
ــدف جز با وجود نظام عادالنه قضايى كه بدون هيچ اغماضى  ه
ــد. عدالت  ــرى حركت كند، محقق نخواهد ش ــتاى دادگ در راس
خواهى حكومتهاى اسالمى نيازمند يك سيستم قضايى مستقلى 
مى باشد كه به همه اعضاى جامعه به يك منظر بنگرد و هيچ گونه 
استانداردهاى دوگانه در راستاى اجراى عدالت برنتابد. به رغم 
ــالمى به امر عدالت قضايى بسيار اهتمام ورزيده،  آنكه نظام اس
ــفانه ما شاهد هستيم برخى از كشورهاى اسالمى دست به  متأس
41 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2005,cedaw/c/TJK/1-3, pp.58-60.
42 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2004,cedaw/c/TKM/1-2, pp.48-49.
43 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2002,cedaw/c/YEM/5, pp.87-90.

ــالمى به خصوص در امور قضاوت  تغييراتى در نظام حقوق اس
ــازگار نمايند. اين  ــهادت زدند، تا خود را با مبانى غرب س و ش
موضوع نه تنها كمكى به پيشبرد عدالت ننموده، بلكه مشكالت 

خاص ديگرى را براى اين جوامع به وجود آورده است.

6) خانواده
ــاده 16 خود به طور  ــع تبعيض عليه زنان در م ــيون من  كنوانس
مفصل به موضوع ازدواج پرداخته و از كشورهاى عضو خواسته 
است كه هرگونه تبعيض در مورد زندگى مشترك بين زن و مرد 
ــيون برخى از مواردى را كه بايد در آنها  ــود. كميس برداشته ش
ــود، به طور مشخص اعالم كرده  ــبت به زنان رفع ش تبعيض نس
ــت: 1. حق آزادانه انتخاب همسر 2. داشتن حق مساوى در  اس
ــام فاميلى براى  ــدارى و حضانت كودك 3. حق انتخاب ن نگه
همسر 4. احترام به حق مالكيت و به رسميت شناختن مديريت 

اموال.
ــتان: مستقل بودن زنان در اداره اموال خود همانند مردان،  پاكس
ــالمى به طور  ــد كه در قرآن و حقوق اس يكى از اصولى مى باش
صريح بيان شده و در اين زمينه هيچ مانع قانونى بر سر راه زنان 
ــتان جارى  ــومى كه در پاكس وجود ندارد. با در نظر گرفتن رس
ــتند كه زنان از هويت جداگانه استفاده  ــت، مردان مايل نيس اس
نمايند، اما در صورت اصرار زن بر داشتن هويت مستقل دادگاه 
از حق او حمايت خواهد كرد. بر طبق قوانين پاكستان، حضانت 
ــترك بين پدر و مادر مى باشد و هيچ كدام نسبت  كودك حق مش
به ديگرى اولويت ندارند، تنها در صورت طالق دادگاه حضانت 
را به كسى واگذار مى كند كه از نظر رفاهى وضعيت بهترى براى 

فرزند فراهم مى كند.44
ــه، هيچ قانونى وجود ندارد  ــه: در ميان قوانين داخلى تركي تركي
كه انتخاب همسر را براى زنان محدود يا وابسته به نظر خانواده 
ــتايى به دليل وجود برخى از سنتها نقش  بنمايد. در جوامع روس
ــبت به مناطق شهرى كم رنگ تر  ــر نس دختران در انتخاب همس
ــده در اين گزارش، بعد از تصويب  ــد. بنابر آمار ارائه ش مى باش
ــن ازدواج را براى پسر 18 و براى دختر 16 مقرر  قانونى كه س
ــال 1979 تا 1992م  ــن ازدواج دختران در عرض س نموده، س
ــال افزايش يافته و به 19 سالگى رسيده است. حق  تقريبًا دو س
ــوهر بعد از طالق در ماده 70  ــترك اموال زن و ش ــيم مش تقس
ــور پيش بينى شده است، اما در بسيارى از  قانون مدنى اين كش
ــود، از اين رو  ــوهران مى ش موارد اموال بعد از ازدواج به نام ش
ــت زنان را براى تقسيم اين داراييها رد مى كند.  دادگاه درخواس
ــون با تقديم لوايح  ــوق زن با درك اين نقص از قان ــاالن حق فع
44 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2005,cedaw/c/PAK/1-3, pp.119-121.
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ــر خود را به  ــتند كه اصالحات مد نظ ــون در تالش هس گوناگ
مرحله عمل برسانند.45

