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 چکیده 
. است   ی فرهنگ   ه سلط   و   خشونت   ، ی ن ی نش ه ی حاش   از  ی تلخ   معجون   زنان،   تجربه   ی گاه 

  مفهوم   ن ی ا   اما   است،   ی برابر   ها افت ی ره   از   ی ک ی   ت، ی وضع   ن ی ا   با   ی اخالق   ۀ مواج   ی برا 
  یمفهوم   هم   ی برابر .  است   منازعه   محمل   آن   مَرَتبت   و   مدلول   بودن،   باز متن   ۀ واسط به 

  انی م   ی وصف   است   ی ا رابطه   ، ی ف ی توص   مفهوم   ک ی   ئِتی ه   در   ، ی هنجار   هم   و   است   ی ف ی توص 
 تعلق  اعتبار   عالم   به   که   ی هنجار   ی معنا   در .  باشند ی م   همانند   هات ج   ی برخ   از   که   فرد   دو 

  و   باشد   د ی با   آنچه   از   ما   درک   با   است   مرتبط   است،   همه   با   خاص   رفتار   ز ی تجو   و   دارد 
  ان ی م   از   الملل، ن ی ب   حقوق   در .  است   عدالت« »   غالبًا  که   ی ر ی گ ی پ   مورد   ارزش   بر   است   ی مبتن 
  ه ی اول   قواعد   قالب   در   حق   گفتمان (  ی انسان   ه ی سرما   و   حق   ها، ت ی قابل )   ی برابر   گفتمان   سه 

  نظام   ن ی ا   ی صور   منابع   که   یی قضا   ه ی رو   و   عرف   معاهدات،   ق ی طر   از   و   الملل ن ی ب   حقوق 
 حقوق  ی واقع   منابع   در   نتوانسته   اما .  است   گرفته   قرار   یی شناسا   مورد   باشند ی م  ی حقوق 

  یل ی تحل   -ی ف ی ص تو   کرد ی رو   با   پژوهش   ن ی ا   در .  ابد ی ب   ت ی ن ی ع   آن   ه ی ثانو   قواعد   و   الملل ن ی ب 
  نسبت   و   آن   ی تحول   و   ی شکل   ، ی ماهو   اشکال   ، ی حقوق   ی کل   اصل   ک ی   گاه ی جا   در   ی برابر 
  و  ه ی اول  قواعد  ان ی م در  آن  گاه یجا  و  ی توانمندساز  ت، یعامل  تفاوت،  ض، ی تبع  م ی مفاه  با  آن 
 . شود ی م  ی بررس  الملل ن ی ب   حقوق   ه ی ثانو 
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 مقدمه 
نابرابری طبقهدر بیشتر تاریخ، انسان اند. رجحان و نه برابری،  شدهبندی  ها بر مبنای باور به 

ها برابرند، اندیشه جدیدی انسان  اصل راهنمای زندگی جمعی بوده است. این انگاره که همه

بندی را کنار  عیض و طبقهب سو، برابری تالش نموده اصول تاست. از زمان انقالب فرانسه به این 

های اصلی سپهر سیاست و حقوق جای دهد. البته خود  بزند و خود را در زمرۀ یکی از آرمان

  برابری هم ابتدا در سایه شعار برابری و برادری در انقالب فرانسه، لباسی مردانه بر تن داشت و 

ر فردی  و گروهی  واما در قرن بیستم به خجستگی مشارکت و حض  گرفت؛جانب مردان را می

ها، کمینه برابری )یک با یک( میان زن و مرد که سنگ  زنان و تحصیل حق رأی از سوی آن

ساالری است محقق گردید. زنان در پی تجربه این کامیابی مقدماتی، متوجه اندرز  بنای مردم

نه تعداد آن. احکیمانه ویلسون شدند که در مردم  ن یساالری آنچه مهم است وزن آرا است 

خودآگاهی آنان را واداشت از جامعه بخواهند به آرا و نظرات زنان وزن بیشتری بدهد و آنان  

 مند نماید.  را از سطوح باالتری از برابری بهره

اقتصادی،  شکاف منابع  بهداشتی،  خدمات  به  دسترسی  در  را  خودشان  جنسیتی  های 

تصمیمبهره قدرت  و  زمان  از  خصگیری  و  عمومی  عرصه  در  میوگیری  نمودار  سازند. صی 

شود که  های چشمگیر سیاسی و اقتصادی اغلب با نابرابری در منزلت اجتماعی توأم مینابرابری 

تری دارند از منظر خود و دیگران، پست و فرومایه به گردد کسانی که موقعیت پایین سبب می

بر از طرف دیگر  ک طرف و میل به سلطه و ت خدمتی از یکتسلیم و پیش   شمار آیند. این امر به

 شود. انسان در بستر نابرابری فقیر و حقیر می 1انجامد.می

سایر  در  که  دارد  وجود  بیشتری  احتمال  کند  پیشرفت  برابری  زمینه  در  جامعه  یک  اگر 

ها هم پیشرفت کند. به گفته بانک جهانی، ترویج برابری جنسیتی، جزء مهمی از راهبرد زمینه

ف کاهش  و  زندگی  شرایط  از جدیق بهبود  یکی  است.  پیش ر  موانع  مسیر،  ترین  این  در  روی 

میچالش  مواجه  آن  با  منتقدینش  سوی  از  برابری  واژه  که  است  مفهومی  این  های  باشد. 

بین  اسناد  در  تعمق  و  غور  با  است  درصدد  نوشتهپژوهش،  و  تبیین  المللی  ضمن  فلسفی،  های 

و   واقعی  منابع  میان  در  را  آن  جایگاه  برابری،  بین صمفهوم  حقوق  دسته  وری  دو  در  و  الملل 

 قواعد اولیه و ثانویه این نظام حقوقی جستجو نماید.

 

 . 214( ص 1383، ترجمه عرفان ثابتی، چاپ چهارم )تهران: ققنوس، مثابه انصاف یک بازگوییعدالت به. جان روالز، 1
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 جوارشهم میمفاه و  یبرابر مفهوم .1

 انصاف   ای   یبرابر  .1-1

برابری یا انصاف به چهارمین    کارگیری واژهالملل، پیشینه بحث در مورد بهدر حقوق بین 

سال   در  که  زنان  کنفرانس،    1گردد.رمیببرگزار شد،    1995کنفرانس جهانی  این  جریان  در 

پیش  در  اینکه  در خصوص  داغی  واژه  بحث  از  آن  کار  برنامه  در  و  کنفرانس  اعالمیه  نویس 

 انصاف استفاده شود و یا برابری، درگرفت.

با این   های اسالمی پیشنهاد کردند بجای برابری از واژه انصاف استفاده شود. واتیکان و جریان 

و مردان رفتاری دقیقًا یکسان داشت، امری که    تلزم این نیست که با زنان س م  استدالل که انصاف 

آوردند عدالت مستلزم آن است  کردند برابری مستلزم آن است. دلیل می اشتباه تصور می ها به  آن 

به  فردی  هر  به  انصاف   اندازه که  از  برابری،  جای  به  اگر  داده شود.  روشن   نیازش  بگوییم  سخن 

که هدف  زنان    خواهد شد  به  است  این  بلکه هدف  رفتار شود  مردان  مثل  زنان  با  که  نیست  این 

 چیزی داده شود که نیاز دارند. مشکل این استدالل، برداشت نادرست و محدود از »برابری« بود. 

می  استدالل  برابری  واژه  طرفداران  مقابل،  معنایی  در  بشر  حقوق  برابری،  بدون  کردند 

درک است    بجای برابری خطرناک است. اگرچه قابل نصافا نخواهد داشت و جانشین کردن  

که برخی زنان از معنای محدود و تفسیری که بسیاری از قضات و حقوقدانان از واژه برابری  

می صوری  برابری  به  محدود  را  آن  و  میدارند  عصبانی  واژه  دانند  کردن  جانشین  اما  باشند، 

کمیته حقوق    2کند. ان از حقوق بشر نمی ندیگری بجای برابری کمکی به برخورداری کامل ز

به   پیش بشر  سند  سراسر  در  »برابری«  واژه  ماندن  باقی  برای  البیشدت  کرد.نویس   گری 

سایر  در  بلکه  زنان  علیه  تبعیض  رفع  درکنوانسیون  تنها  نه  واژه  این  که  بود  آن  استداللش 

 میته رأی آورد.کنهایتاً موضع  3معاهدات حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته است. 
 

 

 
1. Fourth World Conference on Women, Beijing, China, 1995.   
2. Alda Facio, and Morgan, Martha I, “Equity or Equality for Women? Understanding 
CEDAW’s Equality Principles”, IWRAW Asia Pacific Occasional Paper Series, No. 
14, (2009), at 1137. 
3. Hershatter Gail, Emily Honig, & Lisa Rofel, “Reflections on the Fourth World 
Conference on Women, Beijing and Huairou”, Social justice 23, No. 1/2, (1996), at 
368. 
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 مفهوم توصیفی و هنجاری برابری .  1-2

برابری هم یک مفهوم توصیفی است و هم مفهومی هنجاری؛ برابری به عنوان یک مفهوم  

باشند. هیچ  ها همانند هم میای است وصفی میان دو موجود که از برخی جنبهتوصیفی، رابطه

باشند. این  می  ه دو موجود بلکه یکین  هادو موجودی از همه جهت مثل هم نیستند وگرنه آن

پدیده  میان  یا  و  باشد  افراد  و  اشیا  میان  یا  و  کیفیت  یا  و  کمیت  در  است  ممکن  های  برابری 

 ها و غیره.اجتماعی نظیر نهادها، گروه

به   های خاصی وجود دارد که  عنوان یک مفهوم هنجاری، بدین معناست که جنبهبرابری 

انسان آن جنبههمه  در  واقعی الزم    اهها  برابری  این  اما  )توصیفی(  برابرند  با هم  واقع  عالم  در 

میمی خاص  رفتار  این  )هنجاری(.  نماییم  رفتار  روش خاصی  به  افراد  با  ما  که  به  سازد  تواند 

معنای تضمین رفتار یکسان باشد یا آنکه به معنای داشتن رفتاری متفاوت جهت ترمیم وضعیت  

برابری به   1ق یک وضعیت واقعی خاص که مطلوب است.ق حگذشته و کمک به رسیدن یا ت 

های سیاسی و اجتماعی مدرن است. وقتی دو نفر  عنوان یک مفهوم هنجاری در کانون بحث

ها برابر رفتار شود. این  حداقل از یک جنبه وضعیتی برابر دارند در خصوص آن جنبه باید با آن

رفتار برابر با "و ارسطو آن را در گزاره    تسشده ا  اصل برابری صوری است که عموماً پذیرفته

 های برابر است.اما مسئله اساسی یافتن جنبه بندی کرده است؛صورت "برابرها

برابری در معنایی توصیفی استعمال می معنای تجویزی که در هر  گاهی  شود و گاهی در 

معیار مشترک   ،دو کاربرد، معیار مقایسه بسیار مهم است. در خصوص کاربرد توصیفی برابری

است؛ توصیفی  هم  خود  نفر  »دو  جملۀ  زمانی  نظیر  برابری  تجویزی  استعمال  هستند«.  وزن 

می شود؛ صورت  اعمال  نرم(  یا  قاعده  )یک  تجویزی  معیاری  که  »مردم   گیرد  جملۀ  مانند 

حاوی می برابری،  تجویزی  اظهارات  زیربنای  معیارهای  باشند«.  برابر  قانون  مقابل  در  بایستی 

این اظهارات برای  و جزء است. از یکد  حداقل طرف، یک جزء توصیفی وجود دارد، زیرا 

برآن  نُرم  یا  قاعده  که  افرادی  میشناسایی  اعمال  توصیفی  ها  معیاری  وجود  نیازمند  شود 

دستهمی چه  به  متعلق  کسی  چه  یعنی  تعیین،  معیار  حال  این  با  دارد  باشد.  امکان  است،  ای 

 

1. Nicholas Capaldi, The Meaning of Equality, in Liberty and Equality, Edited by Tibor 
R. Machan (Stanford: Hoover Institution Press, 2002) at 6. 
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قانون    5باشند؟ ماده  مثال، چه کسانی مشمول قوانین ایران می  یابر  1خودش هم تجویزی باشد. 

