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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  57 ـ 110 ، صص1385شمارة سي و چهارم، 

  
  

  كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و
   شروط كلي وارد بر آن

  
  مصطفي فضائليدكتر 

  

  

  
  

  

  

  

  چكيده 
نوانسيون رفـع همـة اشـكال تبعـيض          الحاق جمهوري اسالمي ايران به ك      مسئله كه چندي است 

آنچه سبب طرح اين بحـث گرديـده،        . عليه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است            
  .ناسازگاري برخي مقررات ماهوي كنوانسيون با موازين شرع مقدس اسالم است

 كه اكنون بـه     براي حل اين مشكل در ماده واحدة الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون،            
واسطة اختالف بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظـام ارسـال                 

  .درج گرديده است» عدم مغايرت با شرع مقدس اسالم «شده است، شرط كلي 
الملل حكم تصويب يا       پرداخته شده است كه از نگاه حقوق بين        مسئلهدر اين مقاله به بررسي اين       

مقالـه حاضـر   . نوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با شروط كلي چيست و چـه آثـار حقـوقي دارد             الحاق به ك  
كند كه اگر چنين شـرطي مبنـاي رضـايت            ضمن اثبات عدم وجاهت شروط كلي، اين نظريه را تقويت مي          

  .توان دولت را به كل معاهده ملزم دانست دولت باشد، نمي
  .، ارگانهاي ناظر، معاهدات حقوق بشريكنوانسيون، الحاق، شرط كلي: ها  واژهدكلي

                                                           
. علمي دانشگاه قمهيئت عضو .  
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  مقدمه

ويژه زنان و كودكـان، طـي جنـگ جهـاني دوم،             فاحش و گسترده حقوق انسانها، ب      نقض
 خواسـتار درج قواعـدي دقيـق و         1وبرخي دولتها را بر آن داشـت تـا در كنفـرانس سانفرانسيـسك             

 بسياري دولتها رفتـار بـا اتبـاع         اما. االجرا در متن منشور ملل متحد راجع به حقوق بشر شوند            الزم
 در ايـن خـصوص      ،رو  از اين . دانستند  خود را موضوعي منحصراً داخلي و در صالحيت خودشان مي         

  . توافق حاصل نشد
در نهايت مقرراتي كلي و عمدتاً مبهم در منشور ملل متحد در اين بـاره درج گرديـد، كـه     

خواند و به سازمان ملـل متحـد    وق بشر فرا مي  كلي دولتها را به ارتقاي احترام و رعايت حق         طور  به
  .داد نيز مأموريت تالش در اين جهت را مي

» ممنوعيت تبعيض  «ترين تعهدي كه در اين باب در منشور آمده است همان              شايد روشن 
هـاي اساسـي بـراي        ارتقا و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي         «در بند سوم از ماده يك       . باشد

  .در زمره اهداف ملل متحد ذكر شده است» از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهبهمه بدون تمايز 
هـاي اساسـي را بـدون     ارتقاي احترام جهاني و رعايت حقوق بـشر و آزادي  « نيز 55ماده  

در زمره مأموريتهاي ملل متحد برشمرده است و        » تبعيض و تمايز نژادي، جنسي، زباني و مذهبي       
يابي به اهداف ياد شـده   اند تا با سازمان ملل متحد در دست       تعهد شده  دولتها م  56باالخره در ماده    

  . همكاري كنند55در ماده 
 عام، و در زمينه تضمين برابري       طور  بهفعاليتهاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر،         

  . خاص، بر اين مباني در منشور استوار گرديده استطور بهو رفع تبعيض جنسي، 
 1946 متحد درخصوص تبعيض و تالش براي رفع آن مربوط به سال          نخستين اقدام ملل  

اين . كرد» كميسيون مقام زن   « اقدام به تأسيس     2يدر اين سال شوراي اقتصادي و اجتماع      . است
اولـين سـندي كـه در       . ريزي كنـد    كميسيون مأموريت يافت تا فعاليتهاي مربوط به زنان را برنامه         

                                                           
 26 آوريل آغـاز كـرد و در   25تحده امريكا برپا شد و جلسات خود را از        در اياالت م   1945 كنفرانس سانفرانسيسكو در سال      .1

 . لل متحد، به كار خود پايان دادژوئن با تصويب منشور سازمان م
شوراي اقتصادي و اجتماعي يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، كه طبق فصل دهم منشور ملل متحد در زمينه                      .2

هـاي    مور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و امور مربوط به حقـوق بـشر و آزادي               المللي مربوط به ا     مسائل بين 
 منشور، مركب از پنجاه و چهار دولت عضو ملل متحـد اسـت              61اين شورا، طبق ماده     . اساسي، داراي وظيفه و صالحيت است     

مومي هر سال به انتخاب يك سوم اعضا        شوند، مجمع ع    كه توسط مجمع عمومي اين سازمان براي مدت سه سال انتخاب مي           
 .كند اين شورا اقدام مي)  عضو18(
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 ديگري قطعنامـه    3.بود) 1925(كنوانسيون حقوق سياسي زنان     زمينه تحكيم برابري به وجود آمد       
سـند بعـدي    . شوراي اقتصادي، اجتماعي در مورد پرداخت دستمزد برابر در قبال كار يكسان بـود             

 در مورد رفع تبعيض عليه زنـان صـادر   1967اعالميه مجمع عمومي ملل متحد است كه در سال       
اعالميه ديگري توسط مجمـع     .  زن تهيه كرده بود    نويس اين اعالميه را كميسيون مقام       پيش. شد

عمومي در مورد حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضـطراري و برخوردهـاي مـسلحانه صـادر                   
  ).1974(گرديد 

  و تأكيـد  تحول چشمگيري در زمينه مبارزه با تبعيض عليه زنان1985 تا 1975در فاصله   
سـه  .  سازمان ملل متحد بـراي زنـان نـام گرفـت           اين دهه، دهه  . بر برابري زن و مرد نمايان شد      

 در  1975نخستين كنفـرانس در سـال       .  سال از ديگري تشكيل شد     5كنفرانس هر يك به فاصله      
مكزيكوسيتي بود كه از ملل متحد خواست تـا كـشورها را متعهـد بـه پـذيرش يـك كنوانـسيون         

  .المللي در زمينه رفع تبعيض عليه زنان كند بين
تـدوين و   » كنوانسيون امحاي همه اشكال تبعـيض عليـه زنـان           «1979باالخره در سال    

هـاي بعـدي لـزوم اجـراي ايـن            در كنفـرانس  .  قدرت اجرايي پيدا كرد    1981منعقد شد و از سال      
 در كنفـرانس سـوم      بـويژه و  . كنوانسيون و پايبندي دولتها به مقررات آن مورد تأكيد قرار گرفـت           

 صادر شد كه موانع     2000نگر براي پيشرفت زنان تا سال        هاي آينده   سندي تحت عنوان استراتژي   
  4.اجراي كنوانسيون را بررسي و راهكارهاي رفع آن موانع را ارائه داد

ترين سندي كه در زمينه برابري حقوق زن و مرد و رفـع تبعـيض عليـه                   مهم ،در مجموع 
 در اينكـه نسيون ضمن اين كنوا.  است1979آور است همان كنوانسيون       زنان به وجود آمده و الزام     

المللي  هاي سازمانهاي بين مقدمه بر برابري حقوق زن و مرد و تعهد دولتها به تضمين آن و برنامه            
براي پيشبرد تساوي حقوق زن و مرد و شركت زنـان در شـرايط مـساوي بـا مـردان در زنـدگي                       

نـان و مـردان     يابي به مساوات كامل ميان ز       سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و دست       
 ماده تنظيم و تعهدات خاص دولتهـا را در ايـن زمينـه مقـرر                30كند، مقررات خود را در        تأكيد مي 

  .كند مي
به عضويت كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه  5رتاكنون يكصد و هفتاد و پنج كشو      

                                                           
اين نشانگر آن است كه در آن زمان عمدتاً مشكالت          . طرح اين كنوانسيون ابتدا در كميسيون زنان قاره امريكا تصويب شد           .3

  .زنان در جوامع غربي باعث طرح چنين اسناد و انجام اينگونه اقدامات بوده است
معروف شد بر » اعالميه وين«اي كه به نام  المللي حقوق بشر در وين برپا شد و در اعالميه  نيز كنفرانس بين1993سال در  .4

  .ضرورت رفع هرگونه تبعيض عليه زنان تأكيد گرديد
 2003 سـپتامبر    26آخرين كشوري كه تاكنون به عضويت كنوانسيون رفع تبعيض درآمده است سن مـارينو اسـت كـه در                     .5
، ) مـارس 5( دسامبر به آن ملحق گرديد، پيش از آن در همـين سـال كـشورهاي افغانـستان     10نوانسيون را امضا كرده و در  ك

  .اند به كنوانسيون ملحق شده) ريل آو16(و تيمور )  مارس28(سوريه 
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، آن را   از ميان كشورهاي عضو، نزديك بـه يـك سـوم آنهـا بـا اعـالم شـروطي                  . اند  زنان درآمده 
هـاي يكجانبـه، آثـار        هـا يـا بيانيـه       يعني به هنگام تصويب يا الحاق، با صدور اعالميه        . اند  پذيرفته

  .اند حقوقي برخي از مقررات كنوانسيون را در مورد خود استثنا يا تعديل كرده
بسياري از شروط اعالم شده از سوي دولتها، از جمله شروط كلي، به دليل ناسازگاري بـا                 

المللـي، موجـب اعتـراض      هدف كنوانسيون رفع تبعيض و يا اصول حقوق معاهدات بين      موضوع و 
هاي جدي ارگان نـاظر كنوانـسيون شـده، و فـشارهايي را متوجـه                 برخي دولتهاي عضو و نگراني    

از طرفي، بر پايـه مبـاني حقـوق معاهـدات، اساسـاً             . كننده آن شروط كرده است      كشورهاي اعالم 
المللي به جاي  برو شده است، اگرچه جامعه بين ن شروطي با چالش روعضويت دولتهاي واضع چني 

رد عضويت اين دولتها ترجيح داده است آنها را وادار به انصراف از شرطها و يا اصالح آنها كند، و                    
  .اي هم موفق بوده است به ميزان قابل مالحظه

از جملـه بعـضي     المللـي،     از آنجا كه دولت جمهوري اسالمي ايران برخي معاهـدات بـين           
كنوانسيونهاي حقوق بشري را بـا شـروط كلـي پذيرفتـه اسـت و اكنـون هـم بحـث الحـاق بـه                       
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با شرطي از اين نوع مطرح است، بررسي ابعاد مختلف حقـوقي                 

  .موضوع مهم بلكه ضروري است
  

  گفتار اول
  مفهوم، ماهيت و فلسفه شرط

  
  حقوق معاهداتـ مفهوم شرط در  بند يكم

المللي، شرط يا تحفظ و يا تحديد تعهـد، از حـدود              در نظام حقوقي حاكم بر معاهدات بين      
نخـستين  .  گرفته شده اسـت    كار  بهپايان قرن نوزدهم، با ظهور و وفور معاهدات چندجانبه فراگير،           

ر دوم  داري، د   بار فرانسه به هنگام امضاي سند عمومي كنفرانس بروكسل راجـع بـه الغـاي بـرده                
كرد، آنگـاه   ها را استثنا مي  شرطي را وارد كرد كه به موجب آن، حق بازرسي كشتي         1890جوالي  

  6. عام، پذيرفته شدطور بهگذاري،  رويه شرط) 1907 و 1899(هاي صلح الهه  در كنفرانس
المللي پديد آمد و بـه تـدريج،          معيارهاي حقوقي مربوط به شرط ابتدا در رويه و عرف بين          

در زمرة قواعد مدون حقـوق معاهـدات   ) 1969(عمومي يافت و باالخره در كنفرانس وين   پذيرش  

                                                           
  . رك.6

Rudolf L. Bindschedler, “Treaties, Reservation” in Encyclopedia of Public International Law, vol.7, 

pp.496-499. 
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 7،)1969ويـن  ( كنوانسيون حقوق معاهدات 19ـ 23در حال حاضر، مقررات مندرج در مواد        . درآمد
طي اين مقررات، احكام مربوط به تنظيم شرط، قبول يـا     . بيانگر رژيم حقوقي حاكم بر شرط است      

گذاري بيان   حقوقي آن، انصراف از شرط، انصراف از اعتراض به شرط، و روش شرط            رد شرط، آثار    
 2لـيكن در مـاده      . گرديده است، ولي درباره مفهوم و ماهيـت شـرط، چيـزي بيـان نـشده اسـت                 

دهـد، طـي قـسمت         رفته در اين كنوانسيون را شرح مي       كار  بهكنوانسيون كه مفاهيم اصطالحات     
شـرط عبـارت اسـت از بيانيـه يـك             «8: شده است كـه طبـق آن        مفهوم شرط بيان   1از بند   » د«

يـا   9اي كه يك دولت، تحت هر نام يا به هر عبارتي، در هنگام امضا، تصويب، قبول، تنفيـذ                   جانبه
كند و به وسيله آن، قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار                 الحاق به يك معاهده، صادر مي     

  .»دارد بت به خود ابراز ميحقوقي برخي از مقررات معاهده نس
هم، كه در سالهاي اخير مسائل مربوط به شـرط را بررسـي              10لالمل  كميسيون حقوق بين  

خـود در ايـن      11كرده است و همچنان اين موضوع را در دستور كار دارد، ضمن طرح رهنمودهاي             
مي، از سـوي    اي كه با هر تعبير يـا نـا          بيانيه يك جانبه   «: زمينه، شرط را چنين تعريف كرده است      

المللي به هنگام امضا، تصويب، تصديق رسمي، قبول، تنفيذ يا الحاق به              يك دولت يا سازمان بين    
شود، يا به وسيله دولتي به هنگام يادداشت جانشيني نسبت به يـك معاهـده،                 اي صادر مي    معاهده

حقـوقي برخـي    خواهد بـه ايـن وسـيله، آثـار            المللي مي   گردد و آن دولت يا سازمان بين        اعالم مي 
                                                           

  .8المللي، ش  مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين. براي متن انگليسي اين كنوانسيون و ترجمه فارسي آن رك .7
United Nations Treaty Series, vol.1155, No.18232, p.331. 