ــترده اى  ــال 1993م با تغييرات گس تونس: دولت تونس در س
ــعى نموده كه با  ــه در قوانين خانواده خود به وجود آورد، س ك
ــتانداردهاى اين كنوانسيون هماهنگى بيشترى به عمل آورد.  اس
اهم اين اقدامات به شرح ذيل است: 1. ممنوعيت چند همسرى 
و تعيين مجازات براى آن در قانون 2. به رسميت شناختن حق 
ــر با وجود خويشاوندان  حضانت كودك در صورت فوت همس
پدرى 3. مسئول دانستن زن مانند مرد در قبال مخارج خانواده 
با توجه به تحوالت روزافزون جامعه تونس 4. ضمانت اجراى 
حق طالق براى زن در سيستم قضايى 5. بازگرداندن تمام هدايا 
به هنگام طالق توسط زن و مرد 6. عدم محدوديت مالى تعيين 
ــر از شوهر داراى  ــوى دولت 7. لزوم تمكين همس مهريه از س
ــن علت نمى تواند از  ــد، بنابراين مرد به اي وجه قانونى نمى باش
ــكايت كند 8. حق اظهار نظر براى مادرانى كه  ــر خود ش همس
ــد ازدواج دارند در كنار  ــن قانونى قص ــان در زير س فرزندانش

پدر.46
ــوريه در گزارش خود اعالم مى كند كه قوانين  سوريه: دولت س
ــالمى گرفته است و ديگر  ــريعت اس مربوط به خانواده را از ش
اقليتهاى دينى در اين كشور مانند مسيحيان و دروزيان در امور 
ــوم دينى خودشان هستند. ازدواج بايد  ازدواج تابع آداب و رس
براساس توافق كامل (زن و شوهر) صورت بگيرد و در صورت 
ــن، آن را غير قانونى اعالم  ــدن اجبار به يكى از طرفي اثبات ش
ــد. يكى از وظايفى كه به طور صريح قانون بر عهده مرد  مى كنن
ــر در محل زندگى  ــت، نگهدارى و مراقبت از همس گذاشته اس
مى باشد. البته اين تكليف در صورت گناهگار نبودن زن از منظر 
فقهى بر او واجب نخواهد بود. طالق توافقى بين زن و شوهر از 
ــد كه دادگاههاى سوريه آن را به رسميت  جمله مواردى مى باش
ــند و دادخواست هريك از طرفين دعوا را براى طالق  مى شناس

بدون هيچ محدوديتى مى پذيرند.47
ــى: زنان در همه عرصه هاى گوناگون در ليبى مانند خانواده،  ليب
ــاوى هستند.  ــت و ... از نظر حقوق و مزايا با مردان مس سياس
ــم ازدواج، زن مى تواند هويت حقيقى خود (اسم و  بعد از مراس
ــظ كند و به هيچ وجه  ــل) را در اجراى اعمال حقوقى حف فامي
تابع مرد نمى باشد. در صورتى كه زن ثابت كند كه ادامه زندگى 
ــترك براى او زيان آور مى باشد، دادگاه با درخواست طالق  مش
ــه تمام حقوق و  ــرد را موظف مى كند ك ــت مى نمايد و م موافق

45 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,1996,cedaw/c/TUR/2-3, pp.123-126.
46 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2000,cedaw/c/TUN/3-4, pp.206-220.
47 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,2005,cedaw/c/SYR/1, pp.81-90.

ــه او تعلق دارد، پرداخت نمايد. از  ــا را كه به طور قانونى ب مزاي
ــت دولت ليبى درباره تنظيم خانواده  ديدگاه اين گزارش، سياس
ــرى در اين كشور  ــت و چند همس ــرى اس مبتنى بر تك همس
ــوهر،  ــهم االرث زن از ماتركه ش ــتثنا تلقى مى گردد. س يك اس
ــر گرفتن وجود فرزند  ــد و اين مقدار بدون در نظ نصف مى باش

در خانواده است.48
هنگامى مى توان بر نقش خانواده به عنوان مهم ترين ركن جامعه 
ــاس فرهنگ ميهنى پى ريزى شده  اعتماد و تكيه نمود كه براس
ــد كه خود داراى ويژگيهاى بارز و منحصر به فرد هر ملتى  باش
است. اصالح فرهنگهاى نادرست در جوامع به ويژه در موضوع 
ــى از بالندگى و پويايى براى فراهم نمودن محيط  خانواده، ناش
بهتر در مهم ترين كانون جامعه ضرورى مى باشد. به گواه تاريخ، 
ــالم نقش انكار ناپذيرى در احقاق حقوق زنان در  دين مبين اس
ــهاى برخى از كشورهاى  ــته است. آنچه از گزارش خانواده داش
ــالمى به دست مى آيد، نشان مى دهد كه در اين راستا حركت  اس
و برخى از فرهنگهاى نادرست مانند ازدواج اجبارى را ممنوع 
اعالم كرده اند، ولى در برخى از موارد تنها به پيروى از فرهنگ 
ــج ثمربخش آن را  ــدون آنكه نتاي ــادرت نموده اند، ب ــى مب غرب

بسنجند.