باشند، یعنی یک  از سوی دیگر معیارهای قیاسی، متضمن نوعی هنجار می  دهد.می   مدنی پاسخ

کنند با کسانی که مشمول قاعده  قاعده اخالقی یا حقوقی. در این مثال، قوانین ایران تعیین می

 دهد.ای جزء تجویزی گزاره برابری را تشکیل میچنین قاعده  .دباشند چگونه باید رفتار شومی
 

 هامثابه شناسایی هویت برابری به.  1-3

هویت پذیرش  معنای  به  اصل  برابری  یک  نتیجه،  در  هست  نیز  متنوع  و  متفاوت  های 

های متنوع است. قصور در  به رسمیت شناختن هویت  که برابری مستلزمشناسایی است. هنگامی

های متفاوتی، خود نوعی نابرابری و ستم است. حق برابری کافی به چنین هویت  ن داهمیت دا

و   تنوع  گفتمان  با  برابری  وگفتمان  دارد  ناگسستنی  پیوندی  بودن،  متفاوت  بر  فرد  هر  با حق 

هویت دو گفتمان مکمل هستند نه در تقابل با هم. هر زن و مردی دارای یک فردیت است و 

 دهد.ز خودشان و درک آنها از دیگران معنا میا ها این فردیت به درک آن

طرح نیست.    همتا، نظیر خداوند قابلهای بیافزون آنکه، مفهوم برابری در خصوص پدیده 

می ترسیم  خود  از  خداگونه  موقعیت  پیشامدرن،  را    2. کردندحاکمان  برابری  هم  امپراطورها 

اما امروز برابری کشورها    شناختند؛یمپذیرفتند و حق استقالل جوامع دیگر را به رسمیت ننمی

 گرایی است. نتیجه منطقی رد امپراطوری جهانی است. مفهوم برابری مبتنی بر پذیرش کثرت
 

 نسبت برابری با آزادی و عدالت.  1-4

بوده   تقابل  در  آزادی  آرمان  با  غالباً  برابری  اندیشه  سیاسی،  و  حقوقی  اندیشه  تاریخ  در 
صبغهاست.   فردیآزادی،  صبغهو   ای  برابری  برابری لی  لیبرال،  اندیشه  در  دارد.  اجتماعی  ای 

نمی محقق  برابری  بدون  آزادی  و  است  آزادی  در خدمت  چون  است  اما  ارزشمند  در  شود. 

داشته  حالی قرار  سوسیالیستی  جنبش  مرکز  در  برابری  بوده،  لیبرال  آموزه  اساس  آزادی،  که 

باهم س برابری  و  آزادی  آیا  بحث که  این  دارد؛زااست.  ادامه  هنوز  هایی که  اما کلیشه  گارند 

می نسبت  راست  جناح  به  را  دیگری  و  چپ  جناح  به  انحصاراً  را  به  یکی  مربوط  بیشتر  دهد 

 

1. Stefan Gosepath, “Equality”, (2011), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
Edward N. Zalta (ed), at 2. 
2. Ulrich K Preuss, “Equality of States - Its Meaning in a Constitutionalized Global 
Order”, Chicago Journal of International Law, Vol. 9: No. 1, (2008), at 20. 
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است.  بین   1گذشته  نظام  تجزیهدر  بشر  حقوق  مجموعۀ  آنجاکه  از  بشر  حقوق  و المللی   ناپذیر 
می آزمکمل  است  ممتنع  دیگری  فقدان  در  حق  یک  تحقق  و  مکمل اباشند  برابری  و  دی 

 باشند نه در تقابل. می

توصیفی   هدف  با  برابری  مفهوم  آیا  که  است  مهم  عدالت،  با  برابری  نسبت  در خصوص 

کننده برابری میان دو یا چند چیز  در معنای توصیفی، صرفاً توصیف  رود و یا هنجاری.بکار می

نجاری، برابری با درک ما  هاما در معنای    تواند جدای از مفهوم عدالت مطرح شود؛ است و می

بنابراین، سرشتی هنجاری دارد. و  مرتبط است  باشد،  باید  از آنجاکه هنجاری است،    از آنچه 

 است.  « عدالت»باید مبتنی بر ارزش مورد پیگیری باشدکه در اکثر موارد این ارزش 

 
 یت، حق و سرمایه انسانی قابل ی برابری زنان:هاگفتمان.  1-5

دری   سن   ای آمارت  رشد  چاز  بر  غالب  تأکید  برخالف  است.  نگریسته  برابری  به  عدالت،  ه 

یعنی بر    2ها گذاشت عنوان شاخص کیفیت زندگی، سن تأکید را بر اهمیت قابلیتاقتصادی به

می واقعاً  زنان  میآنچه  و  دهند  انجام  باشند؛ توانند  می  توانند  نماینده آیا  یا  و  پزشک  توانند 

را   تأمل  او کانون  قابلیتتمجلس شوند؟  معنی تحصیل  به  را  برابری  و  تعبیر غییر  زندگی  های 

تواند بگوید  نمود. رشد اقتصادی شاخص خوبی برای تعیین کیفیت زندگی نیست چراکه نمی

های رونق  کنند، بویژه در خصوص زنان که عموماً قادر به استفاده از میوهاقشار محروم چه می

برابری داقتصادی نمی نباشد میوه  رباشند. اگر مسئله  به  دستور کار جامعه  های رشد اقتصادی 

اقشار خاصی می یاری میدست  نابرابری  به  و  میزان  رسد  ارزیابی  برای  البته  برابری.  تا  رساند 

بخشی باشد زیرا  تنهایی معیار اطمینانتواند بههای زنان، ترجیحات خود آنها نمیتحقق قابلیت

 شود. و تعریف می ها تعدیلق با موقعیت فرودست آنبیعنی مطا ترجیحات زنان انطباقی است.

ای در مورد برابری داشته باشیم  نظریۀ شایسته  توانیمگوید ما تنها زمانی میگفتمان حق می

  در اینجا برابری به   3های زنان بپردازیم، امری که مستقل از ترجیحات آنهاست. که به استحقاق
 

1. Jerzy Zajadlo, The Idea of Equality in Modern Legal Philosophy, In the Principle of 
Equality as a Fundamental Norm in Law and Political Philosophy (Poland: University 
of Lodz Press, 2017) at 39. 
2. Amartya Sen, Equality of What? In: McMurrin S Tanner Lectures on Human Values, 
Volume 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1980) at 353-369. 
3. Martha Nussbaum, “Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social 
Justice”, Discussion Paper 56, Center for Intergenerational Studies, Institute of 

https://ideas.repec.org/p/hit/piedp1/56.html
https://ideas.repec.org/p/hit/piedp1/56.html
https://ideas.repec.org/s/hit/piedp1.html
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شود. در گفتمان حق، زنان همچون مردان غایت  یممثابه یک حق بنیادین و ذاتی زنان فرض  

اندیشه سیاسی و اخالقی می برابری صرف باشند. در رویکرد حقنهایی  نظر از هزینه و  محور، 

گرا به آن داشت. البته ایراد گفتمان  نتایج اقتصادی آن، حق ذاتی است که باید نگاهی غایت

های اجتماعی و  وقی حق دارد و از جنبهق های ح از حدی بر جنبه  حق، آن است که تأکید بیش 

آزادی   ماند، گاهی هم با حقوق سایر افراد و یا سایر حقوق خود فرد نظیرساختاری غافل می

پیدا می طور  های حقوقی است. همانحق  ها بهکند. خطر دیگر امکان تقلیل همۀ حقتعارض 

بیم    پوگی  1حق اخالقی   که توماس پوگی بیان داشته حقوق بشر هم حق حقوقی هستند و هم 

ها توافق کنند که حقوق بشر است همان حقوق بشر باشد گفتمان حق  دارد، اگر آنچه دولت

گونه کشورها زنان از حق بر کار برخوردار  یابد. در این در بسیاری از کشورها جنبه شعاری می

 مانند. ها زن از اشتغال محروم میشوند اما در عمل میلیونمی

بیند  اقتصادی می  داد فرآیند رشد و تولیدمایه انسانی، زنان را بخشی از درونراما گفتمان س

بهره افزایش  برابری آنان را الزمه  بینش ازآنجاکه صرفاً  وری و رشد اقتصادی میو  این  داند. 

مشکل ابزارگراست  و  سرمایهاقتصادی  که  زنان  برابری  اقتصادی،  نگاه  با  زیرا  است  بر آفرین 

 پذیر نیست.هیاست همیشه توج

 
 مفهوم توانمندسازی زنان .  1-6

ها کمتر و باورهای  در طول تاریخ، دسترسی مردان به قدرت و منابع بیشتر، اما تعهدات آن

اند. توانمندسازی فرآیند رفتن از عدم توانایی به توانایی است. این  ها بودهفرهنگی طرفدار آن

های فردی و فردی از طریق افزایش قابلیت  دفرآیند یک بعد فردی دارد و یک بعد جمعی. بُع

اما دومی از مجرای رفتارهای جمعی    شود؛ های راهبردی زنان محقق میگسترش دامنه انتخاب

 و پیروی از هنجارهای فرهنگی که بر رشد جمعی تأکید دارند. 

یت و  لتنیده است: منابع، عامهای فردی، خود مبتنی بر سه مؤلفه درهم توانایی انجام انتخاب

ها و انتظارات اجتماعی دارد. عاملیت، توانایی و یا احساس  دستاوردها. منابع اشاره به تخصیص

 
Economic Research, Hitotsubashi University, (2002), at 1. 
1. Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights (Cambridge: Polity Press, 2002), 
at 52-53. 
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گیری در مورد نتایج راهبردی  ها و تصمیمتوانایی برای تعریف اهداف خود، عمل بر پایه آن

حضور    باشند، از رفاه بهتر تاها در زندگی است. دستاوردها دربرگیرنده طیفی از نتایج میآن

سیاسی.  محافل  در  زن  نمایندگان  که  عبارت  به  1برابر  است  این  اساسی  فرضیه  دیگر، 

به   دستیابی  برای  عامل  یک  شیوه  به  منابع  از  استفاده  و  داشتن  فرآیند  زنان،  توانمندسازی 

 دستاوردهای خاص است. 

فرد، خود  بر  عالوه  زنان  توانمندسازی  توانمندساز  در  زیرا  است  مهم  نیز  جمع    ی نقش 

و   سرکوبی  علت  از  زنان  درک  از  دارد؛  متعددی  متغیرهای  که  است  چندوجهی  مفهومی 

ها تا اقتدار جمع زنان برای ایجاد تغییرات اجتماعی. در فرآیند توانمندسازی زنان  فرودستی آن

و   فردی  باور  آگاهی،  دربرگیرنده  توانمندسازی  است.  حیاتی  امری  جمعی  و  فردی  عاملیت 

جای   اخالق  و  محیطگجمعی  در  می  رفته  استقالل    باشد؛فرهنگی  مهارت،  کسب  یعنی 

به   اعتماد  افزایش  زندگی  اقتصادی،  بر  کنترل  نهایتاً  و  خود  به  اتکا  حقوق،  با  آشنایی  نفس، 

نه  خویش. زنان  توانمندی،  برای  که  است  معنی  بدان  تواناییاین  باید  و  تنها  برابری  های 

فرصت و  منافع  به  برابری  آنها  ظن)  هادسترسی  بلکه  باشند  داشته  اشتغال(  و  طبیعی  منابع  یر 

فرصت و  منابع  حقوق،  این  از  استفاده  در  باشندهمچنین  داشته  عاملیت  باید  و    ها  انتخاب  تا 

 تصمیمی راهبردی بگیرند.

 

 مفهوم تبعیض .  1-7

بین   111در کنوانسیون شماره   این سازمان  تبعیض  تعریف  المللی کار،  شده: هرگونه  گونه 

، محرومیت یا ترجیح بر اساس نژاد، رنگ، ... که اثر آن از بین بردن و یا لطمه زدن به  زتمای

 2 برابری فرصت یا رفتار،در عرصه اشتغال و استخدام باشد.