  :متن انگليسي آن چنين است .8
“Reservation is a unilateral statement, however phrased or named, by a state, when signing, ratifying, 

accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or modify the legal effect of 

certain provisions of the treaty in their application to that state”. 
 رفته است و آن اعالم رضايت دولتها در پيوستن بـه            كار  بهب، قبول و تنفيذ در كنوانسيون وين به يك معنا           هاي تصوي   واژه .9

مقصود از اين اختالف تعبير اين بوده است كه بگويد مهم نيست كه دولتها از چه لغت و عبارت يا آيينـي بـراي                        . معاهده است 
  ).گذاري بند سوم، زمان شرط (8 ص  همين مقاله،.ا با امضا و الحاق، ركبراي تفاوت اين معن. ابراز اراده خود استفاده كنند

را در دستور » حقوق و رويه مربوط به رزرو بر معاهدات« تصميم گرفت موضوع 1993الملل در سال  كميسيون حقوق بين .10
كميـسيون در اجـالس چهـل و        . آن را تأييد كـرد    ) 1993 دسامبر   9 (31/48مجمع عمومي نيز در قطعنامه      . كار خود قرار دهد   

گـر ويـژه در    گـزارش . گر ويژه براي اين موضوع برگزيـد  را به عنوان گزارش) Alain Pellet(آقاي آلن پله ) 1994(ششم خود 
توسط ايـشان  » شرط بر معاهدات« هفت گزارش در زمينه 2002 اولين گزارش خود را به كميسيون ارائه كرد، و تا سال    1995

طرح رهنمودهاي راجع   «المللي ارائه     ها و مباحث انجام شده در كميسيون حقوق بين          حاصل اين گزارش  . شدبه كميسيون ارائه    
 موقـت پذيرفتـه اسـت، لـيكن بحـث و مطالعـه در ايـن                 طور  بهبوده است كه تاكنون كميسيون آنها را        » به شرط بر معاهدات   

  .صوص، همچنان ادامه داردخ
توانيد به گزارشهاي رسمي مجمع  و تفسيرهاي مربوط به آن مي) Draft Guidlines(» طرح رهنمودها« براي مطالعه اين .11

  :عمومي از اجالس پنجاه و يكم به بعد مراجعه كنيد
Official Records of the General Assembly, Fifty-first to Fifty-seventh Sessions, Supplement No.10 (A/51-

57/10). 

  .در سايت اينترنتي مراجعه نماييدالملل   حقوق بينو يا به گزارشهاي كميسيون



     62  چهارمشمارة سي و / مجلة حقوقي

  12.»مقررات معاهده را در اجرا، براي خود استثنا كرده و يا تغيير دهد
الملل، در اصل، همان است كه        شود تعريف كميسيون حقوق بين      ي كه مشاهده مي   طور  به

اين همانندي با توجه به اين واقعيت كـه         . آمده است ) 1969وين،  (در كنوانسيون حقوق معاهدات     
الملل تهيـه شـده بـود،         نيز توسط كميسيون حقوق بين    ) 1969(ون وين   نويس كنوانسي   طرح پيش 

 در تعريف مندرج در طرح رهنمودهـاي كميـسيون، اضـافاتي ديـده              كه  آنامري طبيعي است، جز     
آورده است؛ يعني يك سـازمان  » دولت «را هم در كنار » المللي سازمان بين  «اينكهيكي  . شود  مي
البته در اين مورد بايـد گفـت   . م پذيرش يك معاهده، شرط بگذارد     تواند به هنگا    المللي هم مي    بين

از آن جهت بوده كـه اساسـاً ايـن          ) 1969(المللي در تعريف كنوانسيون وين        عدم ذكر سازمان بين   
» معاهده « در تعريف    ،رو  از همين .  ميان دولتها تنظيم شده است     هكنوانسيون براي معاهدات منعقد   

  13.سخن گفته است»  دولتهاتوافق ميان «نيز صرفاً از 
الملل اضافه شده، مربـوط بـه         مورد ديگري كه در طرح رهنمودهاي كميسيون حقوق بين        

در اين خصوص، عـالوه بـر مـوارد منـدرج در تعريـف كنوانـسيون ويـن                  . زمان وضع شرط است   
اي اسـت و مقـصود از آن          اين مطلب تازه  . افزوده شده است  » زمان يادداشت جانشيني   «،  )1969(

اين است كه هرگاه در سرزميني تغيير حاكميت رخ دهد، كشور جديدالتأسيس، كه از آن به كشور                 
اي كـه از سـوي        تواند با صدور يادداشت جانشيني نسبت به يك معاهـده           شود، مي   جانشين ياد مي  

 اين امر از آن جهت كه كشور جانـشين         14.كشور سابق به او منتقل شده است، بر آن شرط بگذارد          
  .نمايد المللي جديد و مستقل از كشور سابق است، موجه مي بينشخصيت 

  
  ـ ماهيت شرط و مقايسة آن با اعالمية تفسيري بند دوم
 بنابراين، جزء مـتن     ؛ يك جانبه است   اي  ي كه در تعريف شرط گذشت، شرط، بيانيه       طور  به

                                                           
  : متن اصلي آن به اين شرح است.12

1.1. Definition of Reservation 

“Reservation means a unilateral statement, however phrased or named, made by a state or an international 

organisation, when signing, ratifying, formally confirming, accepting, approving or acceding to a treaty or 

by a state when making a notification of succession to a treaty, whereby the state or organisation purports 

to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that state 

or to that international organisation”.  
المللي با يكديگر، موضوع معاهدة ديگري است كه در    المللي و يا سازمانهاي بين       معاهدات ميان كشورها و سازمانهاي بين      .13
اهللا فلسفي، حقوق  هدايت.  رك1986 و 1969راجع به رابطة حقوقي ميان دو معاهدة وين .  در وين منعقد شد1986 مارس 21
  .530ـ 536، صص )1379تهران، نشر نو، (المللي معاهدات  بين
الملل تهيـه   نويس آن را كميسيون حقوق بين  وين است كه پيش1978تأثيرات جانشيني بر معاهدات موضوع كنوانسيون       .14

اهللا فلـسفي،     هـدايت  .ي بيشتر در ايـن بـاره، رك       براي آشناي .  آن را تصويب كرد    1978 اوت   22كرد و كنفرانس ملل متحد در       
  .609 ـ 654همان، صص 
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اص دارد و آن قيود     پس، در اين جا مفهومي خ     . آيد  معاهده و يا از اسناد و ضمايم آن به شمار نمي          
و شروطي را كه در متن معاهده است و حدود و قلمرو اجراي مقررات معاهده و تعهدات ناشـي از                    

وم خاص مورد نظر،    به همين دليل، توصيف شرط در مفه      . شود  كند، شامل نمي    آن را مشخص مي   
ر صـورت    زيرا ايجاب متقابل آن اسـت كـه د         16رسد،   چندان موجه به نظر نمي     15لبه ايجاب متقاب  

دهد و در فـرض     شود و مفاد آن را تشكيل مي        قبول طرف يا طرفهاي مقابل، جزء متن قرارداد مي        
رو شرط، در معاهدات دوجانبه، معنا ندارد، زيـرا        از اين . گردد  عدم قبول، اساساً قراردادي منعقد نمي     

واهد بود و   در اين معاهدات، اگر شرط يك طرف از سوي طرف ديگر پذيرفته شود جزء معاهده خ               
  17.اگر پذيرفته نشود، توافق حاصل نشده و پيماني منعقد نخواهد شد

نيز تعبير شده   » تحفظ «المللي، كه به      بنابراين، شرط به مفهوم خاص آن در معاهدات بين        
كنندگان و متعاقـدان بـر آن         است، شروط مندرج در متن معاهده را كه به هنگام انعقاد آن، مذاكره            

شرط در معاهده، معنا ندارد، بلكه بايد گفت شرط بر        «به تعبيري   . شود  ، شامل نمي  اتفاق نظر دارند  
  18.»معاهده

اش تحديد تعهـد      شود كه در صورت اعتبار، نتيجه       در حقيقت، شرط، به اقدامي اطالق مي      
گذار است؛ به اين معنـا كـه تعهـدات ناشـي از برخـي                 المللي شرط   معاهداتي دولت يا سازمان بين    

پس مشخصه شرط همين حقيقـت اسـت،        . اهده را براي خود استثنا كرده يا تغيير دهد        مقررات مع 
كه ممكن است دولتي قصد خود را تحـت عنـوان اعالميـة             نبا هر نام و تعبيري كه بيان شود، چنا        

  .تفسيري بيان كند، ليكن به واقع، اثر شرط، يعني تحديد تعهد را داشته باشد
رهنمودهاي خود، بر اين نكته تأكيد دارد كه، مـالك          الملل در طرح      كميسيون حقوق بين  

در . بـرد    مـي  كـار   بـه در شرط، قصد واقعي دولت و ماهيت اقدام اوست، نه الفـاظ و عنـاويني كـه                  
  .تشخيص شرط از اعالميه تفسيري نيز همين نكته، معيار و مالك خواهد بود
ميسيون گفتـه شـده   راجع به تمايز ميان شرط و اعالميه تفسيري، در طرح رهنمودهاي ك    

                                                           
كـه    مثـل آن دهد، شود كه مخاطب ايجاب اوليه، ارائه مي اي گفته مي به پيشنهاد تازه) Counter – offer(  ايجاب متقابل.15

من آن را به نهصد «: بول بگويدشخصي به ديگري بگويد اين كتاب را به هزار تومان به تو فروختم، اما طرف مقابل به جاي ق       
اقـع شـود،    گويند، كه ايجاب اول را باطل كرده و چنانچه مورد قبول طرف نخست، و               اين را ايجاب متقابل مي    . »تومان خريدم 

 .گردد قرارداد منعقد مي
  .براي تحليل اين مطلب و بررسي آراي مخالف، رك .16

- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Fourth Edition, OXFORD, 1990, pp.608-611. 

- D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Fifth Edition, 1998, Sweet & Maxwell, pp.789-

791. 
يـن  دانـست ا     شايد بتوان گفت طبق رويكرد جامعه ملل كه قبول شرط را از سوي همه دولتهاي عضو معاهـده الزم مـي                     .17

نمود و شرط با ايجاب متقابل، قابل قياس بود، اما براساس رژيم حقوقي موجود، دربارة شرط، قابل توجيه به                     سخن، صحيح مي  
  .رسد نظر نمي

  .229هدايت اهللا فلسفي، همان، ص .  رك.18
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 منظور  به همچنين   19.»گردد  ويژگي هر يك از اين دو به وسيله آثار حقوقي آنها تعيين مي             «: است
تفـسير    «اينكـه اي خصوصيات تفسير، اشـاره شـده اسـت، از جملـه      اعمال چنين تمايزي، به پاره  

رف عبارات و الفـاظ     اي است كه با حسن نيت، در پرتو معاهده مربوط و مطابق با معاني متعا                بيانيه
خواهد بگويد كه به واقـع، مفهـوم و مفـاد معاهـده،               در تفسير، دولت مي   . »شود  معاهده، صادر مي  

در . خواهد مفاد واقعـي معاهـده را در مـورد خـود، تغييـر دهـد                 چنين است، اما در شرط دولت مي      
 دولـت يـا سـازمان       البته در مواردي كـه يـك      . كننده نيست    از اين دو، نام و تعبير، تعيين       يك  هيچ
كند و برخي را شرط و برخي ديگر را اعالميه            المللي، چند بيانيه راجع به يك معاهده صادر مي          بين

نامد، فرض بر اين خواهد بود كه اين تعبير و نام كه به بيانيه داده شده است، حـاكي                     تفسيري مي 
ار قطعي، نفس آن آثار حقوقي از اثر حقوقي مورد نظر آن دولت يا سازمان است، اما در نهايت، معي

به همين دليل بوده است كـه برخـي كـشورهاي           . خواهد بود و نه صرفاً نام و عنوان مشعر به آن          
هاي تفسيري     يكسان به شروط و اعالميه     طور  بهعضو كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان،        

  20.اند بعضي كشورهاي ديگر اعتراض نموده و آنها را غيرمجاز، قلمداد كرده
  
  گذاري ـ زمان شرط بند سوم

المللي، در يكي از سه مرحله امضا، تصويب و الحاق به يك معاهـده،         دولت يا سازمان بين   
امضا يكي از مراحل انعقاد معاهده اسـت        . تواند بيانيه خود را كه داراي شرط است، صادر نمايد           مي

كننده در مذاكرات، پس  المللي شركت ناالختيار كشورها يا سازمانهاي بي    كه از سوي نمايندگان تام    
از انجام مذاكره و نگارش متن پذيرفته شده، براي رسميت و اعتبار بخشيدن به آن متن، صـورت                  

اما براي ملزم شدن به مفاد معاهده، بايد رضايت قطعي آن دولت يا سازمان، نـسبت بـه                  . گيرد  مي
  21.معاهده، اعالم شود
ــته ــه در نظ  در دس ــدات، ك ــون    اي از معاه ــاويني، همچ ــا عن ــا ب ــي از آنه ــاي داخل امه

                                                           
19. International Law Commission Reports, 2002, draft guidline 1.3. 

شونده به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، مانند تونس، هند و پاكـستان از سـوي                  هاي محلق هاي برخي كشور    اعالميه .20
برخي كشورهاي عضو كنوانسيون، مانند آلمان، هلند و نروژ ماهيتاً شرط تلقي شده و بـه دليـل مغـايرت بـا موضـوع و هـدف               

  .كنوانسيون ياد شده، به آنها اعتراض شده است
» اعالميه تفسيري« به بررسي اين مطلب پرداخت كه آيا سوئيس، عليه Belilosز در قضيه معروف ديوان اروپايي حقوق بشر ني    

 باشـد؟   64بايست تابع ماده       كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، به رغم عنوانش، شرطي بوده است كه مي            6 راجع به ماده     سوئيس
  . مثبت بودسئلهمنهايتاً پاسخ ديوان به اين ).  شروط كلي را منع كرده است64ماده (

Belilos v. Switzerland, 132 Eur. Ct. H.R. (Ser.A) (1987). 
 امضاي معاهده، شيوه اعتبار و قطعيت بخشيدن به متن معاهده است و اگر رضايت نهايي به التزام دولت در قبال معاهده،       .21

 18امـا طبـق مـاده       . ملـزم نخواهـد بـود     مشروط به تنفيذ، قبولي يا تصويب باشد، دولت به صرف امضا به مقـررات معاهـده،                 
كنـد   كنوانسيون وين در فاصله بين امضا تا تصويب، دولت ملزم است از اقداماتي كه به هدف و موضوع معاهده، لطمه وارد مي                 