حق شرط و موضع كشـورهاى اسالمى نسبت 
به آن

ــت از  ــرط عبارت اس ــيون وين، حق ش بر طبق تعريف كنوانس
ــور تحت هر نام يا به هر عبارت  بيانيه يك جانبه اى كه يك كش
ــبت به يك  در موقع امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق نس
ــده صادر و با آن قصد خود را اعالم مى كند كه اثر حقوقى  معاه
بعضى از مقررات معاهدات را به هنگام اجراى آن معاهده نسبت 

به خود نمى پذيرد، يا آن را تغيير مى دهد.49
ــه پيمان نامه هايى  ــان از جمل ــع تبعيض عليه زن ــيون من كنوانس
مى باشد كه حق شرط را براى كشورهاى عضو مى پذيرد، به اين 
ــيون در تعارض نباشد.50 بيشتر  ــرط كه با اهداف اين كنوانس ش
ــالمى عضو اين پيمان نامه از حق شرط استفاده  ــورهاى اس كش
ــرط از سوى دولتهاى اسالمى  ــترين موارد حق ش كرده اند. بيش
مربوط به موادى مى باشد كه با حقوق اسالمى سازگار نيست و 
اجراى آن را منوط به مطابقت با شريعت محمدى(ص) نموده اند. 
با در نظر گرفتن اين رويه از سوى كشورهاى اسالمى، شايد اين 
انتقاد به ويژه به نظام جمهورى اسالمى ايران درست باشد كه با 
ــيون خوددارى  بودن چنين حقى تاكنون از پذيرفتن اين كنوانس
48 . Commi�ee on the elimina�on of discrimina�on 
against women,1999,cedaw/c/LBY/2, pp.46-48.
49 . principle of public interna�onal law, p.612.
50 . www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
reserva�ons.
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ــباب هجمه عليه  ــت. عدم پذيرفتن اين كنوانسيون اس كرده اس
ايران را در مجامع بين المللى به بهانه رعايت نكردن حقوق زنان 
فراهم نموده است. الزم است با تجديد نظر درباره اين موضوع، 
جايگاه واقعى ايران كه به درستى از بسيارى كشورهاى اسالمى 
ــن و ... درباره  ــتان، قطر، يم ــيون مانند عربس عضو اين كنوانس
ــتانداردهاى حقوق زنان باالتر است، به روشنى براى جامعه  اس
ــورهاى  ــرطهايى كه كش ــود. البته اگر به ش ــل تبيين ش بين المل
ــالمى به هنگام امضاى اين كنوانسيون گذاشته اند، نگاه شود  اس
ــورها به هيچ وجه حاضر  ــتى خواهيد فهميد كه اين كش به درس
نشده اند، تغيير عمده و مبنايى را در سيستم حقوقى زن كه مبتنى 
ــد، انجام دهند. از اين رو مى توان گفت  ــالمى مى باش بر فقه اس
نپيوستن جمهورى اسالمى ايران به اين كنوانسيون منطقى به نظر 
مى رسد؛ چرا كه برخى از كشورهاى پيشرو در اين كنوانسيون، 
خواستار تصويب آن بدون هيچ گونه اعمال حق شرطى از سوى 

كشورها مى باشند.

نتيجه گيرى
ــده به كميته منع تبعيض عليه زنان،  ــهاى ارائه ش برآيند گزارش
ــالمى فعاليتهاى نسبتًا  ــورهاى اس ــان مى دهد كه كش اين را نش

ــتاى احقاق حقوق زنان همگام با مردان انجام  خوبى را در راس
ــتيهاى موجود در اين زمينه، به  داده اند. هرچند كه برخى از كاس
دليل رويه مورد پذيرش سازمان ملل كه مبتنى بر گزارش دهى 
دولتها مى باشد، مخفى مانده است. عالوه بر آن نبود سازمانهاى 
غيردولتى فعال و مؤثر در بيشتر كشورهاى اسالمى بر مشكالت 
ــت آزمايى بر اجراى مفاد اين كنوانسيون افزوده  نظارت و راس
ــده در البه الى  ــى از آمارهاى ارائه ش ــت. هرچند كه برخ اس
گزارشها، حاكى از آن مى باشد كه دولتهاى اسالمى به خصوص 
در اشتغال و آموزش هنوز فاصله زيادى با استانداردهاى مورد 
ــى از عقب  ــد اين عملكردهاى ضعيف ناش ــر دارند. بى تردي نظ
ــلمان  ــيارى از جوامع مس ماندگى علمى و فقر فرهنگى در بس
ــورهاى اسالمى تنها سازوكار  ــد. متأسفانه برخى از كش مى باش
رفع تبعيض عليه زنان را پيروى از شيوه غربى دانسته اند كه اين 
ــور تونس به وضوح مى توان مشاهده  ديدگاه را در گزارش كش
ــالم از ابتداى ظهور خود در شبه  نمود. حال آنكه دين مبين اس
جزيره عربستان به حقوق زنان در دوران تاريك جاهليت توجه 
خاصى داشته است. از اين رو الزم است كه كشورهاى اسالمى 
با بهره گيرى از منابع دينى و درك مقتضيات زمان، هرچه بيشتر 

در اين راستا گام بردارند.
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