یا    زنان  علیه  تبعیض  رفع  نوانسیونک محرومیت  تمایز،  هرگونه  معنای  به  تبعیض،  آورده: 

این، تبعیض در اشکال مختلف تمایز، محرومیت و  ربناب  باشد.محدودیت بر اساس جنس ... می

کند که  همچنین به صراحت بیان می  کنوانسیونتواند بروز کند. ماده یک این  محدودیت می

 
1. Marloes A Huis, et al, “A Three-Dimensional Model of Women’s Empowerment: 
Implications in the Field of Microfinance and Future Directions”, Frontiers in 
Psychology8, (2017), at 2. 
2. International Labour Organization Convention, No. 111, 1958: art.1. 

https://philpapers.org/asearch.pl?pub=3155
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=3155


 333 لحی صا  | زنان حقوق المللیبین ادبیات در برابری  صورو  منزلت مفهوم،
 

در مرحله شناسایی،    1تواند در مراحل مختلف وجود یک حق رخ دهد.آمیز میاقدام تبعیض

جد حق است. مرحله دوم، لوازم  ومندی یا اعمال آن. مرحله نخست، لحظه وضع قوانین مبهره

نقض حق و مطالبه خسارت   برآورده شدن حق و مرحله سوم به سازوکارهای محکومیت موارد

 اشاره دارد.  

بشر  حقوق  کمیته  دید  یا    2از  استثنا  تمایز،  هرگونه  اول  جزء  دارد:  جزء  سه  تبعیض 

دوم ابتنای رفتار بر    ء تواند در قالب یک قاعده، سیاست و یا رویه باشد. جزمحدودیت که می

بین  معاهدات  آنکه  توضیح  تبعیض؛  ممنوعه  زمینه  چند  یا  بر  یک  تبعیض  بشر  حقوق  المللی 

هر وضعیت  "اند. در برخی معاهدات با نوشتن عبارت  های مختلفی را ممنوع ساختهمبنای زمینه

تواند شامل  یهای جدید را هم مای که زمینهگونهشده است، به  یک فهرست بازی ارائه  "دیگر

بر مبنای یک زمینه خاص مثل تبعیض جنسی مورد   تنها تبعیض  اما در برخی معاهدات  شود، 

  توجه قرار گرفته است مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. جزء سوم، اثر رفتار؛ 

 در این مورد قصد و نیت فرد مهم نیست بلکه تأثیر سوء رفتار اهمیت دارد.  

 اند وهدف یا اثر« رفتار تعریف نموده»دات حقوق بشری تبعیض را با توجه به  هاغلب معا

اند. یعنی هر یک که باشد تبعیض محقق شده  کردهاستفاده     "یا  "بین واژگان اثر یا هدف از  

بین  سازمان  کنوانسیون  اما  بهاست.  تنها  کار  واژه    المللی  و  دارد  اشاره  کنار    "هدف"اثر  را 

انجام  اگذاشته. از آنج اثبات قصد ذهنی در  که واژه هدف متضمن معنای قصد و نیت است، 

یک سیاست به جای قصد سیاستگذاران، بدین    "اثر"آمیز مشکل است. تأکید بر  رفتار تبعیض

طرفانه نیز اگر اثری منفی بر یک گروه در جامعه داشته باشند،  معنا خواهد بود که اقدامات بی

تلقی شود می تبعیض  از   3توانند  یا گروهی  فرد  به یک  تبعیض واردکردن آسیب  جزء چهارم 

می نظر  به  بعید  باشد  نداشته  وجود  آسیبی  هیچ  اگر  است.  گرفته  افراد  صورت  تبعیضی  رسد 

می را  تفاوت  مفهوم  آن،  عادی  معنای  در  تبعیض  این  باشد.  با  بهرساند.  یک  حال،  عنوان 

 که پی آمد نامطلوبی داشته باشد.  دهنده آن تفاوتی است اصطالح حقوقی، تبعیض نشان

 
 

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW), 1979. art 1. 
2. Human Rights Committee, General Comment, No18. 
3. Weiwei Li, Equality and Non-Discrimination under International Human Rights 
Law (Norway: University of Oslo, 2004) at 10. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
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 نسبت برابری با عدم تبعیض.  1-8

حال، معادل    باشند. با این دو مفهوم برابری و عدم تبعیض، بیان منفی و مثبت یک اصل می

سازد که با هر فردی به روشی یکسان رفتار شود  هم نیستند. در لفظ مثبت، این اصل الزم می

د وجود  دیگری  توجیه  اینکه  اجازه  امگر  را  رفتار  در  تفاوت  اصل  منفی،  لفظ  در  باشد.  شته 

تفاوتمی این  اینکه  مگر  بهدهد  که  باشد  زمینه  محدودی  تعداد  بر  مبتنی  ممنوع    ها  صراحت 

 اند مثل جنس، نژاد، رنگ.شده

شود؛ توجیه  باید  نابرابری  هر  است،  قاعده  مثبت  برابری  وقتی  قاعده    بنابراین،  وقتی  اما 

های  های مبتنی بر یکی از زمینهشود، تنها نابرابریت، اکثر نابرابری پذیرفته میسبرابری منفی ا

الملل اصل برابری غالباً در شکلی منفی بیان شده  بایستی توجیه شوند. در حقوق بین ممنوعه می

می شناخته  تبعیض  عدم  اصل  عنوان  به  معموالً  )برابری که  تبعیض  عدم  و  مثبت  برابری  شود. 

عنوان دو مفهوم متمایز فهم شوند که هر یک نقش مهمی در تحقق حقوق  یستی بهابمنفی( می

 اجتماعی زنان دارند.

و  ترویج  به  حقوقی  الزام  و  جنسیت  یا  جنس  مبنای  بر  تبعیض  عدم  به  حقوقی  الزام  بین 

قابل   تفاوت  برابری  منفی است و دومی  تحصیل  الزام حقوقی  اولی یک  توجهی وجود دارد. 

حق  الزام  حالیویک  در  کاری،  انجام  عدم  به  هستند  تکالیفی  منفی  تعهدات  مثبت.  که  قی 

نماید. باشند به انجام فعاالنه امری. دومی برابری ماهوی را ترویج میتعهدات مثبت الزامی می

نظیر   ایجابی،  تعهدات  کار.  قراردادهای  و  شرایط  بودن  یکسان  تضمین  نظیر  منفی  تعهدات 

 غال زنان یا سهمیه زنان در انتخابات و بورس تحصیلی. ت تعیین حداقل درصد برای اش

 

 اشکال تبعیض .  1-9

عملِ در  یا  باشد  قانون  خودِ  در  است  ممکن  را    تبعیض  اولی  باشد.  داشته  جریان  تبعیض 

نامند. وقتی قانون کار برای  تبعیض قانونی یا مستقیم و دومی را تبعیض عملی یا غیرمستقیم می

مردان به  نسبت  است،  حقوق   زنان  قانونی  تبعیض  داشته،  لحاظ  به    کمتری  عمل  در  وقتی  اما 

است. عملی  تبعیض  شود،  پرداخت  کمتری  دستمزد  زمانی    مضافاً، زنان  غیرمستقیم  تبعیض 

باشند، در عمل به  طرف میظاهر از لحاظ جنسیتی بیهایی که بهرویه  افتد که قواعد واتفاق می
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و  شود بلکه تنها پس از تجزیه  نگاه اول دیده نمی  ر زیان افراد یک جنس باشند. این تبعیض د

عنوان پیامد این    واقعیت به  تحلیل آثار عملی این مقررات حقوقی یعنی پس از بررسی آنچه در

رویه و  رویقواعد  می  ها  احراز  واقعی    شود.داده  برابری  تضمین  برای  مستقیم  تبعیض  منع 

نمی توسط  کفایت  روسری  پوشیدن  ممنوعیت  از  تکند.  هرچند  کار  محل  در  کارکنان  مامی 

با برابر  رفتاری  شکلی،  روسری    لحاظ  پوشیدن  که  است  افرادی  آن  زیان  به  اما  است  همه 

 برایشان اهمیتی مذهبی و یا فرهنگی دارد.

تمام کارکنان میمقرره از  تا  خواهد تمامای که  به ضرر زنان است  بیشتر  وقت کار کنند، 

ب  مسئولیت  زنان  در  ی مردان، چون  مقرره  این  دارند.  از کودکان  نگهداری  شتری در خصوص 

ظاهر امر قصدی برای زیان رساندن به زنان به این دلیل زن بودن آنها ندارد، اما اثر جانبی آن  

کند. مسئله اصلی برخورد کورکورانه این مقرره با شرایط  مشقتی است که برای زنان ایجاد می

کننده اجازه    یک نظام بازجویی از شهود که به بازجو  و تجارب زنان است. به همین ترتیب، 

با می و  کند  استفاده  مشابهی  سؤاالت  از  بزرگسال  و  خردسال  افراد  از  بازجویی  برای  دهد 

می قرار  نامساعد  شرایط  در  را  خردسال  شهود  کند،  برخورد  یکسانی  همچنین  ادبیات  دهد. 

برای   اینکه همه در دادگاه حق دارند وکیل  پذیرش  از  خصرف  آنکه  بدون  نمایند  اختیار  ود 

 1افراد فقیر معاضدت قضایی به عمل آید، تبعیضی غیرمستقیم علیه طرف فقیر خواهد بود.

تفاوت به  تدابیر  و  قوانین  در  میهرگاه  صورت  غیرمستقیم  تبعیض  نشود،  توجه  گیرد.  ها 

تفاوت به  نسبت  بیبرابری  تفاوتها  بلکه  نیست  آن  توجه  توجه  کانون  در  بحث  ها  در  بویژه 

مند اگر اعمال تبعیض، شکلی فراگیر، مداوم و نظام   ،باشد. در ضمن های غیرمستقیم میتبعیض

تری بر گستره حقوق  گیرد که اثر تخریبی وسیعتبعیض سیستماتیک صورت می  به خود بگیرد؛

یز  نزنان خواهد داشت. برخی زنان با تبعیض مبتنی بر بیش از یک زمینه یعنی تبعیض مضاعف  

 مواجه هستند، مانند زنان متعلق به یک اقلیت قومی یا زبانی مورد تبعیض. 
 

 قلمرو اصل عدم تبعیض .  1-10

ها محدود بود،  که موضوع و قلمرو آن  هاتنها در معاهدات مربوط به اقلیت  1945تا قبل از  

 
1. Anthony Hopkins, Equality before the Law: The Importance of Understanding the 
Experience of 'others' in the Criminal Justice System (Australia: University of 
Canberra, 2015), at 31. 
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ابتدا در    ض،یالمللی از اصل عدم تبعدیوان دائمی دادگستری بین شد.  به منع تبعیض پرداخته می

با تصویب منشور ملل متحد، شرط عدم تبعیض   1. ها در آلبانی حمایت کردقضیه مدارس اقلیت

  حال،   با این الملل، از جمله زنان و مردان گسترش یافت.  به روابط میان همه تابعان حقوق بین 

مترقی هدف  خصوص  در  متحد  ملل  جنس  منشور  زبان،  مذهب،  به  تنها  برابری  یعنی  اش 

هر هراشا مبنای  بر  تبعیض  اروپا،  اتحادیه  بنیادین  حقوق  منشور  آن،  برعکس  است.  کرده 

 2.ای را ممنوع ساخته استزمینه

در رأی با نفوذش در پرونده   تاناکاعدم تمایز به معنای تفاوت نگذاشتن نیست. قاضی    البته، 

بلکه برابری ماهوی  اصل برابری به معنای برابری مطلق نیست  آفریقای جنوب غربی، اظهار داشته

یعنی رفتار متفاوت، متناسب با شرایط واقعی فرد، در جایی که معیار   3شناسد.را به رسمیت می 

تفاوت هویت هر  به  برابری که همه دارند، احترام  فرق گذاشتن موجه و معقول است. کرامت 

می  الزم  را  مطلق  فرد  احترام  در  بودن "سازد.  متفاوت  بر  برابر   "حق  ما  که  را   ی است  واقعی 

ها باشد و در جایی که مقتضی برابری باید شامل مشارکت و پذیرش همه افراد و گروه  4یابیم.می 

بنابراین تالش برای دستیابی به آرمان عدالت نیازمند رفتار خاص  است اجازه رفتار برابر را بدهد؛ 

ه را یکسان فرض م شدت با استانداردی از برابری که ه   به   خواهی زنان نیزاست. جنبش آزادی 

طور اجتماعی پذیرفته هایی که به ای از تفاوت هویت ما در ارتباط با مجموعه  5.کند مخالف است 