  .خودداري ورزد
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دار   شود، امـضاي مقـام صـالحيت        هاي ساده، اجرايي يا غيرمهم و غيرتشريفاتي ياد مي          موافقتنامه
ولـي  . دولت يا مبادلة اسناد معاهده بين طرفين، بيانگر رضايت بوده و براي اعالم آن كافي اسـت                

رها از آنها بـه معاهـدات رسـمي، مهـم يـا             در دسته ديگري از معاهدات كه نظامهاي داخلي كشو        
كنند، رضايت قطعي دولت مبني بـر التـزام بـه مفـاد معاهـده بايـد از طريـق                      تشريفاتي تعبير مي  

 قـانون   بـويژه  مقرر در قوانين داخلي،       اين اقدام، براساس آيين   . تصويب، قبول يا تنفيذ اعالم شود     
تعابير مختلفي هم كه در     . گيرد  ه آن انجام مي   المللي، طبق اساسنام    اساسي، و در مورد سازمان بين     

و همچنـين در تعريـف كميـسيون        ) 1969(كنوانسيون ويـن    ) 1از بند   » د «قسمت  (متن ماده دو    
هاي داخلي كشورها در ايـن زمينـه    الملل آمده است، ناظر به اختالفي است كه در آيين   حقوق بين 
  .شود ديده مي

شود كـه دولـت در        ت، ولي به مواردي اطالق مي     الحاق نيز، در ماهيت، همان تصويب اس      
كننده براي انعقاد معاهده نبوده است، ليكن معاهده، امكان پيوسـتن آن را               زمرة كشورهاي مذاكره  

  .بيني كرده است پيش
المللي، وجـود   در هر يك از مراحل ياد شده، امكان اعالم شرط براي دولت يا سازمان بين     

اي اعالم شـده باشـد كـه رضـايت قطعـي بـه آن،                 امضاي معاهده  اما اگر شرط به هنگام       22دارد،
تواند مؤثر باشد كه در موقع تصويب نيـز تأييـد و      متوقف برتصويب است، آن شرط در صورتي مي       

  23.تكرار شود
  

  ـ فلسفه شرط بند چهارم
المللـي    كند كه دولتها در انعقاد و پذيرش معاهدات بـين           مبناي ارادي معاهدات ايجاب مي    

كننده در مذاكرات مربوط به انعقاد يك معاهده، نظـرات       براين اساس، هر دولت شركت    . اشندآزاد ب 
سرانجام مفاد معاهده، براساس آنچه در پايان مذاكرات توافق         . كند  و پيشنهادات خود را مطرح مي     

يـرد،  گ گردد و آنچه خارج از اين قلمرو قرار مي ها، تنظيم مي شود؛ يعني قدر مشترك آرا و اراده       مي
در جريان انعقاد يك معاهده چند جانبه، ممكن است ضمن حصول توافق در             . قابل تحميل نيست  

اي مسائل، وفـاق عـام حاصـل نـشود و             عمده موضوعات و اهداف مورد نظر در مذاكرات، بر پاره         

                                                           
 گفته  به شروطي كه پس از اعالم رضاي قطعي دولت به معاهده، يعني پس از تصويب يا الحاق وضع گردد، شروط مؤخر                .22
اي   توانند به گونـه     اصوالً شروط مؤخر مؤثر نيست، ليكن از آنجا كه اساس معاهدات بر توافق دولتهاست متعاقدان مي               . شود  مي

 از  يـك   هـيچ اما اگر در متن معاهده، اجازه شرط مؤخر داده نشده باشد، مجاز نخواهد بود، جز در صورتي كـه                    . ديگر مقرر كنند  
اين موضوع، در مباحثـات   . شود   بنابراين، شرط مؤخر تنها با اعتراض يك دولت، مردود شناخته مي           .دول متعاقد، اعتراض نكنند   

  .الملل مطرح شده و يكي از رهنمودهاي خود را به آن اختصاص داده است كميسيون حقوق بين
ILC. Reports, 2002, draft guidline 2.3.1. 

  .23ه  ماد2بند ) 1969وين (كنوانسيون حقوق معاهدات  .23
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همچنين كشورهايي كه در مـذاكرات      . اند، موافق نباشند    اقليتي با آنچه اكثريت بر آن توافق كرده       
خواهند به معاهده ملحق شوند، ممكن است نتوانند يا نخواهنـد برخـي               ضور نداشته و بعدها مي    ح

 كلي و يا به شكل مندرج در آن معاهده، بپذيرند، در چنـين فرصـتي دو                 طور  بهمقررات معاهده را،    
يكي، انتخاب بين همه يا هيچ؛ يعني كشور مزبور يا با پذيرش كل معاهـده، بـه                 : راه متصور است  

 بتواند بـا شـرط،   اينكهديگر . نظر كند   ضويت آن درآيد و يا به كلي از عضويت در معاهده، صرف           ع
.  كدام يك از اين دو راه عملـي اسـت بـا دولتهـاي متعاقـد اسـت         اينكهتعيين  . عضو معاهده شود  

تصميم اين كشورها داير بر امكان يا عدم امكان عضويت با شرط، يا به صراحت در متن معاهـده                   
  24.شود شده و يا از قراين و شواهد فهميده ميبيان 

شـود جمـع بـين دو مـصلحت           كننده بوده و به آن توجه مـي         آنچه در اين خصوص تعيين    
يكي، مصلحت گسترش قلمرو جغرافيايي معاهده، كه با افزايش هرچه بيشتر شمار دولتهاي       : است

ه اجراي تعهدات ناشي    ت معاهده ك  يو ديگري، مصلحت حفظ وحدت و تمام      . گردد  عضو تأمين مي  
پذيرش شرط بر معاهدات، حاصل تأكيد بر . كند  يكسان براي همة اعضا ايجاب ميطور بهاز آن را 

  .جنبة كميت، و نه فقط كيفيت، است
و عـام   » نرمـاتيو  «توجه و تمايل به گسترش شمول جغرافيايي، به خصوص در معاهدات            

از ايـن رو، بـه واقـع، در        .  شوند، بسيار قوي است    خواهند به قانون جهاني تبديل      المللي كه مي    بين
جهت مصلحت افزايش شمار دول عضو و جهاني شدن معاهده، تا آنجا كه ممكن است از وحدت                 

به عبارت ديگر، توجه بـه منـافع خـاص برخـي دولتهـا، سـبب                . شود  ت آن صرف نظر مي    يو تمام 
رو مهم است كه بدانيم، به ميزانـي           از آن  بويژهاين نكته،   . گردد  شمولي معاهدات مي    تشويق جهان 

كننده در مذاكرات مربوط به انعقاد معاهدات، افزايش يابد، سـازش بـين               كه شمار دولتهاي شركت   
  .شود همه منافع و حصول مصالحه و توافق، دشوارتر مي

كننده در مذاكرات اين نوع معاهدات، اغلب         بينيم شمار دولتهاي شركت     امروزه وقتي مي   «
يك صد كشور است، با اختالفات فراواني كـه بـه لحـاظ شـرايط فرهنگـي، اقتـصادي و                    فراتر از   

توانـد عـاملي     مـي …گـذاري   سياسي بين آنها وجود دارد، ضروري است بپذيريم كه امكان شرط  
هرچنـد در اثـر پـذيرش آزاد دولتهـاي          » تر معاهدات چنـد جانبـه       باشد در پيشبرد پذيرش عمومي    

وجود خواهد داشت، اما امتناع از پذيرش اين دولتهـا،           ت معاهده، يمامگذار، احتمال تضعيف ت     شرط

                                                           
: در اين بنـد مقـرر شـده اسـت    .  آمده است، مشعر به همين معناست1969 كنوانسيون وين 20 ماده   2تعبيري كه در بند      .24

كننده در مذاكره، و همچنين از موضوع و هدف معاهده چنين برآيد كه اجراي تماميت                 هرگاه از تعداد محدود طرفهاي شركت     «
رضايت هريك از آنها در پيوستن به معاهده بوده است، شرط بايد مورد قبول همـة  معاهده ميان طرفهاي معاهده شرط اساسي  

براي مثال، اگر كنوانسيوني راجع به رژيم حقوقي درياي خزر بين پـنج كـشور حاشـيه ايـن دريـا      . »طرفهاي معاهده قرار گيرد   
  .منعقد شود، طبعاً چنين خصوصيتي خواهد داشت
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  25.الملل از طريق معاهدات خواهد بود تر در راه توسعة حقوق بين مانعي بزرگ
، كه بـراي    ]معاهده[شرط، نه براي معاف كردن دولتها از انجام تعهدات اساسي            «وانگهي  

 و بـه هـمين دليـل اســت       26»شود  ـويـز مي مشاركت هرچه بيشتر آنها در اجراي آن تعهدات تج        
شـرط نـه تنهـا معاهـده را تـضعيف            «بنـابراين،   . كه نبايد با موضوع و هدف معاهده، مغاير باشـد         

 در معاهـداتي كـه بــا    بويژه 27،» است…كند، بلكه در غالب موارد، وسيله رشد و پويايي آن       نمي
 هـدايت و نظـارت آنهـا، معمـوالً بـا رأي             المللي يا تحت    تكنيكهاي جـديد، در سـازمـانـهاي بين    

به جاي . شود شوند، ترجيح داده مي     كنندگان، تهيه و پذيرفته مي      اكثريت و نه از طرف همه شركت      
حذف سادة كشورهاي اقليت از شبكه تعهدات معاهداتي، با تحفظ افكار مخالفشان، امكان جـذب               

  .گردد م ميآنها در اين شبكه، و هضم و ادغام در افكار غالب، فراه
  

  گفتار دوم
  رژيم حقوقي شرط و تطبيق آن بر كنوانسيون

  تبعيض عليه زنان  رفع كليه اشكال
  

مقصود از رژيم حقوقي شـرط، در نظـام كلـي حقـوقي معاهـدات، آن دسـته از قواعـد و                      
 و آثار حقوقي آن در      )reservation(معيارهاي حقوقي است كه به مسائل مربوط به جايگاه شرط           

  .پردازد  ميمعاهدات
هدف اين نوشتار بررسي وضعيت شروط كلي وارد بر كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از               

  .جهت اعتبار و عدم اعتبار و آثار حقوقي آن در روابط معاهداتي دولتها است
البته قواعد و معيارهاي حاكم در اين باب، همان قواعد و معيارهاي كلـي رژيـم حقـوقي                   

المللي حقوق بشري،  اين رژيم حقوقي با توجه به خصوصيات معاهدات بينليكن . شرط خواهد بود
  .شود  خاص، كنوانسيون رفع تبعيض بررسي و اعمال ميطور بهو 

  
  ـ معيارهاي اعتبار شرط بند يكم

 چـه معاهـداتي     اينكـه يكـي   : براي بررسي اعتبار شرط بايد به دو پرسش پاسخ داده شود          
اي   طي قابل پذيرش هستند؟ پس مفروض است كه هر معاهده          چه شرو  اينكهپذيرند و ديگر     شرط
هاي   حال به ترتيب، پرسش   . تواند قابل قبول يا مجاز باشد       بردار نيست و هر شرطي هم نمي        شرط

                                                           
25. Year Book of ILC., 1966, II, pp.205-206. 

  .248 هدايت اهللا فلسفي، همان، ص .26
  . همان.27
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  .كنيم مطرح شده را بررسي مي
  

  پذير معاهدات شرط) الف
معاهـدة  ي كه قبالً اشاره شد، در معاهدات دوجانبه شـرط راه نـدارد زيـرا در يـك                   طور  به

دوجانبه، به واقع، شرط پيشنهادي يكي از طرفين، يك ايجاب متقابل است، كه در صورت قبـول                 
طرف ديگر، جزء مفاد موافقتنامه خواهد شد و چنانچه از سوي آن طرف رد شود، توافـق بـه آنهـا               

  28.شود اي منعقد نمي حاصل نشده و معاهده
ان بـر هـر معاهـدة       تـو   ت كه آيـا مـي     اما در مورد معاهدات چندجانبه، جاي اين سؤال اس        

اي كه در باب فلـسفة شـرط بيـان شـد اشـاره                 وارد كرد؟ در پاسخ بايد به نكته       اي شرط   چندجانبه
تواننـد تـصميم خـويش را دربـاره            دولتهاي متعاقد به هنگام انعقاد معاهده، مـي        اينكهكنيم، و آن    
 در متن معاهده، مقرر گردد كه ايـن         اگر،  اين اساس  بر. گذاري بر معاهده، اتخاذ كنند      امكان شرط 

 19 مـاده    29.پذير نيست، مسلماً تصويب يا الحاق به آن با شرط، ممكن نخواهد بـود               معاهده شرط 
 30دبيانگر اين است كه اگر معاهده، ممنـوع كـرده باشـ           ) 1969وين،  (كنوانسيون حقوق معاهدات    

اشد، و نيز ممكن است نـسبت       اين ممنوعيت، ممكن است كلي ب     . توان بر آن شرط، وارد كرد       نمي
  .است  متضمن نوع اخير19ماده ) ب( بند .هايي از معاهده، مقرر شده باشد به بخش يا بخش

حــاكي از ايــن معناســت كــه از نظــر  بينــي شــده در معاهــده، معمــوالً ممنوعيــت پــيش
 كـه   آن كنندگان و متعاقدان، موضوع و هدف معاهده، طبعاً از قبول هر شرطي ابـا دارد، يـا                  مذاكره

حال ممكن است گفته شود، اگـر مـتن معاهـده، حـاوي منـع               . بخشهاي معيني از آن چنين است     
صريحي نباشد، ليكن بتوان از قراين و شواهد، از جمله همان ماهيت موضـوع و هـدف معاهـده،                   

  .چنين استنباط كرد كه تاب شرط را ندارد، مناط ممنوعيت، موجود خواهد بود
ن به رغم چنين منعي، هرگاه دولتـي شـرط بگـذارد و همـه               اين سخن درستي است، ليك    

در چنين فرضي، بـه واقـع،   . تواند مؤثر و معتبر تلقي شود   طرفهاي ديگر معاهده آن را بپذيرند، مي      
  .در موضوع و هدف معاهده، تغيير حاصل شده است

بـه چنـين فرضـي اشـاره دارد و     ) 1969وين، ( كنوانسيون حقوق معاهدات 20 ماده   2بند  
كننده و نيز از هدف و موضوع، معلـوم   در موردي كه از تعداد محدود كشورهاي مذاكره  «: گويد  مي

                                                           
28. D.J. Harris, op.cit. 

 البته حتي در صورت ممنوع شدن شرط در متن معاهده، اگر همة دولتهاي عضو، شرط اعالم شـده از سـوي كـشوري را               .29
اند؛ يعني دول عـضو معاهـده بـا        را تغيير داده  در اين حالت، به واقع، كشورهاي متعاهد عمالً معاهده          . بپذيرند، معتبر خواهد بود   

  .اند رويه بعدي خود، معاهده را اصالح كرده
و ) 309ماده ( حقوق درياها 1982توان به كنوانسيون    از جمله مواردي كه شرط بر معاهده، به صراحت منع شده است مي             .30

  .ه كرداشار) 120 ماده 1998اساسنامه رم (المللي  اساسنامه ديوان كيفري بين
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شود كه جريان معاهده در كليت آن، نسبت به تمام كـشورهاي طـرف معاهـده، شـرط ضـروري                    
رضايت هر يك از آنها به التزام در قبال معاهده است، شرط بايد مورد قبول همة طرفهاي معاهده          

تـوان    اي شرط را منع كرده باشد، با موافقت همة اعضا مـي             بنابراين، حتي اگر معاهده   . »ردقرار گي 
بر آن، شرط وارد كرد، ليكن در چنين فرضي پذيرش شرط از سوي همـة طرفهـاي معاهـده، بـه                    

  .منزله تغيير و تجديدنظر عملي در معاهده است
هد نيز چنين منعي معلوم نگردد،  اما گر در معاهده، شرط، منع نشده باشد و از قراين و شوا            

بينـي   بنابراين، جـواز شـرط بـه پـيش    . اي ممكن خواهد بود وضع شرط بر چنين معاهدة چندجانبه   
صريح آن در متن معاهده، نياز ندارد، بلكه همين اندازه كه ممنوع نـشده باشـد بـراي تجـويز آن                     

، نسبت به شرط ساكت باشد،     اگر متن معاهده   اينكهليكن يك تفاوت وجود دارد و آن        . كافي است 
گذار و هر يك از دولتهاي ديگر عضو معاهده، منوط به             تأثير شرط در روابط معاهداتي دولت شرط      

بيني   اگر معاهده، امكان تصويب يا الحاق با شرط را پيشكه آنقبول شرط از سوي آنهاست، حال       
  31.كرده باشد، موافقت بعدي دولتهاي عضو الزم نيست

  
  رفتنيشروط پذي) ب

پذيرند، مطلـق نيـست؛ يعنـي در     آزادي دولتها در وضع شرط بر معاهداتي كه اصوالً شرط      
معاهداتي كه شرط ممنوع نيست، خواه متن معاهده، به جواز و امكان شرط، تصريح كرده باشـد و                  

 شـرط نبايـد بـا موضـوع و هـدف            اينكـه خواه ساكت باشد، يك محدوديت كلي وجود دارد و آن           
معيار عدم مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده، نخـستين بـار بـا رأي                . زگار باشد معاهده، ناسا 

جلـوگيري و مجـازات جـرم        « راجع به شرط بـر معاهـدة         32يالمللي دادگستر   مشورتي ديوان بين  
دولتي كه شرطي را بـر معاهـده وارد         : ديوان در اين رأي، اظهار عقيده كرد      . بيان شد » كشي  نسل

 برخي اعضاي معاهده، به آن اعتراض شده و بعضي ديگـر از اعـضا آن را                 كرده باشد كه از سوي    
تواند عضو معاهده تلقي شود كه ايـن شـرط بـا موضـوع و هـدف                   اند، تنها در صورتي مي      پذيرفته

  33.معاهده، سازگار باشد
طبق اين نظر ديوان هرگاه شرطي با موضوع و هدف معاهده، مغاير باشد، حتي بين دولت      

همچنـين  . شـود  ولتهاي موافق با شرط هم مؤثر نبوده و رابطه معاهداتي ايجاد نمـي    گذار و د    شرط
گذار و طرفهاي مخالف شـرط و         ديوان در پاسخ به سؤال ديگري راجع به روابط ميان دولت شرط           

 مغـاير بـا     كـه   آناگر يكي از طرفهاي معاهده، شرطي را به دليل           «: گويد  اعضاي موافق با آن مي    
                                                           

  .20 از ماده 1، بند 1969كنوانسيون وين  .31
32. Reservations to the Genocide Convention Case (1951), ICJ. 

33. ICJ. Rep. 1951, p.15, (Advisory opinion).  
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گذار را عضو معاهده      تواند در واقع دولت شرط      داند مورد اعتراض قرار دهد، مي      موضوع و هدف مي   
توانـد    تلقي نكند، اما دولتي كه شرط را موافق با موضوع و هدف دانسته و آن را پذيرفته است مي                  

  34.»گذار را عضو معاهده به شمار آورد دولت شرط
ننـده ديـدگاههاي ديـوان      نيـز بازگوك  ) 1969ويـن،   (مقررات كنوانسيون حقوق معاهدات     

الملـل    المللي دادگستري در رأي مشورتي ياد شده بوده و در واقع، گوياي قواعـد حقـوق بـين                   بين
براين اساس، عدم مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده،        . عام، راجع به شرط در معاهدات است      

  .ضابطه مسلم و اصلي براي صحت و اعتبار شرط بر معاهدات است
 كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان هم مورد تأكيـد           28 ماده   2در بند   اين ضابطه،   

شايد مقصود از ذكر آن اشاره بـه اصـل          . شد نيز مفروض بود     واقع شده است، هرچند اگر ذكر نمي      
 ماده 2پذيري كنوانسيون بوده است، زيرا در غير اين صورت ممكن بود از مفهوم مخالف بند  شرط

، )1969ويـن   ( كنوانـسيون حقـوق معاهـدات        19مـاده   ) ب(به ضـميمه بنـد       اين كنوانسيون،    29
ممنوعيت و عدم جواز شرط بر مقررات ماهوي كنوانسيون رفع تبعيض استنباط شود، چون در بند                

بيني شده است، حـال اگـر در سـاير مقـررات               آن پيش  1 به صراحت ايراد شرط به بند        29 ماده   2
 كنوانـسيون حقـوق     19مـاده   ) ب(شد، بـا اسـتناد بـه بنـد            ميكنوانسيون، به امكان شرط اشاره ن     

كه شروطي را كه مشمول موارد مجـاز در معاهـده نباشـد ممنـوع اعـالم                 ) 1969وين  (معاهدات  
  .شد  مي29 ماده 1كند، ادعاي ممنوعيت شرط بر كنوانسيون رفع تبعيض، در غير از بند  مي

  
  مفهوم موضوع و هدف) ج

ي كه شايد تصور طور بهاي دو مقوله به هم پيوسته هستند،  هموضوع و هدف در هر معاهد 
  .اند، ليكن هر يك معناي خاص خود را دارد  رفتهكار بهشود مترادف يكديگر 

خواهند به وسيله معاهـده بـه آن          هدف معاهده عبارت از آن غايتي است كه متعاقدان مي         
شـود و      نيل به هدف ترسيم مـي      دست يابند، ولي موضوع معاهده، به واقع، طريقي است كه براي          

ايـن طريـق، از   . آن چيزي جز مقررات مندرج در معاهده و حقوق و تعهـدات ناشـي از آن نيـست            
گردد و فرض بر اين است كـه اگـر انقطـاعي در آن                پيوستگي مقررات اصلي معاهده، استنباط مي     

  .شود حاصل شود در وصول به هدف اختالل ايجاد مي
المللي در رأي مشورتي خود درباره مدارس اقليتها در آلبـاني،             ينديوان دائمي دادگستري ب   

فكـر   «: گويـد  دو مفهوم موضوع و هدف را به خوبي از يكديگر تفكيك كرده است، آنجا كـه مـي             
 آن بـوده اسـت كـه    ]معاهدات صلح پـس از جنـگ جهـاني اول      [اساسي موجود در اين معاهدات      

                                                           
34. Ibid. 
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وههاي اجتماعي آميخته با مردم دولتي كـه نـژاد،          آميز و همكاري صميمانه گر      همزيستي مسالمت 
بتواننـد  ] اقليتهـا [زبان و مذهبشان با آنها متفـاوت اسـت تـضمين شـود، بـه صـورتي كـه آنهـا                      

 خود را كه وجه تمايز آنها با اكثريت است، همچنـان حفـظ كننـد و نيازهـاي                   ]قومي[خصوصيات  
هـدف، رعايـت دو چيـز كـه موضـوع      براي رسيدن به اين  . ناشي از اين خصوصيات، اجابت گردد     

 برابـري اتبـاعي كـه بـه گروههـاي اقليـت             كه  آنيكي  : مقررات اين معاهدات است ضرورت دارد     
 وسـائل   كـه   آننژادي، مذهبي و زباني تعلق دارند، از هر جهت، با ساير اتباع تضمين شود و ديگر                 

   35.»رددالزم براي حفظ خصوصيات نژادي، فرهنگي و ملي گروههاي اقليت تأمين گ
آيـد،    المللـي برمـي     بنابراين، همانگونه كه از رأي مشورتي ديوان دائمي دادگـستري بـين           

از ايـن رو    . موضوع، در آن مقرراتي نهفته است كه اجراي آنها براي تحقـق هـدف ضـرورت دارد                
شود شرط بايد با موضوع و هدف معاهده، سازگار باشد به اين معنـا اسـت كـه آن                     وقتي گفته مي  

و مقرراتي از معاهده كه اجراي آنها براي رسيدن به هدف ضرورت دارد، استثنابردار و قابل                قواعد  
ممكن است تصور شود كه همه مقررات معاهده چنـين اسـت و در نتيجـه، ضـابطه                  . تغيير نيست 

البته اگر چنين باشد، نتيجه، منع كلي شـرط خواهـد   . كند موضوع و هدف به كلي شرط را منع مي      
ر همه مقررات معاهده براي تحقق هدف ضرورت داشته باشد، چنانكه وقتي متعاقدان شد؛ يعني اگ

كنند و يا هنگامي كه از كل معاهـده چنـين             در متن معاهده به صراحت، شرط را ممنوع اعالم مي         
آنهـا راه    قررات اصلي معاهده كه از پيوستگي      ولي اگر در كنار قواعد و م       36.آيد، اينگونه است    برمي

موضـوع و   در معاهده باشد كه ضـمن ارتبـاط بـا        گيرد، مقررات ديگري      دف شكل مي  وصول به ه  
آن را آسـان     تواند در نيل به هدف مـؤثر بـوده و          هدف، براي تحقق آن ضروري نيست، گرچه مي       

ممكن خواهـد    نها نسبت به اين مقررات و تعهدات      شرط ت » موضوع و هدف   «سازد، طبق ضابطه    
  .بود

و هدف در كنار هم، به عنوان يك ضابطه واحد در كنوانـسيون              ذكر موضوع    كه  آننتيجه  
ف بودن اين دو نيست، بلكه به اين معناست كه اين           دابه معناي متر  ) 1969وين  (عاهدات  حقوق م 

دو مفهوم با هم و در تركيب با يكديگر، مالك ارزيابي شرط هستند، همانگونه كه در باب تفـسير           
  37.اند ته رفكار بهمعاهدات نيز در كنار هم 

  
  ـ امكان شرط در كنوانسيون رفع تبعيض بند دوم

                                                           
35. Minority Schools in Albaria, Advisory opinion, PCIJ., Series. A/B, No.69 (1935), p.17. 

  .1، پانوشت 465هدايت اهللا فلسفي، همان، ص : به نقل از
  .20 ماده 2، بند 1969كنوانسيون وين  .36
 تفسير خواهـد    … در پرتو موضوع و هدف       …هر معاهده با حسن نيت و       «: 31 ماده   1 بند   1969كنوانسيون وين   . رك .37
  .464ـ466صص هدايت اهللا فلسفي، همان، . براي توضيح بيشتر در اين زمينه، رك. »شد
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 كه بـه    29 ماده   2يكي بند   : كنوانسيون رفع تبعيض در دو ماده از شرط سخن گفته است          
 اين ماده، براي حل اختالفـات      1بيني شده در بند       هاي پيش   دهد نسبت به شيوه     كشورها اجازه مي  

هـا، يعنـي ارجـاع        رند و خود را از الزام به اين شيوه        ناشي از تفسير و اجراي كنوانسيون، شرط بگذا       
المللـي دادگـستري، معـاف     المللي و يـا ديـوان بـين       اختالفات مربوط به كنوانسيون به داوري بين      

نياز اسـت، زيـرا بـه         چنين تحفظي كه به صراحت، مجاز شمرده شده، از هرگونه بحثي بي           . سازند
  .د، چنانكه قابل اعتراض از سوي آنها نيز نخواهد بودموافقت بعدي ساير دولتهاي عضو، نياز ندار

 2تاكنون شمار قابل توجهي از كشورهاي عضو از اين حق استفاده كرده و به استناد بنـد                  
  38.اند  آن معاف كرده1، خود را از مفاد بند 29ماده 

. اما آنچه مهم است، امكان ايراد شرط بر مقررات ماهوي كنوانسيون رفـع تبعـيض اسـت       
 28طبق تعبيـري كـه در مـاده         .  ضمني تجويز كرده است    طور  بهانسيون اين نوع شرط را هم       كنو

 كه قبالً اشاره شد، بر ضابطه پذير است، ليكن همانطور كلي شرط طور  بهكنوانسيون   آمده است اين  

كه بـا    شروطي بنابراين،. است ورزيده كنوانسيون تأكيد  مغايرت شرط با موضوع و هدف      عدم يكل
حـال بايـد ديـد    .  و هدف اين كنوانسيون ناسازگار باشد قابل قبول و معتبـر نخواهـد بـود         موضوع

  موضوع و هدف كنوانسيون چيست؟
  

  موضوع و هدف كنوانسيون رفع تبعيض) الف
اي   اگر متن، مقدمـه   . اي بايد به متن آن رجوع كرد        براي درك موضوع و هدف هر معاهده      

توان   ترين مطلبي كه در مقدمه مي       اند، مهم   مللي اغلب چنين  ال  ي كه معاهدات عام بين    طور  بهدارد،  
رو مقدمه، ارزش حقوقي دارد و بايد بـراي تفـسير             از اين . يافت اشاره به اهداف و مقاصد آن است       