عنوان باشد. هویت شخص به ها برای وجود ما ضروری می گیرد. این تفاوت شوند شکل می می 

 برای بودنش نیازمند تفاوت است.  یک فرد یا عضو یک گروه،

هایی که در برابر تبعیض حمایت  قلمرو حق  حقوق مدنی و سیاسی،  میثاق  2در ضمن؛ ماده  

ماده  می اما  نموده  محدود  میثاق  این  در  مندرج  حقوق  به  را  چنین    26شوند  میثاق  این 

صرفاً تضمینی که قباًل در ماده   26محدودیتی تعیین نکرده است. از نظر کمیته حقوق بشر، ماده 

بلبیان    2  6کند.خود دارد یک حق مستقل را بیان می  خودیه بهک شده را تکرار نکرده است، 

 
1. PCIJ, Advisory Opinion, Series A/B. 64, 1935. para 288. 
2. Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000, art 21. 
3. ICJ Reports 1962, para 318. 
4. Special Rapporteur to the UN Sub-Commission on Human Rights, “Study of the 
Current Dimensions of the Problems of Intolerance and of Discrimination on the 
Grounds of Religion or Belief” (1986), para17. 
5. Sokhi Bulley, Baldeep, Non-Discrimination and Difference: The (Non-) Essence of 
Human Rights Law (Nottingham: Human Rights Law Centre, 2005), at 5. 
6. Human Rights Committee, op.cit. 
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کلیه حق زمینه  در  تبعیض  ماده  حوزهاین  هر  در  واقع  در  و  عمومی  ها  مقامات  توسط  که  ای 

تر، کاربرد اصل عدم تبعیض مندرج  روشن   بیانشده را ممنوع نموده است. به  حمایت یا تنظیم  

 ست.ی محدود به حقوق مقرر در میثاق ن 26در ماده 
 

 یتو جنستبعیض مبتنی بر جنس  .  1-11

متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تنها اشاره به تبعیض مبتنی بر جنس دارد و به تبعیض  

این   با  نپرداخته است.  حال کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض علیه زنان و  مبتنی بر جنسیت 

دو نوع تبعیض را ممنوع ساخته و این دو    ناظر برکنوانسیون تأکید دارند که کنوانسیون هر  نهاد

 1جای هم بکار برده است.را به اصطالح

تفاوت به  اشاره  جنس،  زیستواژه  میهای  جهانی  که  دارد  تولد  شناختی  ضمن  و  باشند 

ها و صفاتی دارد که یک ها، رفتارها، هویتاما واژه جنسیت اشاره به نقش   شوند.مشخص می

به زنان و  ابداع  نسبت می  جامعه خاص  اغلب روابط سلسله  2دهد و مردان  پیامد آن،  مراتبی  و 

نابرابر است. گفته   های جنسیتی ریشه در  شده، تفاوتبین زن و مرد و توزیع قدرت و حقوق 

اما قرار دادن طبیعت در مقابل    های جنسی ریشه در طبیعت؛تربیت و پرورش دارند اما تفاوت

گمراه تربیت  و  است؛پرورش  به  اریز  کننده  پرورش  یا  و  طبیعت  حاصل  هرگز  تنهایی  رفتار 

 هر دو است. نیست بلکه همواره محصول درآمیختگی پیچیده

ارزش جنسیتی  شباهتبرابری  به  اجتماع  برابر  تفاوتدهی  و  و  ها  زنان  و  مردان  های 

آننقش  ایفایی  میهای  خانه  ها  در  مردان  و  زنان  کامل  مشارکت  پایه  بر  برابری  این   وباشد. 

های زنان و  ها و اولویتشود و تالشی است برای ایجاد توازنی بهتر میان ارزشاجتماع بنا می

 مردان. 
 

 تفاوت تبعیض ذاتی حقوق با تبعیض ناروا .  1-12

دسته به  میحقوق  رفتارها  انسانبندی  میان  و  آنپردازد  رفتار  اساس  بر  قائل  ها  تبعیض  ها 

تبعیض  می برای  شده  ایجاد  حقوق  منافع  ئاقشود:  و  اخالق  با  همسو  رفتارهای  میان  شدن  ل 

شود حقوق که کارش تبعیض قائل  جامعه و رفتارهای متعارض با آنها. این پرسش مطرح می

 
1. CEDAW Committee, “General Recommendation”, No. 28 (2010). 
2. UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework (2003). 
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مفهوم   از  بشر  حقوق  کمیته  که  تعریفی  از  است.  نموده  ممنوع  را  تبعیض  کدام  است  شدن 

بر   می ارائه داده بود چنین  »تبعیض ممتبعیض ممنوعه  ه شامل قرار دادن اعضای  عونآید که 

آن با  ناعادالنه  رفتار  یا  نامساعد  وضعیتی  در  گروه  بهیک  عضویتها  گروه  واسطه  در  شان 

اینجا،     1است«.  گروه"در  در  معرض    "عضویت  در  فرد  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  برای 

ته است.  ک ن  ترین رفتار شده، محوری  محرومیت قرار گرفته است و یا با او همچون فرد فرومایه

حقوق خود   ذاتی  تبعض  در  گروه   "رفتار "اما  به یک  رفتار  فاعل  تعلق  نه  است  کننده  تعیین 

 خاص. 

 

 نسبت میان تفاوت و تبعیض غیرمستقیم .  1-13

شوند با  ها نسبت به همه برابر اعمال  وقتی قوانین و روندهای حقوقی بدون توجه به تفاوت

به رفتاری  نممردم  صورت  برابرها  بزرگگ یعنوان  نابرابری  هیچ  زیرا  با یرد.  برابر  رفتار  از  تر 

انسان برابر  ارزش  نیست.  مینابرابرها  ایجاب  متفاوتی  ها  رفتار  او  با  است  متفاوت  آنکه  کند 

های  شود: رفتار متفاوت با مردم به دلیل تفاوت صورت گیرد. از این بحث، دو نکته آشکار می

میآن شود؛ها  تبعیض  به  منجر  به    ا ما  تواند  توجه  بدون  مردم  با  یکسان  رفتار  اندازه  همان  به 

نیز میهای آنتفاوت تبعیض شود؛ها  به  منجر  فرد   تواند  با  متفاوت  یا  و  بنابراین رفتار یکسان 

نمی بر تعیین  شود  گذاشته  باید  تمرکز  نه.  یا  گرفته  مطلوبی صورت  رفتار  فرد  با  آیا  که  کند 

ها رفتار شده است. به بیان دیگر، توجه  مردمی که با آن  ن ی بهای  روی اثر متقابل رفتار و تفاوت

 کند.جدی باید به تفاوتی شود که ایجاد تفاوت می

این   به  وابسته  نباید  جنسیت  بر  مبتنی  متفاوت  رفتار  مشروعیت  نیز،  زنان  حقوق  در حوزه 

آیا جنس  واقع  باشد که  متفاوتی  بررسی شود ک شدهها در وضعیت  باید  آیا    هاند، در عوض، 

و  موقعیت  قدرت،  نابرابری  افزایش  یا  و  کاهش  موجب  جنسیتی  تمایزات  حقوقی  شناسایی 

می مردان  با  زنان  اقتصادی  نمیامنیت  خأل  در  موضوعاتی  چنین  آنجاکه  از  حل  شود.  توانند 

 2های قطعی و جزمی. ای است نه انتخابهای متنی و مقایسهشوند، این راهبرد نیازمند قضاوت

 
 

1. Scott Plous, “The Psychology of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination”, New 
York, McGraw-Hill, (2003) at 3-7. 
2. Anthony Hopkins, op.cit.at 32.  
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 یرشپذقابلگذاری  توتفا.  1-14

های طبیعت بشری و جوامع انسانی مانع برقراری برابری کامل میان شهروندان برخی جنبه

تفاوت  .شودیک جامعه دموکراتیک می با چنین  است که  این  هایی که  سؤال اخالق سیاسی 

روالز   ناج  های اخالقاً برابر دارند، چه بایدکرد.طور بالقوه تأثیرات مهمی بر سرنوشت انسانبه

می وضعیت  این  به  پاسخ  قابل  نابرابری"گویددر  صورتی  در  تنها  اجتماعی  و  اقتصادی  های 

می  مقامپذیرش  و  پست  به  مربوط  اوالً  که  منصفانه  باشند  برابری  مبنای  بر  که  باشند  هایی 

این    شدید به برابری در نقطه شروع داریم. دوماًها بر روی همه باز باشند، یعنی ما الزامیفرصت

امری که راولز  ترین اعضای جامعه داشته باشندها باید بیشترین منفعت را برای محرومنابرابری 

تفاوت می اصل  را  نابرابری   بنا  1."نامدآن  روالز،  تفاوت  اصل  قابلبر  تنها در صورتی  قبول  ها 

نابرابری اصل    ی های ناشی از تفاوت در استعداد طبیعی باشد و وقت هستند که هدفشان کاهش 

به افراد  همه  درآید  اجرا  به  محروم تفاوت  تنوع  ویژه  از  ناشی  مزایای  در  جامعه  گروه  ترین 

 شوند. استعدادها سهیم 
 

 ی برابر صور  .2

 ی ماهو  و  یشکل.  2-1

گوید با برابرها باید به روشی  برابری شکلی، تصوری باریک و اولیه از برابری است که می

آن با  و  کرد  رفتار  مشامشابه  که  نبها  تفاوتی ه  اساس  بر  برابری ستند  از  تعریف  این  هایشان. 
همه زیرا  به  نارساست،  بستگی  میچیز  مشخص  آن  مبنای  بر  که  دارد  ماهوی  چه  قاعده  شود 

موجب حقوق  ها بهشده و تعهدات دولت  کسانی شبیه و یا متفاوت هستند. این رویکرد منسوخ

بین  نمیبشر  برآورده  را  بین الملل  حقوق  دولتلالمسازد.  از  میل  برابری ها  قبال  در  خواهد 
 . رویکرد ماهوی را اتخاذ نمایند

تری که متمرکز بر برابری در برابری ماهوی به معنی برابری در واقع امر است، اندیشه وسیع 
عمل است. رویکرد ماهوی مستلزم آن است که با مردمی که در موقعیت متفاوتی قرار دارند 

هایشان را  ای که بتوانند قابلیتگونهها صورت گیرد، بهفردی آن  طرایشرفتار متفاوتی مطابق  

توان به  عنوان برابرها مشارکت نمایند. البته تنها از طریق قانون نمیمحقق سازند و در جامعه به

 
1. John Rawls, A Theory of Justice (Massachusetts: Harvard University Press, 1999), at 
65. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Theory_of_Justice:_The_Musical!
https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03-odjHG0esnh5RjZ6A0H7XwVIfOA:1598879732457&q=Cambridge,+Massachusetts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMm1yDNT4gAxDQszzLWMMsqt9JPzc3JSk0sy8_P084vSE_MyqxJBnGKrjNTElMLSxKKS1KJihZz8ZLDwIlYJ58TcpKLMlPRUHQXfxOLixOSM0uLUkpLiHayMAA-_N3hpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEjPeTw8XrAhUoSRUIHdBKCCEQmxMoATAXegQICxAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Harvard+University+Press&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMy2rKxSAjNNci3yzLTUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi60KSpNyMoszUosA8C_VMkAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD_ra2uavfAhUMM-wKHceNCX0QmxMoATAnegQICRAU&biw=1366&bih=632
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های منفی که زنان را در جایگاه فرودستی قرار  ها و نگرشیافت. کلیشه  برابری ماهوی دست
اتبایسدهند میمی های  و پرورش نقد شوند و سیاستهای عمومی و آموزش  طریق رسانه  زی 

 گرفته شود. ای برای تشویق زنان به مشارکت در پیش کنشگرایانه
نتایج. برابری  و  فرصت  برابری  دارد:  وجود  رویکرد  دو  ماهوی  برابری  قبال  برابری    1در 

نحوی  نی برخوردار باشند بهایکس  هایفرصت به این معنی است که همه افراد از ابتدا از فرصت
مثابه برابرها مشارکت  های زندگی، بهکه بتوانند استعدادشان را شکوفا ساخته و در همه حوزه

موقعیت در  مردمی که  با  اگر  است که  این  مؤید  برابری فرصت،  مفهوم  متفاوتی  نمایند.  های 
این می رفتار شود  به یک روش  تشدید  هستند  عامل  و  آن  طمهلتواند موجب  این  به  ها شود. 