  .مقررات و درك مفاد معاهده، از آن استفاده كرد
در . بـرد توان به اهـداف و مقاصـد آن، پـي             با تأمل در مقدمه كنوانسيون رفع تبعيض مي       

المللـي    بندهاي آغازين مقدمه، اعتقاد و تأكيد بر اصل برابري حقوق زن و مرد در ساير اسناد بـين                 
يادآوري شده است، آنگاه پس از اشاره به اين واقعيت كه به رغم وجود همـه آن اسـناد، تبعـيض                     

ا با عبـارت    عليه زنان همچنان ادامه دارد، در اغلب بندهاي بعدي، علت وجود كنوانسيون حاضر ر             
بـراي برخـورداري كامـل     «؛ » براي ارتقاي برابري ميان مردان و زنـان   …«: كند  ذيل، تبيين مي  

حـداكثر   «؛  »يـابي بـه برابـري كامـل ميـان مـردان و زنـان                براي دست  «؛  »حقوق مردان و زنان   

                                                           
اند عبارتند از الجزايـر، آرژانتـين، باهامـا، برزيـل، چـين، كوبـا، مـصر،            استفاده كرده  29 كشورهايي كه از حق شرط ماده        .38

السالوادور، اتيوپي، فرانسه، هند، اندونزي، عراق، اسرائيل، جامائيكا، كويت، لبنان، مراكش، ميانمار، نيجـر، پاكـستان، سـنگاپور،       
  .داد و توباگو، تونس، تركيه، ونزوئال، ويتنام، يمن، عربستان سعودي و ماريتيوستايلند، تريني

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw. 
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يـان  براي نيل بـه برابـري كامـل م    «؛ »ها مشاركت زنان در شرايطي برابر با مردان در همة زمينه       
 اين تعابير و موارد مشابه كـه در مـتن اصـلي كنوانـسيون نيـز بـه وفـور ديـده         39.»مردان و زنان  

كنوانـسيون رفـع تبعـيض، ايجـاد         كـه هـدف    كامل، بيانگر آن است    شود، آشكارا و با صراحت      مي
حقـوق   كامل را چيزي جز يكساني و مشابهت       كامل ميان زن و مرد است و مراد از برابري          برابري

زنـد؛ از   كنوانـسيون مـوج مـي     اين معنـا در سراسـر  40.داند زن و مرد در جامعه نمي     هايوليتمسئو  
 امحاي « مقصود از. گرفته تا مقدمه و مقررات، همگي برپاية اين اصل تنظيم شده است   عنوان آن 

 اسـت، صـرفاً رفـع تمـايزات و          آمـده كه در عنـوان كنوانـسيون       » كليه اشكال تبعيض عليه زنان    
رفتـار  (شـود     اي ناروا نيست؛ يعني محدود به مفهومي نيست كه از تبعيض استنباط مـي             ه  نابرابري

نابرابر با افرادي كه در شرايط برابر هستند و يا رفتار يكسان با افرادي كـه در شـرايط و وضـعيت           
، بلكه كنوانسيون، بر تساوي و برابري كامل رفتار بـا زنـان و مـردان در همـة                   )متفاوت قرار دارند  

شـناختي را     اي كه گويا وجود هيچگونه تفاوت و تمايز طبيعي و زيـست              تأكيد دارد، به گونه    شؤون
 و هـا  مـسئوليت بين زن و مرد قائل نيست و يا اساساً چنين تفاوتها و تمايزاتي را مؤثر در حقوق و                   

  .داند نقش اجتماعي آنان نمي
شـده، بـه خـوبي گويـاي        ارائـه   » تبعيض عليه زنان   « كنوانسيون از  1تعريفي كه در ماده     

به معناي هرگونه تمايز، استثنا يا » تبعيض عليه زنان « طبق اين تعريف، عبارت 41.همين معناست
محدوديتي است كه براساس جنس ايجاد شده و هـدف يـا اثـر آن، مخـدوش كـردن يـا الغـاي                       

جتمـاعي،  هاي سياسـي، اقتـصادي، ا       هاي بشر در زمينه     شناسايي، تمتع يا استيفاي حقوق و آزادي      
نظـر از وضـعيت       فرهنگي، مدني يا هر زمينه ديگر از سوي زنان، برپايه برابـر بـا مـردان، و قطـع                  

  .زناشويي است
براين اساس، كنوانسيون هيچ تمايز، استثنا يا محدوديتي را، با هر مبناي سنتي، فرهنگي،              

                                                           
  . مقدمه كنوانسيون رفع تبعيض مراجعه شود9ـ14 به پاراگرافهاي .39
عليـه، بـه طـرز     ع و مـانع و متفـق   ايده برابري، تعاريف گوناگوني شده است و طي قرنها، در برابر پذيرش تعريفي جـام      از .40

؛ »برابـري رفتـار   «تـوان بـه        گرفته شده مـي    كار  بهترين تعابيري كه براي بيان اين معنا          از متداول .  است شدهشگفتي مقاومت   
» برابري عملي«و » برابري نسبي«؛ »برابري مطلق«؛ »برابري فرصتها«؛ »برابري در نتايج و دستاوردها«؛ »برابري دسترسي«

و اختالفات جاري راجع بـه برخـي مـسائل دسـته دوم،             ) ترمينولوژيكي(شناختي    اما به رغم اختالفات در عرف واژه      . كرداشاره  
كند آنان كه برابر هستند از رفتار برابر  شود برابري ايجاب مي اغلب گفته مي.  اصول اساسي مورد پذيرش عموم است      از شماري

  .رد كه رفتار متفاوت براساس نابرابري عيني صورت گيردمتمتع شوند، و نيز مفهوم برابري اقتضا دا
  .براي توضيح بيشتر در اين زمينه رك

Matthew Craven, The International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights, A Perspective on 

it’s Development, Clarendon Press, Oxford, 1998, pp.154-157. 
برابري رسمي (تر از معاهدات قبلي درباره تبعيض دارد كه هم شامل برابري فرصتها  يون رفع تبعيض تعريفي وسيعكنوانس .41

  .براي توضيح بيشتر در اين زمينه، رك). برابري عملي و بالفعل(آوردها  شود و هم برابري دست مي) ـ قانوني
Hilary Charlesworth, Christine Chinkin, The Boundaries of International Law, A Feminist Analysis, 

Juris, Publishing, Manchester University Press, 2000, pp. 216-249. 
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يكـي،  : در دو مـورد   تابـد، مگـر       اجتماعي، مذهبي و غير آن، حتي بر پايه تناسب و تعادل، برنمـي            
شـود    هاي تاريخي عليه آنان، اعمال مي       امتيازاتي كه موقتاً به نفع زنان و در جهت جبران نابرابري          

اي كه به واسطه بارداري و مادري بايد از زن بـه عمـل    ؛ و ديگري، حمايتهاي ويژه )4 ماده   1بند  (
  ).4 ماده 2بند (آورد  آيد، كه كنوانسيون آن را تبعيض به شمار نمي

ي كه در بيـان مفهـوم آن گذشـت، طريقـي اسـت كـه از                 طور  بهاما موضوع كنوانسيون،    
از آنجـا كـه     . گردد و بـراي رسـيدن بـه هـدف بايـد طـي شـود                 پيوستگي مقررات آن ترسيم مي    

كنوانسيون رفع تبعيض، اجازه تصويب يا الحاق با شرط را داده است، بايد مقرراتي در كنوانـسيون             
انـد؟ بـه       تحقق هدف لزوماً بر اجراي آنها متوقف نباشد، اين مقـررات كـدام             وجود داشته باشد كه   

ديگر سخن، ضابطه موضوع و هدف، كدام بخش از مقررات كنوانسيون يا تعهدات ناشـي از آن را         
دهد؟ اين پرسشي است كه پاسـخ   گيرد و اجازه ايراد شرط، يعني استثنا يا تغيير آنها را نمي     دربرمي

حليل مفاد كنوانسيون در پرتو رويـه دولتهـا و كميتـه رفـع تبعـيض، و تفـسيرها و                    آن را بايد با ت    
  .المللي حقوق بشري، يافت هاي ساير ارگانهاي بين نظريه

  
كنوانـسيون رفـع     :ـ مقررات مشمول ضابطه موضوع و هدف در كنوانسيون رفع تبعيض          1

به بيان كلي ضابطه موضوع ) 1969وين ( كنوانسيون حقوق معاهدات 19تبعيض با پيروي از ماده 
و هدف اكتفا كرده و نه به تبيين و تشريح آن پرداخته و نه از چگونگي اعمـال آن و يـا مرجـع و                         

اشـاره شـد ـ بـا رجـوع بـه       ي كه طور بهمكانيزم تشخيص در اين زمينه سخن گفته است، ولي ـ  
برابري كامـل    «عني  توان استنباط كرد كه براي تحقق شعار محوري كنوانسيون، ي           مي كنوانسيون
 مـساوي بـا مـردان در زنـدگي          در جهت تضمين مشاركت زنان در شـرايط        ]…[مرد   ميان زن و  
كامل  شكوفايي خانواده و و جامعه سعادتگسترش  كشور و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سياسي،

تغييـر   «يكي،  : دو چيز ضرورت دارد  42،»قابليتها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت         
اتخـاذ اقـدامات ضـروري بـراي      « و ديگري، 43»در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده   

هـا وجـود      از اين رو، حتي اگر برخي تمايزهـا و نـابرابري          . »ها در كليه اشكال آن      برداشتن تبعيض 
يـده  دارد، كه بر پاية باورهاي سنتي، با هر مبناي تـاريخي، فرهنگـي، اجتمـاعي و مـذهبي، بـه د      

  .شود، بايد از بين برود تبعيض نگريسته نمي
اي از قواعد و مقررات ماهوي كنوانـسيون و تعهـدات ناشـي از آن،                 بنابراين، بخش عمده  

بـه همـين دليـل، اغلـب        . مشمول ضابطه موضوع و هدف مي شود و غيرقابل شرط خواهـد بـود             
، غيرمعتبـر تلقـي شـده       شرطهايي كه بر اين مقررات وارد شده است، از سوي دولتهـاي معتـرض             

                                                           
  .7مقدمه كنوانسيون، پاراگراف .  رك.42
  .14 همان، پاراگراف .43
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در ميان شروطي كه بر قواعد و مقررات ماهوي كنوانسيون وارد شده اسـت بيـشترين آنهـا                  . است
يك از اين مـواد، تمـام مقـررات         البته شرطهاي وارد بر هر    . ده است  بو 16 و   15،  9،  2متوجه مواد   

تعهـدات ناشـي از آن را       گيرد، بلكه در بسياري از موارد تنها برخـي            مندرج در آن ماده را دربرنمي     
  44.دهد مورد تحفظ قرار مي

هايي كه از سـوي دولتهـاي    اما جالب است كه بدانيم، در تفسيرها، اظهارنظرها و اعتراض  
به عمـل آمـده اسـت،        46نو برخي صاحبنظرا   45ضعضو كنوانسيون رفع تبعيض، كميته رفع تبعي      

ـ در  نظرها، اجراي مقررات مندرج       اي اختالف   ضمن وجود پاره   ، بـراي تحقـق موضـوع و      ن مـواد  اي
در بين اين مواد و شـايد بتـوان         . هدف كنوانسيون رفع تبعيض، ضروري تشخيص داده شده است        

 مهمتـرين و    16 و   2 تعهـدات ناشـي از مـواد         47گفت در ميان همة مقررات مندرج در كنوانسيون،       
                                                           

، لسوتو، مراكش و سنگاپور اند عبارتند از الجزاير، بنگالدش، مصر  شرط وارد كرده2 براي مثال، برخي كشورها كه بر ماده .44
در مورد . اند آن را مورد شرط قرار داده) 1 از بند   d و   fقسمتهاي  (و نيجر   ) g و   Fقسمتهاي  (، عراق   )اند  تمام ماده را شرط كرده    (

 كه مربوط به تساوي حقوق زن و مرد نسبت به تابعيت فرزندانشان است، از سوي كشورهايي، مانند                   آن 2 نيز بيشتر بند     9ماده  
  .الجزاير، باهاما، قبرس، مصر، اردن، كويت، لبنان، مالزي، جمهوري كره و تونس، مورد شرط قرار گرفته است

، )3(، ايرلند   )3 و   2(، بلژيك   )4بند  ( آن توسط برخي كشورها، از قبيل الجزاير         4 و   3،  2 متفاوت بندهاي    طور  به نيز   15اما ماده   
 ايـن   3 و   2شود بندهاي     يادآوري مي . مورد شرط، واقع شده است    ) 4(و بريتانيا   ) 4(، تونس   )2 (سوئيس،  )4(، مراكش   )4(اردن  

 مربـوط بـه برابـري و آزادي در انتخـاب        4ماده متضمن برابري زن و مرد در استقالل اقتصادي و اهليت قانوني اسـت و بنـد                  
  .مسكن و محل اقامت است

 مانند الجزاير، مصر، عراق و اسرائيل، مـشروط شـده و در بـسياري                كلي از سوي كشورهايي،    طور  به نيز گاه    16و باالخره ماده    
  .موارد نيز مقررات خاصي از آن مورد تحفظ واقع شده است

  .هاي كميته رفع تبعيض، در سايت اينترنتي سازمان ملل متحد مراجعه كنيد توانيد به گزارش براي تفصيل اين مباحث مي
 آن  17ظارتي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان است كه به موجـب مـاده               كميته رفع تبعيض عليه زنان، ارگان ن       .45

  . كميته، در همين مقاله آمده استتوضيحات بيشتر در مورد اين. تأسيس شده است
  .براي مثال رك .46

Rebecca J. Cook, “Reservations to the convention on the elimination of all forms of discrimination 

against women”, Virginia Journal of International Law, vol.30 (1990), p.703; Chinkin, “Reservations and 

objections to the convention on the elimination of all forms of discrimination against women”, in J.P. 