و می است  متمرکز  افراد،  نقطه شروع کنش  بر  آغاز کار،  رویکرد،  از همان  مردم  اگر  گوید 

ها وابسته است به تالش خودشان و اینکه تصمیم  های برابری باشند نتیجه کار آندارای فرصت
 گرفته باشند چگونه زندگی کنند.

ع موانع قانونی که مانع مشارکت زنان  فه ربها در معنای مضیق آن  رویکرد برابری فرصت 

به جامعه  میدر  برابرها  میمثابه  در  شوند،  زنان  استخدام  قانونی  ممنوعیت  رفع  نظیر  پردازد. 

اما علیرغم رفع این موانع، مادری که نوزاد دارد ممکن است به خاطر طوالنی    برخی مشاغل.

ها،  تر برابری فرصتی مفهوم موسعل . ودبودن ساعات کار از پرکردن فرم استخدام امتناع بورز

بتوانند زنان  که  شود  دیده  تدارک  منابعی  است  آن  فرصت  مستلزم  آمده از  وجود  به  های 

زنان کاری  ساعات  مثاًل  نمایند  خدمات    استفاده  کودکان،  نگهداری  برای  و  شده  منعطف 

 مراقبتی تمهید شود. 

بایستی با نگاه به نتایج  در عمل، می  بریاسوی بردر رویکرد برابری نتایج، میزان پیشرفت به

انگاره با  این رویکرد  پیامدها سنجیده شود.  از  و  دارد، عدالتی که  پیوند  توزیعی  های عدالت 

شود و از اتخاذ اقداماتی برای داشتن رفتاری ترجیحی  طریق بازتوزیع قدرت و منابع حاصل می

گروه آسیببا  میهای  ع  2کند.پذیر حمایت  اینجا  و    وه ال در  منعطف  کاری  ساعات  تعیین  بر 

 شود. بینی ای برای استخدام زنان پیش تدارک مراقبت از کودکان، باید سهمیه

 
1. Rights of Women Organization, From Rights to Action: Using International Rights 
and Mechanisms on Violence against Women in the UK (London: Rights of Women 
organization, 2011), at 28. 
2. Ibid, at 29. 
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است زنان  علیه  تبعیض  رفع  کنوانسیون  ترجیح  که  برابری  ماهوی  ارزیابی   الگوی  برای 

در    هرفت  میزان تحقق برابری به شرایط واقعی زندگی زنان توجه دارد، نه صرفاً به کلمات بکار

رسمی؛  برابری  یعنی  دولت  قوانین  زندگی  بنابراین،  در  زنان  کنند  حاصل  اطمینان  بایستی  ها 

ها  کنند. رفتار برابر در بستری از محرومیت پیشین این محرومیتخود برابری را واقعاً تجربه می

ماهوی، جبران محرورا می برابری  اولین گام  بنابراین در عرصه حقوق زنان،  ای  هیتمافزاید، 

مرتبط با جنسیت است. گام دوم که مبتنی بر مفهوم اصولی کرامت است، ستردن اَنگ پَستی،  

این پیش  از  است.  و خشونت  تحقیر  منفی،  های جنسیتی ضرورتی  روی، اصالح کلیشهداوری 

  ا هها: زنان بچهاین گزاره مانند تواند مثبت و یا منفی باشند؛های جنسیتی میکلیشه  بنیادی است.

 کنند، زنان ضعیف هستند.می بهتر تربیت را

بار شده است.  های زیانمبارزه با تبعیض علیه زنان، خواستار اصالح و حذف کلیشه  کمیته

شان،  های شخصیتوانایی  های مردان و یا زنان، برای توسعهکلیشه زمانی مضر است که ظرفیت

حرفه شغل  نمودن  زندایدنبال  برنامه  انتخاب  و  دوی  اشیگشان  هر  نماید.  محدود  را  ن 

توانند مضر باشند. برای مثال بر مبنای این کلیشه  ظاهر مثبت میهای بههای منفی و کلیشهکلیشه

پرورش می بهتر  را  زنان کودکان  پرورش آنکه  مسئولیت  بر عهدهدهند  تماماً  اغلب  زنان    ها 

است.  گرفته  دادگاه  1قرار  مرتامتناع  شناختن  مسئول  از  مبنای  خشونت  بینک ها  بر  جنسی  های 

های مربوط به  کلیشه منفی است. کلیشه  ای ازای به رفتار جنسی مناسب زنان، نمونهنگاه کلیشه

کار در خانه شده که خود سبب اوقات فراغت کمتر  نقش زنان در خانواده موجب نوعی تقسیم

 تر زنان گردیده است.و سطح آموزش پایین 

ماهوی،  برابری  ریشه در ساختارهای  ر پذی  گام سوم  برابری عمیقاً  موانع  است که  این  ش 

طرف نیست که از زنان انتظار  ای از لحاظ جنسی بینهادی و اجتماعی دارند. البته هدف آینده

مردانه هم با جهانی  را  متحولبرود خودشان  باید  زنان  برای  برابری  بلکه  سازند،  باشد  نوا  ساز 

بازتوزیع قدرت، من  تغییر و تحول ساختارهای نهادی که فرودستی زنان را    وبع  ایعنی متضمن 

 اند.تداوم بخشیده

نهایت، می  در  برابری  چهارم  آنبُعد  نمیپذیرد  ندارند  صدایی  که  اصالح  ها  برای  توانند 

 
1. Office of the High Commissioner for Human Rights, “Gender Stereotypes and 
Stereotyping and Women’s Rights”, (2014), Geneva, at 1. 
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امور به فرآیندهای سیاسی امید ببندند. بنابراین برابری مستلزم مشارکت برابر در عرصه اجتماع  

 1و سیاست است. 
 

 برابری در مقابل قانون و برابری در قانون   .2-2

برابری در مقابل قانون، اشاره به رفتار برابر مقامات در هنگام اجرای قوانین دارد. هر کس  

می حاضر  قاضی  مقابل  در  بهکه  باید  با شود،  برابر  ارزشی  که  شود  رفتار  او  با  کسی  عنوان 

اما برابری در قانون، اشاره به توجه برابر   .شود  دیگران دارد تا از این طریق توجه برابری به او

  هانسباشند که  گذار به همه افراد دارد. این دو نوع برابری از اجزای حکومت قانون میقانون
می  کلسن  قانونیت  اصل  را  آزادی  2نامد آن  همه  شروع  نقطه  دیگرند. و  جهانی    3های  اعالمیه 

مند دارند ... از حمایت برابر قانون بهرهحق  ود  نگوید: همه در مقابل قانون برابرحقوق بشر می

 شوند.

که   منزلگاهی  است.  میالد  از  قبل  ششم  قرن  باستان  یونان  اندیشه،  این  خاستگاه  البته 

شعار سیاسی مردم معمولی و قانون دارایی مشترک    "برابری در مقابل قانون"یعنی    4یسونمیآ

از  رفتن  عمومی  جنبش  نماد  آیسونمی،  گردید.  مردمیار  همه  سمت  به  و  ستوکراسی  ساالری 

برابری شهروندان به  با حکومت طبقه نجبا بود و همچنین مبین تمایل  که    شعاری برای مقابله 

احساس   بودند،  سیاسی  درحقوق  برابری  خواستار  که  معمولی  مردم  است.  شهر  مفهوم  ذاتی 

اینکه در یونان    5. ندبیا  توانند به این هدف دستکردند از طریق برابری در مقابل قانون میمی

شد، به دلیل این آگاهی بود  از  برابری در مقابل قانون، برابری در حقوق سیاسی برداشت می

 نیافتنی است. که بدون برابری در حقوق سیاسی، برابری در مقابل قانون آرمانی دست

و فروش   رهاقوانین اثر ژرفی بر زندگی زنان دارند. انکار حق تحصیل زنان و حق زنان بر اد

فرصت خودشان،  نام  به  بهرهاموال  اقتصادی،  چانههای  قدرت  و  آنوری  و  زنی  خانه  در  ها 

 
1. Fredman, Sandra, Beth Goldblatt, Gender Equity and Human Rights, United Nations 
Development Fund for Women, (2015), at 4. 
2. Hans Kelsen, What is Justice? Law and Politics in the Mirror of Science (Berkeley: 
University of California Press, 1971), at 132, 
3. Hersch Lauterpacht, An International Bill of the Rights of Man (New York: 
Columbia University Press, 1945), at 115,  
4. Isonomia. 
5. David Kreider, Isonomia:The Greek Idea of Freedom (United States:The University 
of Montana, 1973), at 1. 
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ای شود برای خانواده  تواند انگیزهنماید. در عوض، تغییر قوانین ارث میجامعه را محدود می

سرمایه دخترانشان  روی  بر  سرمایهکه  این  نمایند.  سطح  گذاری  افزایش  باعث  نیز  گذاری 

 شود.ها در سنین پایین میت دختران و کاهش ازدواج آنال صیح ت

 
 ها یک با یک و برابری گروه  برابری.  2-3

می داده  توضیح  رأی  یک  فرد  یک  مثال  با  یک  با  یک  برابری  حقوق،  کمیته  در  شود. 

دهنده دارای یک رأی با وزن سازد که هر رأیدهد این اصل الزم میحقوق بشر توضیح می

عموماً در خصوص حقوق سیاسی    "یک با یک "یگران باشد. شکل ساده برابری  دا  برأی برابر  

می اعمال  مدنی  برابری،  و  دیگر  شکل  عادالنه.  محاکمه  و  بیان  و  عقیده  آزادی  مانند  شود 

گروه  گروه1ها برابری  میان  برابری  مستلزم  برابری  این  گروهاست.  درون  نه  است  برای  ها  ها. 

گروه  برابری  مممثال،  بهان  کها  زنان  درآمد  که  باشد  آن  مستلزم  با ست  برابر  متوسط  طور 

 یا تعداد برابری از زنان و مردان وارد دانشکده حقوق شوند.2درآمد مردان باشد 

گروه  برابری  به  یک دستیابی  برابری  تحقق  معنای  به  درآمد   با  ها،  است  ممکن  نیست.  یک 

گروه زنان یا مردان، نابرابری درآمد، فاحش    ن رو د حال، در   متوسط زنان و مردان برابر باشد، با این 

گروه  برابری  حتمًا  بود  یک  با  یک  برابری  اگر  گروه باشد.  برابری  ولی  بود  خواهد  هم  با  ها  ها 

بین نابرابری درون گروه  های  المللی حقوق بشر، گروه ها کاماًل ممکن و سازگار است. در منشور 

های  ها، تمایز ناموجه بر مبنای وضعیت میان گروه  ی بر ا اند که با هدف ایجاد بر خاصی فهرست شده 

آن  است خاص  شده  ممنوع  دهه   3. ها  بین در طول  بشر  حقوق  برابری  های گذشته،  بر  بیشتر  الملل 

  2ها ماده  شود. نخستین آن عنوان عدم تبعیض شناخته می ها متمرکز بوده است که اغلب به  گروه 

د را مستحق برخورداری از حقوق مندرج در اعالمیه  ا ر اعالمیه جهان حقوق بشر است که همه اف 

 ... .  داند بدون هرگونه تمایزی از حیث نژاد، جنس و می 

 
 

 
1. Blocs. 
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 برابری عددی و تناسبی.  2-4

خواهیم بین یک پسر قائل به دو گونه برابری بود: عددی و تناسبی. وقتی سیبی را می   ارسطو 

برابری ساله و یک دختر هفت   10 به هر یک از آن دع   ساله تقسیم کنیم،  برابر از دی  ها سهمی 

ای بیشتری دارد سهم تر و نیاز تغذیه اما برابری تناسبی، از آنجا که پسربچه بزرگ   دهد؛سیب می 

شود، اما برابری تناسبی به ویژگی دهد. برابری عددی تفاوتی میان افراد قائل نمی بیشتری به او می 

توجه   است  مهم  مورد  آن  در  که  افراد  می می خاص  ارسطو  یک کند.  در  مردم  وقتی  گوید 

مورد  در  اختالفات  تمام  بود  معتقد  او  است.  منصفانه  نابرابر  توزیع  نیستند  برابر  مربوطه  ویژگی 

 1.ها در چه مواردی برابر و یا نابرابرند گردد که انسان توضیح عدالت به این پرسش برمی 

کند،  ساالری را ابداع میمردم  وح  اندیشه یونانی، در همان حال که برابری عددی را مطر

می بنیان  نیز  را  برابری  از  دیگری  هندسی.  نوع  برابری  یا  نسبیت  از  است  عبارت  که  گذارد 

می حسابی  الف=ب،برابری  می  شود:  هندسی  برابری  را  اما  شیوه  این  الف/ب=ج/د.  شود: 

این    دونشها مقایسه میفیثاغورس پایه گذاشت. ازآنجا که در برابری نسبی رابطه نه مصادیق، 

می برابری  الگوی  نوع  کنند.  ایجاد  نابرابر  چیزهای  بین  برابری  نوعی  افالطون  گفته  به  تواند 

سلسله و  کیفی  هندسی  برابری  اما  است  کمی  حسابی  بنیاد  برابری  حسابی  برابری  مراتبی. 

مردممردم  با  هندسی  برابری  اما  است  از ج ساالری  بزرگی  »بخشی  ناسازگار.  ضد   ه نبساالری 

  2  ساالری اندیشه افالطون ناشی از تقدمی است که او برای برابری هندسی قائل بود.مردم 
 

 برابری ارزشی و ابزاری .  2-5

وری  ها توجه بیشتری شود و هدف افزایش بهرهپذیری آن علت آسیبکه به زنان بههنگامی

به توجه  این  بلکه  نباشد،  هاقتصادی  و  زنان  پنداشتن  غایت  باشد،    دفواسطه  خودشان  بودن 

های توسعه پایدار سازمان ملل است. از  رویکرد برابری، ارزشی است. امری که مشخصۀ برنامه

ارزش دیدگاه  قابلیتیک  به  زنان  ارزش  آنگرا،  خودشان  های  فراسوی  به  کمک  جهت  ها 

اص  خه  اما در برابری ابزاری ک  ها دارد؛ها ریشه در کرامت ذاتی آنوابسته نیست، ارزش آن

ای دیده شوند، بلکه بیشتر وسیلهنفسه غایت پنداشته نمیهای توسعه آمرانه است، زنان فیبرنامه

 
1. Jori Lahdenperä, The Importance of Equality (Sweden: Mälardalen University, 
2012), at 8. 
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 های دیگر.شوند برای دستیابی به اهداف و ارزشمی
 

 ساز برابری تحول.  2-6

فراتر  "ای از او با عنوان  است که در مقاله  فردمن   ساندراابداع    "ساز برابری تحول"اصطالح  

های ویژه برابری اجرای طرح  وزیرا ارائه    1مطرح شد "وگانه برابری شکلی و ماهویدز  رفتن ا

به میزنان  صورت  آنان  خود  فعال  مشارکت  با  طرحندرت  اغلب  صاحبان  گیرد.  توسط  ها 

که  شوند. در حالیقدرت طراحی و با سازوکارهای کنترلی و دستوری از باال به پایین اجرا می

نههبایستی هردوی این می باشند و نه صرفاً خیرخواهانه. این رهیافت  به اصل    ا مشارکتی  فقط 

انسان  برابری  انگارهبنیادین  به  بلکه  نیز توجه دارد و ها،  های کثرت، آزادی و خودآیینی زنان 

تا زنان بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند. برابری    2خواهان تغییراتی بنیادین در جامعه است 

ای که آن دسته از خصوصیات سنت، مذهب و  گونهول در جامعه است بهح تساز هدفش  تحول

کرامت  و  برابری  مانع  که  حقوقی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ساختارهای  آن  و  موجود  فرهنگ 

پنج ماده اول کنوانسیون منع تبعیض علیه  انسانی زنان می باشند دچار تغییرات اساسی گردند. 

برابری که  ساخته  برای یلهای شکزنان، روشن  اساس یک رویکرد جامع  و تحولی  ماهوی   ،

 باشند.رفع تبعیض می

 

 یبرابر منزلت .3
 باستان   یایدن  در.  3-1

مراتبی و اندامی از جهان داشتند، باوری که ضد برابری ر دنیای باستان مردم تلقی سلسهد

آن دید  از  ترکیببود.  اجتماعی،  جهان  ازجمله  طبیعت  همه  مجموعه  ها،  از  ز  ا   ایشده 

باشد برای ای میشده و وسیلههم که هر موجود با هدف خاصی آفریده    به  ودات متصلجمو

ها  کننده تفاوت تواناییشده بود تا منعکس بندی  تحقق یک هدف واالتر. جهان اجتماعی طبقه

افراد می تفاوت در وضعیت  نقش و  تفاوت در  به  منجر  تفاوتی که خود  دنیای   گردید.باشد، 

 
1. Sandra Fredman, “Beyond the Dichotomy of Formal and Substantive Equality, 
Towards New Defnitions of Equal Rights”, in I. Boerefijn et al., eds., Temporary 
Special Measures (Belgium: Intersentia, (2003), at 115. 
2. Rikki Holtmaat, The CEDAW: A Holistic Approach to Women's Equality and 
Freedom (Cambridge: University Press, 2013) at 95. 
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 تر بود. تر بسیار مهماز همه خیرهای کوچکداشت که انی باستان باور به خیر جه

ای معرفی نموده که موزون باشد  افالطون در کتاب جمهوری خود، جامعه عادل را جامعه

های متفاوت افراد  کار دقیقاً بر اساس توانایی  ای است که در آن تقسیمو جامعه موزون جامعه

رفتار مشابه با افراد مشابه است یعنی افرادی که وضعیتی  "رسطو، برابری به معنی  باشد. برای ا

از  برابری  مطالبه  و  باشد  متفاوت  رفتار  باید  نابرابر  افراد  با  داشت  اصرار  ارسطو  دارند.  همانند 

پست  و  نابرابر  افراد  میسوی  انقالب  به  منجر  .تر  تنها    در    1شود  کالسیک،  متفکران  میان 

برای  رواقیان   عقالنی  قابلیت  دارای  که  بودند  افرادی  همۀ  میان  واقعی  برابری  نوعی  مدعی 

گیری هنجاری برای تغییر  حال رواقیان از این سخن هیچ نتیجهدرک نظم جهان هستند، با این  

 2وضعیت اجتماعی مطرح نکردند.

 

 در دنیای مدرن.  3-2

می برابردورکین  اهمیتی  فردی  هر  که  انگاره  این  همه    نویسد،  قلب  در  دارد  دیگران  با 

دارد.نظریه جای  مدرن  سیاسی  به  3های  برابری  مورد  در  بحث  مؤلفهالبته  عدالت  عنوان  از  ای 

اما طرح و مطالبه عمومی برابری سیاسی و حقوقی بیشتر محصول    توزیعی بحثی قدیمی است.

برای متفکران    .ها استمدرنیته است. تفاوت مبنایی دیدگاه مدرن با کالسیک در محل ارزش

قرون   متفکران  انضمام  به  حقیقت،کالسیک،  خواه  معیارها  همه  زیبایی؛    وسطی،  یا  خیر 

بخشید و به برخی  ها بودند. آنچه به برخی اقتدار میهای ساختاری جهان بیرون از انسانویژگی

یارهای  عواسطه به این مبی  نه، این باور بود که بعضی افراد از طریق دانش یا رحمت، دسترسی

ارزش این  به  وقتی  دارند.  همخارجی  و  کردن  پیروی  ما  وظیفه  بردیم،  پی  با ها  شدن  نوا 

 هاست و هدف عقل پیروی از نظم طبیعی جهان است.آن

ارزش  همه  مدرن،  متفکران  دید  هستند. از  است    ها درونی  ممکن  درونی  معیارهای  این  درک 

ها  گوید( اما درک اولیه آن گونه که دکارت می ن منجر به تماس با یک نظم خارجی یا مافوق شود )آ 

در حوزه  معیارها  بودن  به درونی  باور  است.  علم، جایی که  درونی  نظیر  منعکس شد  متنوعی  های 
 

1. Aristotle, Politics, Translated by Benjamin Jowett (Cambridge: Harvard University 
Press, 1952) at 14 
2. Capaldi, op.cit, at 2. 
3. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, An Introduction (United 
Kingdom: Oxford University Press, Second Edition, 2002) at 4. 
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رنسانس در    ک ی کوپرن  هنرمندان  هنر، جایی که  و حوزه  آگاه ساخت  ادراک  بودن  نسبی  از  را  ما 

ها  کند که ما خود را با آن درونی ایجاب می   ی کشف مناظر درخشیدند. عالوه بر این، فهم معیارها 

این   با  انطباق  برای  بیرون  دنیای  شکل  تغییر  معنای  به  درونی  معیارهای  با  انطباق  و  کنیم  هماهنگ 

است.  به   1معیارهای درونی  که  هیچ خیر جمعی  دید،  این  باشد  در  فهم شده  طبیعت  در  موثق  طور 

ها تداوم  فردی فهم شده وجود دارند که خداوند به آن   ر طو ای از خیرها به وجود ندارد. تنها مجموعه 

تصور کالسیک از قانون این بود که فرمانی است از یک منبع معتبر بیرون از   و انسجام بخشیده است. 

 اما تصور مدرن از قانون این است که دستورالعملی است از یک منبع معتبر در داخل بشریت.   انسان 

 

 لملل ا نیب حقوق در یبرابر منزلت .4

   المللنیب حقوق منابع  منظر از یبرابر منزلت . 4-1

باشند که اشاره  شوند. دسته اول منابع واقعی میالملل به دو دسته تقسیم میمنابع حقوق بین 

بینش  و  تاریخی  اجتماعی،  اقتصادی،  از  به ساختارهای سیاسی،  و  دارند  فلسفی  و  فکری  های 

به عنوان علت  مق شود که در  یاد می  2آنها  قرار گرفتهاین  مداقه  اند. دسته دوم اله وسیعاً مورد 

می  3منابع میصوری  اول  دسته  منابع  از  که  ماده  باشند  و  بین   38رویند  دیوان  المللی  اساسنامه 

و   اصول کلی حقوقی  معاهدات، عرف،  آنها  مهمترین  است.  نموده  فهرست  را  آنها  از  برخی 

 باشند. المللی میرویه قضایی بین 

 
 المللیهای بینهای سازمان برابری در معاهدات و قطعنامه   منزلت . 4-1-1

حقوق   کنوانسیون  متحد،  ملل  منشور  یک  ماده  و  مقدمه  در  مردان  و  زنان  برابری  اصل 

ماده   منع    4کودک،  کنوانسیون  نژادی،  تبعیض  منع  کنوانسیون  آفریقا،  اتحادیه  اساسنامه 

ماده   بیابان  10شکنجه،  با  مبارزه  مهاجر  زایی،  کنوانسیون  کارگران  در  کنوانسیون  همچنین  و 

در  ده نیز  اساس جنسیت  بر  تبعیض  اصل عدم  است.  به رسمیت شناخته شده  دیگر  معاهده  ها 

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  (، میثاق بین 7و    2اعالمیه جهانی حقوق بشر )مواد  

بین 3و  2)مواد   میثاق   ،)( سیاسی  و  مدنی  حقوق  معاهدات  14و    3،2المللی  در  همچنین  و   )

 
1. Capaldi, op.cit, at 6. 
2. Cause. 
3. Sources. 
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منطقه بشر  )ماده  حقوق  بشر  حقوق  اروپایی  کنوانسیون  مانند  آمریکایی  14ای  کنوانسیون   ،)

(  مورد شناسایی قرار  2( و منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردم )ماده1حقوق بشر )ماده

ارند مجموعاً  جای د های چهارگانه ژنو که در قلمرو حقوق بشردوستانهگرفته است. کنوانسیون

مرتبه از واژه اشخاص استفاده کردند و زنان و مردان را به نحو برابر مورد حمایت قرار    204

هشتداده اهداف  از  هدف  سومین  زنان،  برابری  و  توانمندسازی  هزاره  اعالمیه  در  گانه  اند. 

امی  در تم  باشند.سازمان ملل متحد اعالم شده و همه کشورهای عضو متعهد به تحقق آن می

اعالمیه بین این  معاهدات  و  بشر  المللی  ها  کلمهمهمحقوق  واژه،  باشد که  می  "هرکس"  ترین 

دهند تعهد به رعایت برابری یک تعهد مبتنی  نماینده برابری است. مجموعه این اسناد نشان می

 باشد.ساز میالمللی آن هم از نوع معاهدات قانونآور بین بر معاهدات الزام
 

 المللی لت برابری در رویه قضایی بین منز. 4-1-2

بین  قضایی  زنان توسط رویه  برابری  است.  اصل  واقع شده  پذیرش  مورد  وسیعاً  نیز  المللی 

علیه دولت بریتانیا    زیعبدالعز  نرگس در پرونده    1985حقوق بشر در    ییاروپا  وانیدبرای نمونه  

متولد شده بود و بعد به   یوماالکه در  زینرگس عبدالعزاین اصل را مبنای حکم خود قرار داد. 