Gardner, ed. Human Rights as General Norms and a State’s Right to opt out (British Institute of 

International and Comparative Law 1996), p.76. 
 كه حاوي مقررات 1ـ 16مواد .  ماده تشكيل شده است30كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان از يك مقدمه و  .47

 در فـصل اول بـه ايـن    1 ــ  6مـواد  .  اختـصاص داده اسـت  ماهوي كنوانسيون است، چهار فصل نخست كنوانسيون را به خود         
؛ تعهد دولتها به اتخاذ اقدامات تقنيني، قضايي براي پيشبرد سياست           )1.م(تعريف تبعيض عليه زنان     : موضوعات اختصاص دارد  

عي، اقتـصادي و    هاي سياسـي، اجتمـا       در زمينه  بويژه؛ اتخاذ تدابير و اقدامات گوناگون براي تضمين برابري،          )2.م(رفع تبعيض   
؛ تبعيض تلقي نكردن امتيازات ويژه موقتي به نفـع زنـان بـراي جبـران           )3.م(فرهنگي و تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان         

؛ تكليف دولتها به تغييـر الگوهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي رفتـار           )4.م(نابرابري تاريخي، و اقدامات ويژه براي حمايت از مادري          
و اتخاذ اقدامات الزم جهت رفع همه اشـكال اسـتثمار           ) 5.م(يت در فرزند آوردن     مسئولواده، برابري   مردان و زنان، آموزش خان    

، است، دولتها را به اتخاذ اقدامات براي امحاي تبعيض در زندگي سياسـي   7ـ9در فصل دوم كه حاوي مواد       ). 6.م(جنسي زنان   
المللـي    بر در حضور و نمايندگي كشور در مجامع بـين         ؛ فرصت برا  )7.م (NGOsحق رأي، انتخاب شدن، شركت در       (و عمومي   

در فصل سـوم، تـضمين   . كند متعهد مي) 9.م(و برابري در تابعيت، استقالل تابعيت و حق برابر نسبت به تابعيت فرزندان  ) 8.م(
، )12.م(رداري  هاي ويژه زنان مربوط بـه بـا         ؛ بهداشت، سرويس  )11.م(؛ استخدام و اشتغال     )10.م(برابري در آموزش و پرورش      
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. جاد شده استترين تعهداتي است كه به موجب اين كنوانسيون براي دولتهاي عضو آن اي    حساس
ارتباط اين تعهدات با موضوع و هدف كنوانسيون امري است كه در بـين مواضـع و ديـدگاههاي                   

  .اتخاذ و ابراز شده، مورد اتفاق است
را در كليـه اشـكال آن       » تبعـيض عليـه زنـان      « كنوانسيون، دولتهاي عضو،     2طبق ماده   

عيض عليه زنـان را بـا اسـتفاده از          درنگ، سياست محو تب     نمايند بي   كنند و موافقت مي     محكوم مي 
شـوند كليـه اقـدامات قانونگـذاري و           همه ابزارهاي مناسب دنبال كنند و به اين منظور متعهد مي          

ديگر اقدامات الزم را انجام دهند، از جمله درج اصل برابري زن و مرد در قانون اساسـي و سـاير                     
ازاتها در مـوارد الزم بـراي نقـض          اشكال تبعيض عليه زنان؛ وضع مج       قوانين؛ ممنوع كردن همة   

هاي متضمن تبعيض عليـه زنـان؛ الغـاي           برابري؛ اصالح يا الغاي قوانين و مقررات، عرفها و رويه         
مقررات كيفري ملي حاوي تبعيض عليه زنان؛ و تأمين همة وسايل و ابزار حقوقي و قـضايي الزم                

  .آميز براي حمايت از زنان در برابر هر عمل تبعيض
وانسيون نيـز كـه در نظـر كميتـه رفـع تبعـيض، مـرتبط بـا موضـوع و هـدف                        كن 3ماده  

 منتها با اين تفاوت كه بيشتر ناظر بـر           كنوانسيون تشخيص داده شده، حاوي تعهد مشابهي است،       
 بـويژه هـا،     دول عضو بايد در تمام زمينه      «: اقدامات ايجابي در جهت توسعه و پيشرفت زنان است        

 اقتصادي و فرهنگي كليه اقدامات مناسب، از جمله وضـع قـوانين را   هاي سياسي، اجتماعي،    زمينه
منـدي آنـان از حقـوق بـشر و      براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان با هدف ضـمانت بهـره       

  .»هاي اساسي برمبناي مساوات با مردان به عمل آورند آزادي
مقـررات مـاهوي    به اعتقاد ما زبان اين مواد آنقدر فراگير و جـامع اسـت كـه اگـر سـاير                    

 بـا   بـويژه دهد، ايـن معنـا        كنوانسيون را هم كنار بگذاريم، به تنهايي مفاد همه آنها را پوشش مي            
  .شود  آمده است، روشن مي1در ماده » تبعيض عليه زنان «اي كه از  توجه به تعريف گسترده

 رفـع   ورمنظـ   بـه سازد تا كليه اقدامات مقتـضي را          ، دولتهاي عضو را متعهد مي     16اما ماده   
تبعيض عليه زنان در كليه امور مربوط به ازدواج و روابط خـانوادگي بـه عمـل آورنـد و بـاالخص                      
موارد ياد شده در اين ماده را تضمين كنند، اين موارد عبارتند از حق يكسان در عقد ازدواج؛ حـق                    

رف؛ حقـوق و    امل و آزادانه دو ط    يكسان در انتخاب آزادانه همسر و وقوع ازدواج تنها با رضايت ك           
هاي مـشابه بـه      وليتئناشويي و هنگام جدايي؛ حقوق و مس      هاي يكسان در طي دوران ز      وليتسئم

                                                                                                                                        
و باالخره . بر دولتها تكليف شده است) 14.م(و مالحظه مسائل خاص زنان روستايي ) 13.م(برابري حيات اقتصادي و اجتماعي 

فصل چهارم نيز از اعطاي برابري در برابر قانون، استقالل اقتصادي، اهليت حقوقي برابر و آزادي در انتخاب مـسكن و محـل                       
اما ساير مقررات . گويد سخن مي) 16.م( امحاي همه اشكال تبعيض در زمينه ازدواج و روابط خانوادگي           ، و وظيفه  )15.م(اقامت  

شود و در دو فصل پنجم و ششم آن تنظيم شده است به مسائل مربـوط بـه تـضمين                       را شامل مي   17ـ30كنوانسيون كه مواد    
ه چگونگي امـضا، تـصويب و الحـاق بـه كنوانـسيون،      و مقررات شكلي مربوط ب) 17ـ22 مواد   5فصل  (اجراي مفاد كنوانسيون    

  .پردازد مي) 23ـ30 مواد 6فصل (االجرا شدن كنوانسيون، رابطة آن با ساير معاهدات حقوق بشري و مسائلي از اين قبيل  الزم
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شود،  نظر از وضعيت روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنها مربوط مي عنوان والدين صرف
ت به تعـداد    نه نسب مسئوالگيري آزادانه و      با اولويت منافع كودكان؛ حقوق يكسان در مورد تصميم        
مندي    آموزش و ابزار الزم كه قدرت بهره        فرزندان، فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطالعات،       

هـاي يكـسان در مـورد قيمومـت، حـضانت،         وليتئقوق را به ايشان بدهد؛ حقـوق و مـس         از اين ح  
ولويـت  سرپرستي و به فرزندي گرفتن كودكان با موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملـي، بـا ا                  

منافع كودكان؛ حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن، از جمله حق انتخـاب نـام خـانوادگي،                   
 براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مـديريت، سرپرسـتي،            نشغل و حرفه؛ حقوق يكسا    

  . رايگان باشد يا هزينه دربرداشته باشداينكهمندي و انتقال ملك، اعم از  بهره
  
 كميتـه رفـع     :اد ياد شده، مرتبط با موضوع و هدف شمرده شـده اسـت            ـ مواردي كه مو   2

گذار را به تجديـدنظر در شـروط خـود،            تبعيض عليه زنان، همواره كوشيده است تا دولتهاي شرط        
اما در رهنمودهاي خود، بـه كـشورهاي واضـع شـروط كلـي و      . جهت انصراف از آن، تشويق كند  

ده است؛ يعني اين شروط را مغاير با موضـوع و هـدف             ، اشاره خاص كر   3 و   2شروط وارد بر مواد     
  48.اي را براي الغاء يا اصالح آنها الزم شمرده است كنوانسيون دانسته و تالش ويژه

 و  15،  9،  2همچنين در گزارش كميته آمده است كه بيشترين تحفظـات در مـورد مـواد                
   49. كنوانسيون دانست28اده  م2توان مغاير با بند  ، صورت گرفته كه بسياري از آنها را مي16

، نگراني خاص كميته را برانگيخته است و طبق توصيه كلي شماره 16شروط وارد بر ماده 
، راجع به برابري در ازدواج و روابط خانوادگي، در مورد شمار و قلمرو شـرطهاي وارد بـر مـاده                     21
 برخـي   50.شدار داده است   نيز شروطي وارد كرده، ه     2 در مواردي كه دول عضو، بر ماده         بويژه،  16
انـد، و      خـاص، نقـد كـرده      طور  به كنوانسيون رفع تبعيض را      16 هم شروط وارد بر ماده       51نفسرام

گويند اين شرطها حاكي از رد و جلوگيري از تسري حمايت از حقوق بشر به قلمرو خصوصي و  مي
متياز كنوانـسيون   ا  «كه  آنحال  . تقويت يك نقش فرو مرتبه براي زنان در زندگي خانوادگي است          

رفع تبعيض، نسبت به ساير معاهـدات حقـوق بـشري كـه اصـول برابـري حقـوق زن و مـرد را                        
دربردارند، اين است كه كنوانسيون حاضر، در سطح زندگي اجتمـاعي بـاقي نمانـده و در زنـدگي                   

                                                           
48. Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Sixteenth Session, 

New York, 13-31 January 1997, Item 8 of the Provisional Agenda, Reservations of the Convention, 

Reported by the Secretariat, CEDAW/C/1997/4. 

  . اين ماده حاوي همان ضابطه موضوع و هدف است.49
50. Official Records of the GA. Forty-ninth Session, Supplement No.38 (A/49/38) Chap.I. 
51. Chinkin, op.cit; Rebecca J. Cook, op. cit. 
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 اغلـب كـشورهايي كـه بـه شـروط وارد بـر              52.»خصوصي و خانوادگي افراد نيز وارد شـده اسـت         
 كنوانسيون،  28 ماده   2 را مغاير با بند      16 و   2اند، شرطهاي وارد بر مواد        ن اعتراض كرده  كنوانسيو

 نيـز در نظـر برخـي    15 و 9 شروط وارد بر مواد   53.اند  يعني ناسازگار با موضوع و هدف آن، دانسته       
  54.كشورهاي معترض در زمرة شروط مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون شناخته شده است

 نيز، كـه دول عـضو را بـه          7عتقاد بعضي كشورهاي عضو كنوانسيون، ماده       همچنين به ا  
قبول تعهد به اقداماتي براي امحاي تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كـشور، ملـزم                  

كند يك مقررة اساسي در كنوانسيون است كـه اجـراي آن بـراي تحقـق موضـوع و هـدفش                       مي
  55.ضروري است

ر اين مقررات نيز به دليل گستردگي، نامشخص و غيرمحدود          به بعضي از شرطهاي وارد ب     
گـذار بـه      بودن، اعتراض شده است، با اين استدالل كه ترديدهايي جدي درباره التزام دولت شرط             

 2شـود و بـا بنـد     كند و سبب تضعيف اساس معاهدات حقوق بشري مي       انجام تعهداتش ايجاد مي   
  56. كنوانسيون در تعارض است28ماده 

 طور  بهيگري از شروط وارد بر كنوانسيون متوجه مقرره خاصي از آن نيستند، بلكه              دسته د 
گذار، مشروط به عدم مغايرت آن با قوانين ملـي يـا    كلي اجراي كنوانسيون را در مورد دولت شرط      

 اعتبار يا عدم اعتبار اين نوع شرط نيز از اهميت فراوانـي برخـوردار             مسئلهبررسي  . كند  مذهبي مي 
  .ر اين نوشتار، توجه ويژه به آن شده استاست و د

  
  شروط كلي بر كنوانسيون رفع تبعيض) ب

شـود كـه دامنـة تعهـدات محـدود شـده توسـط دولـت                  شرط كلي، به شرطي اطالق مي     
گـذار    كند و موجب بروز ترديد و ابهام در روابط معاهداتي ميان دولت شرط              گذار را معين نمي     شرط

: توانـد ناشـي شـود      اين نوع ابهام، از جهات مختلفـي مـي        . گردد  يو ساير دولتهاي عضو معاهده م     
) 16مـثالً مـاده   ( دولتي شرط كند كه مقررات مشخصي كه آنيكي، به دليل كليت در شرط، مثل    
 در 57.اش مغاير نباشد كند كه با قوانين داخلي يا حقوق مذهبي     از كنوانسيون را در مواردي اجرا مي      

                                                           
52. Hilary Charles Worth, Christine Chinkin, op.cit. 

  :اعتراضهاي مكزيك، هلند، نروژ، پرتقال، سوئد، استراليا، كانادا و دانمارك در آدرس اينترنتي. براي مثال رك .53
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw. 