بو  ای تانیبر گرفته  دائم  اقامت  آنجا  در  و  بریتانیا  آمده  دولت  از  نمودد  به    هدرخواست  بود 

ن بر  ز ی شوهرش  در  دائم  اقامت  اما  داده    ا ی تانیاجازه  مبنا  ن ی ا  ای تانیبر  دولت شود.  بر  را    یتقاضا 

مهاجر اگرکر  خود رد  1980سال    تقانون  مق شوهر    د. در حالی که  برا  ای تانیبر  می او  و    یبود 

  شد.کرد پذیرفته میچنین تقاضایی مطرح می همسرش

د  ن یا خانم  دو  همراه  به  دادگاه    ییاروپا  ون ی سی کم   یجراماز    گری خانم  در  بشر  حقوق 

  ض ینسبت به آنها تبع   زن بودنشدند به خاطر    یمدع  طرح دعوا نمودند و  حقوق بشر  ییاروپا

دولت و  است  ماده  بریتا  اعمال شده  را    ییاروپاکنوانسیون    14نیا  بشر  اعالم  حقوق  داشته  که 

  ثی از ح   ضی بدون هرگونه تبع   ونی کنوانس   درهای مندرج  و آزادیحقوق  همه  از  تمامی افراد  

م  ...رهی غو    نژاد  ،جنس  ن  باشندیبرخوردار  نها  .کرده است  قض را  اتفاق آرا    دادگاه  ت یدر  به 

بر  یرا دولت  که  ر  ای تانیداد  ت با    یی اروپا  ون ی کنوانس  14  ماده  ت ی بر جنس  ی مبتن   زی آمضیبعفتار 

برا  ن یانموده است و دالیل  حقوق بشر را نقض   قابل پذ  یکشور  نابرابر   . باشدی من  شریرفتار 

نقش  از پذیرش  خود    می تصم  نیبا ا  ای تانیشده بود که دولت بر  یمدعهمچنین    زیخانم عبدالعز
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 1زده است.زنان سرباز   رنمد یاجتماع 
 

 الملل منزلت برابری به مثابه یک اصل کلی حقوق بین . 4-1-3

امروزه نظام سیاسی اکثر کشورها مردم ساالری است و در داخل این کشورها ارزش برابر  

ساالری،  ساالری است. وقتی در مردمزنان و مردان، آموزه بنیادین قانون اساسی و جوهر مردم

ساالر بخواهد از او حمایت برابر نماید. این  دمولت مرهر نفر حق رأی برابر دارد حق دارد از د

ترتیب فرصتی برابر برای تأثیر بر    این   شرط که هر شهروند دارای یک حق رأی برابر باشد و به

مردم  اساس  باشد،  داشته  دولت  همترکیب  آزادی  همانند  برابری  البته  است.  با  ساالری  زمان 

با توجه به پذیرش اصل برابری زنان در قوانین  باشد.  ساالری نیز میمولد بودن، محصول مردم

المللی را  توان مدعی شد برابری آنها منزلت یک قاعده عرفی بین داخلی اکثریت کشورها، می

 نیز پیدا نموده است.  

شناخته   اروپا  جامعه  حقوق  کلی  اصول  از  یکی  را  زنان  برابری  اروپا  دادگستری  دیوان 

شود چرا علیرغم اینکه اصل برابری در معاهدات زیادی  می  متبادراست. البته این سوال به ذهن  

باز دیوان الزم می این  آمده است  این علت که  به  از اصول است. شاید  داند اعالم کند یکی 

یک  ای که توسعه  گونهاند، بهکردهمعاهدات خاص، رفتار برابر در همه موارد را تضمین نمی

حال، به نظر  وق نوشته، الزم بوده است. با این  در حق   اصل کلی برای پوشش خألهای موجود

 2  ای اصولی بوده تا یک ضرورت عملی.یک اصل کلی، مسئلهرسد دلیل اصلی توسعۀ می

وقتی برابری در سطح یک اصل کلی حقوقی ارتقا یافته باشد جایگاه حقوقی آن از آنچه  

اسناد، برابری بیشتر در رابطه با    در این رود.  المللی حقوق بشر است فراتر میبین   در برخی اسناد

عنوان یک اصل حقوقی، خود حقی  شده مطرح است، اما برابری به  یک حق حقوقی شناخته

از حق دیگر میمستقل  پذیرفته  های حقوقی  مالکیت  بر  اگر در کشوری حق  مثاًل  نشده  شود 

 ابر شود. اری برسازد با شهروندان در حوزه مالکیت، رفت باشد، اصل برابری الزم می

نیز  ی  یک اصل کلی حقوق   الملل برابری در کنار یک حق بودنحاصل آنکه در حقوق بین 

   .بایستی در پرتو آن تفسیر شوندالمللی میباشد بدین معنی که قواعد حقوق بین می
 

1. European Court of Human Rights, “Case of Abdulaziz”, (1985), 15/1983/71/107-
109. 
2. Takis Tridimas, The General Principles of EU Law, Third Edition (United Kingdom: 
Oxford University Press, 2007) at 41. 



  99پاییز ، 68، شماره دوموبیست دورهپژوهش حقوق عمومی،  فصلنامه 350
 

 

گویند از آغاز، برابری را  از این جهت مخالفند که می  "اصل برابری"البته برخی با عبارت  

قر داداصل  بنیادیار  در  افراد  همه  آنجاکه  از  اما  است؛  و  ه  انسانیت، شریک  یعنی  وجه  ترین 

روی، اصل را باید بر برابری گذاشت و موارد عدم برابری را اثبات نمود. البته از  برابرند از این 

زاویه دیگر از آنجاکه هیچ دو انسانی یکی نیستند پس اصل بر تفاوت است. برای حل منازعه  

گفت  توامی برابری ن  بر  را  اصل  باید  هستیم  حقوق  شناسایی  و  اعطا  مرحله  در  ما  وقتی 

 سازی این حقوق باید اصل را بر تفاوت نهاد.گذاشت، اما در مرحله اجرا و پیاده

 

 المللمنزلت برابری از منظر قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین.  4-2

دسته برای  هار اگر  روش  از  حقوقی  قواعد  مجموعۀ  کبندی  در  حقوق "تاب  ت    "1مفهوم 

بین  حقوق  قواعد  شود،  گرفته  میمدد  تقسیم  ثانویه  و  اولیه  قواعد  دسته  دو  به  شوند.  الملل 

گیرد برابری زنان را به مثابه یک اصل کلی حقوقی  هنگامی که یک نظام حقوقی تصمیم می

برابری   این  بایستی  نماید،  ثانو  هیاولقواعد  دو دسته    هر  در پذیرش  ن  ه یو    وقی وارد ظام حقآن 

انجام داد و    دیرا با  یی رفتارها  چه گویند  و به ما می  باشندیرفتار ممعیارهای    هی اول  قواعد  .شود

چه   ناش نظیر    نمود  زی پره  دیبا  ییرفتارهااز  قراردادها  یقواعد  انعقاد  در    از  مندرج  قواعد  و 

  شود یادها خوانده م قرارد حقوق  ها کهنحوه انعقاد قرارداد براما قواعد ناظر معاهدات و قوانین. 

چگونگ  و به  راجع  قوان  یقواعد  از  .  دن باش یم  ثانویه  قواعد   دسته  در  دیجد  ن ی وضع  زنان  اگر 

اما در قواعد ثانویه برابری آنها منعکس نباشد    برخوردار باشند  هیقواعد اول  های مندرج درحق

حق آنها  این  برای  عملها  داشتن نخواه  یدستاورد  در  د  که  المن ی ب  حقوق .  به    یبرابرلل  زنان 

حق یک  است    رفتهیپذ  عنوان  اول  یبرابر  این شده  قواعد  در   است  هی در  برابری  زمینه  در  اما 

3، تغییر2بخشقواعد ثانویه یعنی قواعد رسمیت
شود حاکمیت مردان بیشتر دیده می  4و دادرسی 

مردان. با  زنان  برابری  ناظر    تا  ثانویه  صالحیت  برقواعد  و  قدرت  اکثر    د.باشن یم  هاتوزیع 

حقوق   کمیسیون  اعضای  اکثر  و  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  کشورها  نمایندگان 

الملل نظیر انتخاب دبیرکل  در نحوه انتخاب مناصب کلیدی حقوق بین   باشند.الملل مرد میبین 

 
1. The Concept of Law. 
2. Rules of Recognition. 
3. Rules of Change. 
4. Rules of Adjudication. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concept_of_Law#Rules_of_Recognition
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concept_of_Law#Rules_of_Change
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concept_of_Law#Rules_of_Adjudication
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سازمان سایر  و  متحد  ملل  بین سازمان  بین های  قضات  انتخاب  و  مورد  المللی  اصل  این  المللی 

المللی  در دیوان بین   2015تا    1945قاضی که از سال    106ار نگرفته است. از مجموع  وجه قرت

گزارشگر ویژه سازمان ملل تنها    52نفر زن و از    4اند تنها  دادگستری به مسند قضاوت نشسته

بین   19 دیوان  در  و  زن  میان  نفر  از  دریاها  حقوق  دیوان    40المللی  در  زن،  یک  تنها  قاضی؛ 

باروپایی   تنها  حقوق  بشر    30شر  حقوق  آفریقایی  دیوان  در  و  زن    18درصد  قضات  درصد 

 1 اند.سوم اعضا زن بودهاند. عالوه بر این در خود کمیته حقوق بشر هم کمتر از یکبوده

الملل نیازمند اتخاذ یک رویکرد جامع و  بنابراین تحقق برابری زنان در گستره حقوق بین 

شود و  یاد می  2سازی جنسیتی الملل به عنوان جریانبین حقوق    فراگیر است. رویکردی که در

ملل   1997زنان مطرح شد و در    1985بار در کنفرانس جهانی  اولین  به عنوان راهبرد سازمان 

های زنان و مردان در تمامی  یعنی منافع و نگرانی  3متحد برای تحقق برابری جنسیتی تعیین شد. 

 ها لحاظ شود.قانون بی این مراحل و سطوح قانونگذاری و ارزیا
 

 المللی حقوق بشر منزلت برابری در نظام بین.  4-3

در   امنیت  اهمیت    1325  قطعنامهشورای  بر  زنان،  برابری  اصل  تایید  برابر ضمن  مشارکت 

در   براآنها  امن  تیتقو  یتالش  و  افزاالمللی  بین   تی صلح  لزوم  در  ن   ش یو  زنان  قش 

جلو   هایگیریتصمیم به  مخاو    یرگی راجع  مسلحانه تحل  است  اکیدصمات    بنابراین،   .نموده 

دفاع از  دارد. در گذشته حفظ امنیت به معنی    تیصلح و امن   ن یدر تام  یزنان نقش اساس   یبرابر

تجا مقابل  در  امروز  . بود  یخارج   یروها ی ن  وز کشور  امن  هاما  سر  بر  است،    یانسان  تی سخن 

  ق آن.باشند و هم عامل تحقمفهومی که زنان هم غایت آن می

برا  ون ی کنوانس  5ماده   متحد  ملل  با  ی سازمان  دولت  زاییبیابان  مبارزه    خواهدیم  هااز 

ا در  زنان  رسمیت    ن ی مشارکت  به  را  زنان  برابر  نقش  هم  ماده،  این  نمایند.  تسهیل  را  مبارزه 

.  باشدیمها  شناسد و هم اذعان دارد به نقش زنان در حفظ محیط زیست که حق  همه انسانمی

برابری جنسیتی خطر خشونت علیه  نادهد  وید شواهد نشان میگ مینیز  داشت جهانی  مان بهساز

 
1. Viviana Krsticevic, “Gender Equality in International Tribunals and Bodies”, (2015), 
at 4. 
2. Gender Mainstreaming. 
3. Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, United 
Nations, “Supporting Gender Mainstreaming”, (2001) at 5. 
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   و توانایی زنان برای درخواست حمایت جهت مقابله با این خشونت را کاهش  زنان را افزایش 