البتـه تركيـه    ( اعتراض فنالند و آلمان بر شروط كويت، مصر، بنگالدش، برزيل، جامائيكا، تايلند، تونس، عـراق و تركيـه                    .54
  :آدرس اينترنتي. رك). شرط خود را پس گرفته است

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw. 
  .، همان7 ماده )الف( براي نمونه، اعتراض فنالند بر شرط كويت نسبت به بند .55
  . براي مثال، اعتراضات فنالند و آلمان بر شروط ليبي، كويت، مصر و مالزي، همان.56
 را  16 را به شرطي كه با مقررات حقوق خانواده، تعارض نداشته باشد پذيرفته است، مصر ماده                 2براي نمونه الجزاير ماده      .57
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ط، معين شده است، اما چون خود قوانين داخلي يا حقـوق مـذهبي،              اينجا اگرچه مقررات مورد شر    
كه مغايرت مقررات خاص كنوانسيون با آنها سبب وضع شرط شده است، مبهم و نـامعين اسـت،                  

  .گردد موجب ابهام در روابط معاهداتي ناشي از كنوانسيون مي
 كـه  آناننـد  فرض ديگر آن است كه منشأ ابهام، عدم تعيين مقررات مورد شـرط باشـد، م         

دولت شرط كند كه مفاد كنوانسيون را تا جايي كه با فالن اصل قـانون اساسـي يـا فـالن معيـار               
 در اينجا ابهـام در مقـررات و تعهـدات مـشمول             58.كند  اش ناسازگار نباشد، اجرا مي      خاص مذهبي 

تحفظ است، زيرا مشخص نشده است كدام بخش از مقـررات كنوانـسيون بـا آن اصـل و معيـار                     
   ملي يا مذهبي، و تا چه اندازه، مغايرت دارد؟خاص

و باالخره شكل سوم آن است كه كليت و ابهام از هر دو سو باشد، به اين معنا كه دولتـي        
كنـد كـه بـا قـوانين داخلـي يـا حقـوق         شرط بگذارد كه مقررات كنوانسيون را تا جايي اجـرا مـي   

ت كـه نهايتـاً دامنـه تعهـدات          وجه مشترك همة اين صـور آن اسـ         59.اش متعارض نباشد    مذهبي
گذار، مشخص نيست و در نتيجه معلـوم نيـست آن دولـت دقيقـاً                 محدود شده توسط دولت شرط    

  .كدام دسته از تعهدات كنوانسيون را و تا چه ميزان پذيرفته و به آن ملتزم شده است
در مقابل اين شروط كلي و مبهم، شروطي هستند كـه از هـر جهـت معـين و مـشخص                     

ثالً دولت به هنگام پذيرش كنوانسيون رفع تبعيض، اعالم كند كه عضويت كنوانسيون را              باشند، م 
چنـين   60.االجـرا نباشـد    در مـورد او الزم  15 مـاده    4 و بند    9 ماده   2پذيرد با اين شرط كه بند         مي

  . با موضوع و هدف كنوانسيون، ناسازگار باشدكه آنشرطي مجاز و معتبر خواهد بود، مگر 
 شـرط كلـي را بـه        61المللي، مانند كنوانـسيون اروپـايي حقـوق بـشر،           ات بين برخي معاهد 

ايـن كنوانـسيون، بـا      . اند، اما كنوانسيون رفع تبعيض، چنين منعي را دربرنـدارد           صراحت منع كرده  
تحفظات كلي و گستردة متعددي از سوي شماري از دولتهاي عضو رو برو شده است، ليكن برخي 

                                                                                                                                        
 را تا آنجا 16يم صهيونيستي اسرائيل نيز شرط كرده است كه ماده بدون لطمه به مقررات شريعت اسالم، قبول كرده است و رژ

  .كند، همان كه با قوانين احوال شخصيه حاكم بر جوامع مذهبي مختلف در اسرائيل مطابق باشد، اجرا مي
عـت از  كند كه هيچ تصميم سازماني يـا قـانوني در متاب   تونس اعالم مي: گويد براي مثال، تونس در اعالميه كلي خود مي   .58

دولـت اميرنـشين ليخـتن      . مقررات اين كنوانسيون، كه مغاير با مقررات فصل اول قانون اساسي تونس باشد، نخواهـد گرفـت                
 قانون اساسي خود را در ارتباط با همة تعهدات كنوانـسيون  3اشتاين نيز چنين اعالم كرده است كه اين دولت حق اعمال ماده   

  .كند، همان تحفظ مي
الحـاق دولـت جمهـوري اسـالمي        : گويـد   پاكستان در اعالميه خود مـي     . تان و عربستان از اين نوع است       شرطهاي پاكس  .59

دولت عربستان نيز با شرط عدم مغايرت با شـريعت          . پاكستان به كنوانسيون، مشروط به مقررات قانون اساسي اين كشور است          
  .وري اسالمي ايران نيز شرطي درج نشده است، هماندر ماده واحدة الحاق دولت جمه. اسالم به كنوانسيون ملحق شده است

 بـراي  11 مـاده  2كند استراليا در شرايطي نيست كه اقدامات الزم را به موجـب بنـد       براي مثال، دولت استراليا اعالم مي      .60
 ضمن شروط خود مرخصي بارداري و زايمان با پرداخت حقوق يا منافع اجتماعي نظير آن در سراسر استراليا اتخاذ كند؛ اردن در

  .داند، همان  نمي16 ماده 1از بند ) g(و  )d)( c( و قسمتهاي 15 ماده 4 و بند 9 ماده 2اعالم كرده خود را ملزم به مقررات بند 
  ).1بند  (64ماده  .61
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نـسيون، همچنـين كميتـه رفـع تبعـيض و نيـز بعـضي مفـسران و                   عـضو كنوا   يديگر از دولتهـا   
  .اند صاحبنظران به اين شرطها اعتراض و انتقاد كرده

از يك سـو  : موضوع اعتبار يا عدم اعتبار اين شروط از دو جهت قابل تأمل و بررسي است     
ط از شـر  ) 1969ويـن   (جاي درنگ است كه آيا اساساً تعريفي كه در كنوانسيون حقوق معاهـدات              

كنـد يـا نـه؟ و         ـ بر اين نوع شروط صدق مـي        ـ كه در آغاز اين نوشتار بررسي شد        ارائه شده است  
 به فرض صدق تعريف مزبور، آيا اين قبيل شروط در زمرة شـرطهاي مجـاز اسـت يـا        اينكهديگر  

  . منطبق با ضابطة موضوع و هدف نيست و فاقد اعتبار استكه آن
شرط تنها نسبت به آثار حقوقي برخـي از مقـررات   برمبناي آنچه در تعريف شرط گذشت،  

نيست، » همه وكل  «مقابل   در اينجا، در  » برخي «مقصود از    است بديهي .است پذير  امكان  هده،معا
 62.چرا كه عضويت در يك معاهده با وضع شرط، نسبت بـه تمـام مقـررات آن غيرمعقـول اسـت                    

 ابل تشخيص است، در غيـر ايـن        يا ق  ، بعض مشخص و   »بعض «بنابراين بايد گفت منظور از اين       
  .صورت، باعث بروز ابهام غيرقابل رفع در تعهدات دولتهاي عضو معاهده خواهد شد

پذيرد بـه شـرطي كـه همـة تعهـدات             پس اگر دولتي اينگونه شرط كند كه معاهده را مي         
ين، در مـورد     نامع طور  بهناشي از آن در مورد او اجرا نشود و يا به اجمال بخواهد برخي از تعهدات                 

مقـررات معاهـده را تـا      «االجرا نباشد، اين شرط باطل است، اما اگر چنين شرط كنـد كـه                 او الزم 
، اين شرط، در ابهـام بـه        »اش مغاير نباشد    كند كه با قوانين داخلي يا حقوق مذهبي         جايي اجرا مي  

شخيص و تعيـين    رسد و در فرضي كه موارد تغاير براي دولتهاي عضو قابل ت             پايه شرط قبلي نمي   
خواهد بود، ليكن از آنجـا      ) 1969وين  (باشد، مشمول تعريف شرط در كنوانسيون حقوق معاهدات         

  .انجامد گذار مي كه معموالً چنين نيست، در نهايت، به ابهام در تعهدات معاهداتي دولت شرط
كند كه مربوط به كدام مقررات معاهـده اسـت يـا           بنابراين، شرط كلي چون مشخص نمي     

شـود، و     كند، باعـث ابهـام در روابـط معاهـداتي مـي             ررات مورد نظر را تا چه ميزان محدود مي        مق
المللـي شـرط كلـي بـه      رو در برخي معاهدات بين از اين. توان آن را صحيح و معتبر تلقي كرد    نمي

  63.صراحت منع شده است

                                                           
لـزم  كه دولتي شرط كند كه در شرايط زماني خاصي م            البته اين معنا در قالب شرط زماني ممكن است واقع شود، مثل آن             .62

كـه دولتـي اجـراي معاهـده را در      همچنين در قالب شرط مكاني نيز قابل تـصور اسـت، ماننـد آن     . به اجراي كنوانسيون نباشد   
رسد اعتبار چنين شروطي، بر تجويز در معاهده و يا موافقت دول متعاهد، متوقف          به نظر مي  . بخشهايي از سرزمينش استثنا كند    

  .باشد، همان
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw. 

اين كنوانـسيون،   . اشاره شد كنوانسيون اروپايي حقوق بشر از اين قبيل است         ) 8 ص 1پانوشت  (ي كه در متن فوق      طور  به .63
، مقرر كرده كه در ضمن شرط بايد قوانين داخلي كـشور كـه بـه                )64 ماده   1بند  (كه شرط كلي را منع كرده است        اين عالوه بر 

  ).64 ماده 2بند ( اختصار بيان گردد طور به با كنوانسيون سازگار نبوده و موجب تحفظ شده است گذار اعتقاد دولت شرط
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شـرطها  هم در تفسير كلي خود راجع به شروط، تأكيد كرده است كه              64ركميته حقوق بش  
ي كه معلوم باشد كدام تعهدات پذيرفته شده و كـدام پذيرفتـه   طور بهبايد مشخص و آشكار باشد،   

  .نشده است
اعتبار شرط كلي، به فرض صدق تعريف شرط بر آن، از جهتي ديگر نيز ترديدپذير است و 

خيص نيست  چون قلمرو تعهدات پذيرفته شده، از موارد پذيرفته نشده، متمايز و قابل تش    اينكهآن  
 اگـر ابهـام از دو سـو باشـد؛           بويژه تعهدات ناشي از معاهده را تحت تأثير قرار دهد،            تواند همة   مي

مبهم و ) قوانيني كه ناسازگاري آنها با كنوانسيون سبب شرط شده است(يعني هم مفاد خود شرط    
اس ضابطة  در اين صورت براس   . نامشخص باشد، و هم مقررات معاهداتي مورد شرط، معين نباشد         

  .موضوع و هدف، قابل رد خواهد بود
همچنين، شرط كلي با يكي ديگر از اصول مسلم حقوق معاهـدات متعـارض اسـت و آن                  

اش توجيـه     تواند عدم اجراي معاهده را با استناد به قـوانين داخلـي              دولت عضو معاهده، نمي    اينكه
كند، بـه   ي يا مذهبي، مشروط مي    وقتي دولتي اجراي كنوانسيون را به حقوق داخل        كه  آنكند، حال   

اين معناست كه با استناد به قوانين داخلي خود از اجراي معاهده خـودداري كنـد؛ يعنـي پـذيرش                    
گذار، اجازه داده شود هرجا طبق معاهده عمـل           چنين شرطي به معناي آن است كه به دولت شرط         

  .اش توجيه كند نكرد آن را با استناد به حقوق داخلي
  
شـروط كلـي بـه نظـر       نكته ديگري كه مرتبط بـا :وط متكثر به شروط كلي  ـ الحاق شر  1

دولت  فراوان از سوي يك  قابليت پذيرش شروطاينكهبه شروط متكثر است و آن  مربوط رسد، مي
براين اساس، هرگاه دولتي نسبت به بيـشتر تعهـدات ناشـي از             . تواند مورد ترديد واقع شود      نيز مي 

ها معاهـداتي      طبيعي است كه اعتراض ساير دولتهاي عضو و ارگان         يك معاهده، شرط قرار بدهد،    
كنـد هنگـام     روست كه كميته حقوق بـشر اعـالم مـي           از همين . ناظر بر اجراي معاهده را برانگيزد     

بررسي سازگاري شروط با موضوع و هدف، بايد دولتها عالوه بر بررسي اثر هر يك از شرطها بـر                   
 شروط يك دولت را هم مالحظه كنند؛ يعني ممكن است هـر             ت معاهده، تأثير كلي مجموع    يتمام

شرط به تنهايي با موضوع و هدف كنوانسيون مغاير نباشد، اما وقتي اثر مجموع شرطها يا گروهي                 
  65.از شروطي كه يك دولت واردكرده است را بررسي كنيم آن را ناقض موضوع و هدف بيابيم

                                                           
 اين ميثاق، تأسـيس شـده       28المللي حقوق مدني و سياسي است كه طبق ماده            كميتة حقوق بشر، ارگان ناظر ميثاق بين       .64
. ر ميثاق و ساير معاهدات حقوق بشري پرداخـت  ضمن تفسيرهاي كلي خود به موضوع شرط د      1994اين ارگان در سال     . است

 .ر حقوقي شروط غيرمعتبر آمده استآراي اين كميته با تفصيل بيشتر در مبحث مربوط به آثا
از طرف ديگر دولتها نبايد آنقدر شـرط وارد كننـد           : كميته حقوق بشر در تفسير كلي خود راجع به شرط، اعالم كرده است             .65

  .ز تعهدات حقوق بشري را بپذيرند و نه كليت آن راكه در واقع شمار محدودي ا
Human Rights Committee, General comments on issues relating to reservations made … to the covenant 
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هـا و     نظريـه  :ارد بر كنوانسيون رفع تبعيض    ها در مورد شرط كلي و       ها و واكنش    ـ نظريه 2
هايي كه از سوي دولتهاي عضو كنوانسيون رفـع تبعـيض، كميتـه رفـع تبعـيض و ديگـر                      واكنش
 كلـي، ابـراز شـده       طور  بهالمللي    هاي حقوق بشري ملل متحد و شايد بتوان گفت جامعه بين            ارگان

وضـوع و هـدف كنوانـسيون       حاكي از آن است كه شمار زيادي از شـروط گـسترده و كلـي، بـا م                 
  . مغاير است28 ماده 2ناسازگار تلقي شده و در نتيجه با بند 

روط وارد بـر  ـايي كـه بـه شـ   ـاغلـب كـشوره   :وانـسيون ـواكنش دولتهاي عضو كنـ 2ـ  1
انـد كـه شـروط گـسترده و اغلـب مـبهم و                اند، ادعا كـرده     كنوانسيون رفع تبعيض اعتراض نموده    

كنند، با    ايي كه تحفظاتشان را براساس حقوق مذهبي تنظيم مي         از سوي كشوره   بويژهنامشخص،  
در اينجا  .  كنوانسيون است  28 ماده   2موضوع و هدف كنوانسيون ناسازگار و در نهايت، ناقض بند           

  :كنيم اي از موارد اشاره مي براي نمونه به پاره
ام الحاق  گ هن  به 68نو لبنا  67وديما  و روط  66پاكستاندولت استراليا در اعتراض به اعالميه       

كند كه اين شروط بـه دليـل كلـي بـودن، بـا       اين كشورها به كنوانسيون رفع تبعيض، تصريح مي      
 كنوانسيون حقوق معاهدات 19ماده ) ج(موضوع و هدف كنوانسيون، ناسازگار است و لذا طبق بند 

ز  كنوانـسيون رفـع تبعـيض، مجـا    28 مـاده  2غيرقابل پذيرش است و برمبناي بنـد   ) 1969وين  (
  .نيست

دولت كانادا نيز شرط كشور مالديو را با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير دانسته و به آن                 
  .رسماً اعتراض كرده است

همچنين فنالند، شرط ليبي را با موضـوع و هـدف كنوانـسيون، مغـاير دانـسته و بـه آن                     
ة خـود اقـدام      به اصالح شروط اوليـ     1995 دولت ليبي در     كه  آناعتراض كرده است، حتي پس از       

 كنوانسيون را تنها بـه احكـام ارث در          16كرد و تا حدود زيادي از ابهام و كليت آن كاست و ماده              
كند در شـروطي كـه حـاوي ارجـاع كلـي بـه حقـوق             اسالم محدود كرد، مجدداً فنالند اعالم مي      

                                                                                                                                        
or the optional protocol therto… 

CCPR/C/21/Rev.1/add.6. 
 تبعيض به مقررات اساسي جمهوري اسالمي پاكـستان مـشروط           اعالمية پاكستان الحاق اين كشور را به كنوانسيون رفع         .66
  .كند مي

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw. 