به کاهش خشونت  1دهد.می برابری جنسیتی  نتیجه تقویت  انجامد و حقوق  های جنسی میدر 

یک حق  برابری در عین اینکه خودش  روشن است    سازد.تر میکنزدی  کیفری را به اهدافش 

ابزار  است، حقوق  طریقی  و  یک  سایر  به  رسیدن  برای  برابری   است  آن،  بر  افزون  و  زنان 

 باشد. راهکارهای اساسی در مسیر تحقق حقوق بشر برای همه می

بین   3ماده   داشته:میثاق  مقرر  سیاسی  و  مدنی  حقوق  اهای  دولت»  المللی  میثاق  طرف  ین 

بینی شده در  حقوق مدنی و سیاسی پیش که حق برابر زنان و مردان بر تمتع از    شوندمتعهد می

که در سال  تفسیر عمومی  را تضمین نمایند«. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در    این میثاق

بیشتر  1981 ارائه داد  ماده  این  به آن در    بر رویِ  از  لزوم توجه  برابری و  از  سایر  خود  قوانین 

وادار    2000سال تجربه این کمیته آن را در سال    20اما   2داشت. جمله قوانین مهاجرتی تاکید  

بر نقش برابری در تحقق سایر حقوق بشر    نمود در تفسیر خود از این ماده تجدید نظر نماید و  

از    ، یکیدهد، برابری عالوه برآنکه خودش یک حق است این نشان می  .بگذارد  بیشتری  تاکید

می نیز  بشر  حقوق  سایر  مقوم  زیرا  عناصر    حقوقی   رشیپذ  شرطش ی پ  یبرابر   رشیپذباشد 

نشود تکاجتماع   یهاقش ن تامین  این حق  اگر  نتیجه  بشر  ی جدید زنان است. در  تک حقوق 

گذارد و  گیرند. حقی است که بر کل نظام حقوقی تأثیر میدیگر نیز در معرض تعرض قرار می

قق آن تمامیت نظام حقوق باید خودش را با آن هماهنگ نماید. البته این  ای تح در عین حال بر

بین  نظام  و  اعم  طور  به  حقوقی  نظام  کارایی  به  اخص  هماهنگی  طور  به  بشر  حقوق  المللی 

 افزاید.می

حالی ماده  در  وضعیت    4که  در  حقوق  برخی  تعلیق  اجازه  سیاسی  و  مدنی  حقوق  میثاق 

بنابراین برابری، حتی در شرایط اضطراری  حق برالعاده را داده اما  فوق ابری را مستثنی کرده؛ 

نیز الزم الرعایه است و این نشان از اساسی و بنیادین بودن این حق در منظومه حقوق بشر دارد.  

تمام آزادی نقطه آغاز  این .  ها و حقوق دیگر استاین حق  فلسفه  روی، هماناز  گونه که در 

اصل انسانی  کرامت  می  اصول  ارزش،  اصول  اصل  برابری  بشر  در حوزه حقوق  باشد.  است، 

 
1. World Health Organization, “Promoting Gender Equality to Prevent Violence 
against Women”, (2009), at 2-3. 
2. UN Human Rights Committee, CCPR, General Comment, No. 4: Article 3, (1981), 
at 1. 
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ای است جهت حمایت از مواهب عمومی با ارزش از جمله حقوق بشر. در  اصل برابری افزوده 

ویژگی بر  تا  است  عمومی  کاالی  توزیع  بر  تمرکز  دریافتاینجا،  افزوده  کننده؛های  ای یعنی 

 1است ناظر بر نحوه توزیع. 
اند، هرچند برابری با ابری از نقد مصون نبوده و منتقدین هشدار دادهشه برحال، اندیبا این 

باشند، گفتمان حقوق بشر را قادر به ادعای  بیان اینکه تمامی زنان مستحق کلیۀ حقوق بشر می

اما  جهان دارد  مردان  با  زنان  برابر  اخالقی  ارزش  در  ریشه  که خود  موضوعی  شمولی ساخته، 

نباید آرمان جذاب  زیرا می  جوهر  این  لحاظ شود،  بشر  بیحقوق  تشویق  طرفی  تواند موجب 

های محروم علیه محرومیت  بخش مبارزه فعال گروهشود. درست است که آرمان برابری، الهام

قدر که برای شناسایی تفاوت و رهایی از ستم، سلطه و  حال، جوهر این مبارزه، آنبوده، با این 

نبوده  برابری  بر این، حق  2است.  استثمار بوده برای  بر آزادی و  عالوه  بنیادینی چون حق  های 

بنابراین احترام به   اند نه برابری.امنیت شخصی و حق مردم در تعیین سرنوشت بر تفاوت بنا شده

 هویت یعنی تفاوت باید زیربنای حقوق بشر باشد نه برابری.

 

 گیری نتیجه 
به    ترین مسائل حقوق زنان است.رانگیزحال مجادله بترین و در عین برابری یکی از بنیادی

باز واژه مبهمی نیست بلکه در هر  باشد. واژه متن باز میعلت مفهومی جدلی است که متن این  

می گفته  وقتی  پدیده  دو  میان  تفکیک  در  چیست.  منظور  شود  روشن  باید  آنها  مورد  شود 

کی نیستند هرگز  یناً یبرابرند فرض سخن وجود یک تفاوت میان آن دو است. دو پدیده که ع

شان باهم فرق دارد. چیزهایی که باهم متفاوت  ها حداقل مکانتوانند کاماًل برابر باشند، آننمی

نمی جنبهنیستند  یک  به  معطوف  پیوسته  برابری  هستند.  یکی  عیناً  بلکه  برابرند  گفت    شود 

می معین  مورد  هر  در  برابری  مفهوم  ویژگی،  آن  به  اشاره  با  و  است  بنابراین    شود؛مشخص 

باشند زیرا موضوع های نادرستی میو یا برابر نیستند گزاره  "زنان با مردان برابرند"های  گزاره

 برابری و ویژگی مورد مقایسه مشخص نیست. 

برابری زنان یک پدیده همگن نیست، بلکه وجوه بسیاری دارد. باید روشن نمود منظور از  

 
1. Christopher McCrudden, “The New Concept of Equality”, ERA F, (2003), at 29-39. 
2. Sokhi Bulley, op.cit, at 12. 
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براب یا هنجاری.  با  ری هنجبرابری، توصیفی است  برابری یک  اری خود اشکال مختلفی دارد: 

برابری شکلی، قانون،  در  برابری  قانون،  مقابل  در  برابری  از    یک،  و تحولی. هر یک  ماهوی 

های برابری هنجاری توان تحققِ بخشی از حقوق زنان را دارد. بر مبنای حق مورد دغدغه  گونه

یک رویکرد جامع برای رفع تبعیض،   ر قالبد گونه برابری،و قلمرو اجتماعی مربوطه باید یک

 های دیگر محور قرار گیرد.  با عطف به گونه

اسپینوزا میهمان که  از  گونه  مراد  دارد.  قدرت  دارد که  اندازه حق  گوید هر کس همان 

حق در اینجا حق در مرحله فعلیت آن است، نه حق اخالقی یا حق حقوقی در مرحله شناسایی.  

اند و  تعریف و تکلیف شده  "خانواده و اجتماع "ان خانواده، نه انسان  خ، انسزنان در بیشتر تاری

اند. بدون تغییر موازنه قدرت و افزایش قدرت  ها از حضور در حوزه عمومی محروم بودهقرن

برابری حقوقی برای آناقتصادی و چانه اینجاست که  ها نهادی بیزنی زنان،  ثمر خواهد بود. 

یابند. مفهوم معاصر برابری در ادبیات حقوق زنان در  ی وافر میاهمیت  برابری ماهوی و تحولی

انتخاب انجام  امکان  به  اشاره  که  است  زنان  یافتن  عاملیت  زندگی  خدمت  در  راهبردی  های 

نمی برابری  اندیشه  دارد.  خصوصی  و  بلکه  عمومی  باشند  داشته  سلطه  مردان  بر  زنان  خواهد 

هایی از قدرت  وانمندسازی زنان بیشتر متوجه شکلشند. ت خواهد بر خودشان قدرت داشته بامی

است که متمرکز بر به کار گرفتن زنان برای دستیابی به اهداف مشترک بدون هرگونه اجبار و 

 سلطه است.  

رسمیت شناخته نشود مجموع حقوق    عنوان یک اصل کلی حقوقی به   زنان به اگر برابری  

  کثیری   توانند مدعی مجموعه ا زنان زمانی میود زیرشچالش مفهومی و عملی روبرو می   باآنها  

حق دولت  وندبش  هااز  زمان  وها  و  خصوصی  به  ی اشخاص    فرض حقوق  این  رعایت    متعهد 

این صورت تکشوند که  می غیر  در  باشد  پذیرفته شده  زنان  به  برابری  نیاز  زنان  تک حقوق 

مند  حقوق بهرهجموعۀ  این  ما از  آنه  ، اما در سایه اصل برابری  ی مستقل دارد ه و دفاع نظری توج 

باید در هر  نشوشناخته می تفاوت  ب   ر با  مورد د و مدافعان  د. بدون دوش بکشن   هاثبات دلیل را 

بنیاد دفاعی حقوق زنان متزلزل می برابری،  نیازمند دفاع   جداگانه  حقشود و هرپذیرش اصل 

 گردد. حقوقی مستقل می

بین  نظام  متعدد  اسناد  حقوق البته  د  المللی  شبهبشر  و  قضایی  مراجع  آرای  کنار  قضایی  ر 
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قطعنامهبین  و  سازمانالمللی  بین های  قطعنامه  های  دو  باالخص  شورای    1820و    1325المللی 

متحد   ملل  سازمان  یافتن   چارچوبامنیت  رسمیت  برای  مستحکمی  و  جامع  اصل    حقوقی 

بین برابری   حقوق  کلی  اصل  یک  مثابه  به  حقوقی  ام  ند.انمودهفراهم  الملل  زنان  اسناد  این  ا 

بین  حقوق  اولیه  قواعد  میعمدتاً  نمایندگی  را  حقوق  الملل  ثانویه  قواعد  در  برابری  و  نمایند 

باشند منزلت  الملل که ناظر بر نحوه رسمیت یافتن، تغییر و ارزیابی قواعد اولیه و ثانویه میبین 

المللی  ی نهادهای بین مدیریت بایسته خود را هنوز نیافته است. حضور کمرنگ زنان در سطوح  

ی در ضمن آنکه خودش یک حق بینادین  برابر الملل،شاهدی بر این مدعا است. در حقوق بین 

  به اساسی سازی حقوق   باشد. راهی کهاست راهی برای تحقق سایر حقوق بنیادین بشر نیز می

نجامد. امیه  و خانواد  مدنیحقوق    ژهیو بو  1ی حقوق خصوص  یساز یاساس و سپس به    المللن ی ب

برابری و بهره مندی عملی زنان از حقوق بشر، وجود یک چارچوب  برای تحقق واقعی اصل 

حقوقی حساس نسبت به جنسیت که هدفش ترویج و حمایت از حقوق زنان باشد بسیار حیاتی  

ای نظیر نظریه محض حقوقی  است. اما خود این نظام حقوقی نگاهش به حقوق نباید از دریچه

بلکهباش  کلسن  وسیعتری چون    د  دید  که    هارتباید  معنا  بدین  باشد.  داشته  مفهوم حقوق  به 

گونه و  صور  ابعاد،  حقوق  تمامی  واقعی  و  شکلی  منابع  و  سطوح  تمامی  در  را  برابری  های 

دستهبین  به  بنا  زنان  چهارگانه  حقوق  تمامی  با  ارتباط  در  و  توصیفی  الملل  یعنی    هوفلدبندی 

و حق   -حق آنها و حقها که  آزادی  -ادعا  اولیه حقوقی در تعریف هارتی  قواعد    -در دسته 

گیرند را در یک رهیافت  ها که در دسته قواعد ثانویه حقوق قرار میمصونیت  -قدرت و حق 

بین  نهادهای  آنچه  به  شبیه  جریانجامعی،  راهبرد  را  آن  زنان،  حقوق  جنسیتی  المللی  سازی 

 نامد پیگیری حقوقی نمود.  می

 

 

 

 

 

 

 
1. Constitutionalization of Private Law. 
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