عدم لطمـه بـه     « را راجع به برابري مرد و زن در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي، به                   16مالديو اجراي ماده     .67
. كنـد  ، مشروط مـي »يي و خانوادگي جمعيت صددر صد مسلمان مالديو است  مقررات شرع اسالم كه حاكم بر همة روابط زناشو        

هـاي عمـومي و    پرسـي   كنوانسيون را، راجع به حقوق برابر در رأي دادن براي كليه انتخابـات و همـه               7همچنين بند الف ماده     
انون اساسـي   قـ 24مـاده  داشتن اهليت براي انتخاب شدن در تمام ارگانهاي منتخب عمومي، مشروط به عدم تعارض با مفـاد            

  .كشور كرده است، همان
 . را مشروط كرده است، همان16 ماده 1 از بند )g(و ) c)  ،(d) ،(f( و قسمتهاي 9 ماده 2لبنان بند  .68
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ـ       مذهبي بدون تعيين محتواي آن است، براي ديگر اعضاي كنوانسيون معين نمي            ت شـود كـه دول
چنين دولتي از نظر فنالنـد، تـابع اصـل    . كند گذار تا چه اندازه خود را به كنوانسيون ملزم مي  شرط

كلي رعايت معاهدات است كه طبق آن، استناد به حقوق داخلـي بـراي توجيـه قـصور در اجـراي          
  .معاهده، ممكن نيست

اسـت،  همچنين فنالند، شروط دولت مالزي را كه حاوي ارجاع كلي بـه حقـوق مـذهبي                 
اش ممكن اسـت بـه موجـب        بدون تعيين محتواي آن و بدون بيان صريح مقرراتي كه اثر حقوقي           

گويد چنـين    كند و مي    شرط، استثنا يا تحديد شود، با همان استدالل ياد شده در مورد ليبي، رد مي              
در نظـر ايـن كـشور، شـروط         . كنـد   المللي حقوق بشر را تضعيف مي       شروطي اساس معاهدات بين   

 آشكارا با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير و با اصل رعايـت معاهـدات بـدون قـصور بـه                     مالزي
فنالند بر شروط كشورهاي لسوتو، سـنگاپور و پاكـستان نيـز            . استناد قوانين داخلي، معارض است    

آلمان كه يكي ديگر از كشورهاي معترض به شروط است          . هاي مشابهي وارد كرده است      اعتراض
 عـراق، ليبـي،      ي مصر، بنگالدش، برزيل، جامائيكا، جمهوري كـره، تـونس،         به شرطهاي كشورها  

مالديو، مالزي، پاكستان و الجزاير، با داليلي مشابه آنچه از سوي فنالند و برخي كشورهاي ديگـر       
  .مطرح شده، اعتراض كرده است

هـاي مـذكور،    مكزيك در اعتراض به شروط كلي كشورهاي ياد شده، عالوه بر اسـتدالل        
 اگر كشوري در مورد برابري حقـوق زن و مـرد،    اينكه ديگري را نيز مطرح كرده است و آن          بحث

توانـد همـان موضـوع را در          قبالً در معاهداتي، تعهداتي را بدون شرط پذيرفته باشد، اكنـون نمـي            
  .كنوانسيون رفع تبعيض، مورد تحفظ قرار دهد

مدتاً مشابهي، نسبت بـه شـروط وارده    دانمارك، نروژ، سوئد و پرتغال نيز با داليل ع   هلند،
از سوي كشورهايي، مانند مالديو، پاكستان، مالزي، ليبي، عراق، مصر، بنگالدش، تايلنـد، برزيـل،               

  69.اند  لبنان، لسوتو، سنگاپور، تونس و كويت، اعتراض كرده الجزاير،
 عضو  هايي كه از سوي برخي دولتهاي       عالوه بر اعتراض   :واكنش كميته رفع تبعيض   ـ  2ـ2

 شرطهاي مبتني بر حقوق مذهبي شده اسـت، كميتـه رفـع             بويژهكنوانسيون، متوجه شروط كلي،     
  . هم از آغاز تأسيس به موضوع تحفظات پرداخته است70ضتبعي

                                                           
رسد شروط برخي كشورهاي ديگر، مانند رژيم صهيونيستي اسرائيل، نيجر و بريتانيا نيز بعـضاً داراي خصيـصه                    نظر مي   به .69

هاي ياد شده، اين اعتراضات بايد با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير شناخته شوند و به آنهـا                    و براساس استدالل  كلي هستند   
 كنوانسيون را به قوانين مربوط به احوال شخصيه كه بر جوامع مـذهبي مختلـف در اسـرائيل،                   16اسرائيل، ماده   . اعتراض شود 

هاي   كنوانسيون را به دليل مغايرت با عرفها و رويه16 و 15، 5، 2 مواد نيجر نيز برخي مقررات. حاكم است مشروط كرده است
ها با اقـدام دولـت ممكـن نيـست، بلكـه بـا          موجود در اين كشور مورد شرط قرار داده، با اين دليل كه الغاي اين عرفها و رويه                

  .گذشت زمان و تكامل اجتماعي، قابل اصالح است
 ايـن  17گان نظارتي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان است كه براسـاس مـاده           كميته رفع تبعيض عليه زنان، ار      .70

راجع به چگونگي تشكيل و تركيب اعضا، جايگاه و صالحيتهاي اين كميته، در مبحث مربـوط                . كنوانسيون، تشكيل شده است   
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 خـود را بـه بيـان        4، توصـيه كلـي شـماره        1987اين كميته، طي اجالس ششم خود در        
. ضوع و هدف كنوانـسيون، اختـصاص داد    اش راجع به شمار مهمي از شرطهاي مغاير با مو           نگراني

دهد شرطهاي كلي را بـا   ها و رهنمودهايي داشته است كه نشان مي كميته در مورد شروط، توصيه  
  71.موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير دانسته است

 نگرانـي كميتـه در      72،)1995(در چهارمين كنفرانس جهاني راجع به زنان، كنفرانس پكن          
در اين كنفرانس، توافق    . المللي منعكس گرديد    انسيون از سوي جامعة بين    مورد شروط وارد بر كنو    

شد كه دولتها بايد قلمرو هرگونه شروط وارد بر كنوانسيون را محدود كرده و تا آنجـا كـه ممكـن             
 مشخص و مضيق تنظـيم كننـد و اطمينـان دهنـد كـه هـيچ شـرطي                طور  بهاست شروط خود را     

الملـل معاهـدات نبـوده و تحفظـات خـود را              ون يا حقوق بين   ناسازگار با موضوع و هدف كنوانسي     
  . منظم با نظر به استرداد آنها بازبيني كنندطور به

ارگانهـاي معاهـداتي     ترين مهم يكي از  :ارگانهاي معاهداتي حقوق بشر    ديدگاه ساير ـ  2 ـ3
  جامع به بحث شرط در معاهدات حقوق بشري پرداختـه اسـت، كميتـه              طور  به كه   73بشريحقوق  

اين ارگان، طي تفسير كلي خود اين موضوع را از ابعاد مختلـف، بررسـي كـرده                 . حقوق بشر است  
بندي اين ارگان، شروط موسـع و كلـي كـه اساسـاً همـه حقـوق معاهـده را                      براساس طبقه . است

كند يا حاكي از تمايل دولتها به عدم تغيير يك قانون خاص داخلـي اسـت، اغلـب بـا                    ناكارآمد مي 
  .ف ميثاق، مغاير استموضوع و هد

كه تعهدات پذيرفته شده     يطور  بهطبق نظر اين كميته، شرط بايد مشخص و معين بوده،           
ناظر ميثاق حقوق مدني و  يهي است كميته حقوق بشر كه ارگانالبته بد . توسط دولت روشن باشد   

كه  آنجا  ازآن را دارد، ليكن نظر در مورد ميثاق و دولتهاي عضوسياسي است، تنها صالحيت اظهار
  .هاي آن استفاده كرده است استداللهاي مطرح شده كلي است، كميته رفع تبعيض نيز از نظريه

حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اعتراض دولتهـا و اظهـارنظر يـا تـشخيص و                   
تصميم ارگانهاي معاهداتي ناظر، چه اعتبار و تأثيري دارد؟ پاسخ به اين پرسـش بـا پـرداختن بـه             

  .روشن خواهد شد» گيري در مورد تحفظات دار براي قضاوت و تصميم مراجع صالحيت «مبحث 
                                                                                                                                        

 . شروط غيرمعتبر مطالبي آمده استبه بررسي رويه كميته در باب آثار
71. CEDAW/C/1997/4. 

  .براي اطالع از اسناد كنفرانس پكن، رك .72
http:/www.un.org/womenwatch; 

Report of the Forth World Conference on Women, Beijin, 4-15 Sep.1995 (A/CONF,177/20) Phap, IV.I, 

para. 230 (c ). 
المللـي حقـوق بـشري بـراي          ب معاهدات بين  مقصود از ارگانهاي معاهداتي حقوق بشري، آن ارگانهايي است كه به موج            .73

المللي حقوق مدني و  اند، مانند كميته حقوق بشر كه به موجب ميثاق بين نظارت بر چگونگي اجراي اين معاهدات، تأسيس شده
 .انسيون منع شكنجه ايجاد شده استسياسي تأسيس شده است يا كميته منع شكنجه كه طبق كنو
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  دار براي قضاوت در مورد شرط مراجع صالحيت) ج

سؤال مهمي كه در مورد اعتبار شرط مطـرح اسـت ايـن اسـت كـه تـشيخص مجـاز يـا                       
  عي است؟غيرمجاز بودن شرط و انطباق يا عدم انطباق آن با ضوابط حقوقي شرط، با چه مرج

شرطهاي ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را        ) 1969وين،  (كنوانسيون حقوق معاهدات    
گيـري در     منع كرده اما هيچ مرجع و مكانيزم قضايي يا شبه قضايي را براي تـشخيص و تـصميم                 

كنوانـسيون  . اين موضوع، در اختيار خود دولتها نهاده شده است        . بيني نكرده است    اين زمينه پيش  
تبعيض نيز شرطهاي معارض با موضوع و هدف را منع كرده، امـا هـيچ مكـانيزم روشـني را                    رفع  

بـراين  . ايجاد نكرده تا بتوان به وسيلة آن، شرطهاي ناسازگار با موضوع و هدف را تـشخيص داد                
  .كنند اساس، اين خود دولتها هستند كه در تفسير و تشخيص آزادانه عمل مي

  
 شرط مورد نظرش با موضـوع    اينكهگذار در تشخيص      شرط هر دولت    :ـ صالحيت دولتها  1

 اما از طرف ديگر، بـديهي اسـت كـه    74.و هدف معاهده سازگار است يا نه، خود داور خويش است        
 اينكـه گذار، قابل تحميل بر ساير دولتهاي عضو معاهده نيست، چه             تفسير و تشخيص دولت شرط    

 75.ابراين، طبيعي است كه اختالف نظر پديد آيد       بن. آنها نيز از آزادي تفسير و تشخيص برخوردارند       
گذار، معتقد است شرطهايش بـا موضـوع و هـدف كنوانـسيون، مغـاير       به اين معنا كه كشور شرط   

بديهي است اگر اين دولتها به اتفاق بر ايـن          . اما ساير دولتهاي عضو چنين اعتقادي ندارند      . نيست
ده، مغاير اسـت، بـه يقـين، چنـين شـرطي            عقيده باشند كه شرط خاصي، با موضوع و هدف معاه         

گـذار موافـق      همانگونه كه اگر به اتفاق با عقيدة دولـت شـرط          . شود  اعتبار شناخته مي    مردود و بي  
باشند، آن دولت با شرط معتبر، عضو معاهده خواهد شد، ولي مشكل آنجـا اسـت كـه بـين سـاير               

با شرط موافق بوده و بعضي مخالف و        نظر نباشد، يعني برخي از آنها         دولتهاي عضو معاهده، اتفاق   
در چنين فرضـي تـشخيص      . معترض باشند، و شرط را با موضوع و هدف معاهده، ناسازگار بدانند           

  كدام دسته از دولتهاي عضو مالك خواهد بود؟
در پاسخ بايد گفت اگر معاهده خود معياري را مقرر كرده باشد، طبق آن عمل خواهد شد،                 

ر مورد ناسازگاري شرط با موضوع و هدف معاهده را از راه يـك قاعـده          گيري د    تصميم اينكهمثل  
 20 مـاده    2 چنانكـه طبـق بنـد        76بيني كند،   اكثريت، مثالً دست كم اعتراض دو سوم اعضا، پيش        

                                                           
  .235 ـ241ن، صص هدايت اهللا فلسفي، هما. رك .74
گيرند كه آيا شرطهاي وارد بر معاهده با موضوع و هدف آن سـازگارند يـا     هر يك از دولتهاي عضو براي خود تصميم مي    .75

  .براي توضيح بيشتر در اين زمينه، رك. نه، و برخي دولتها ممكن است سياستي ليبرال را در پذيرش شروط بعيد در پيش گيرند
Ian Brownlie, op.cit., pp.608-611. 
76. Ibid. 
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معاهده رفع هر نوع تبعيض نژادي، در صورتي كه دو سوم دولتهاي عضو معاهده، شـرط يكـي از                   
امـا اغلـب    .  مغاير تشخيص دهند، آن شرط معتبر نخواهد بود        دولتها را با موضوع و هدف معاهده،      

. كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز از اين دسته است. معاهدات چنين مقرره و مكانيزمي ندارند
هرگونـه اخـتالف در تفـسير يـا اجـراي ايـن              « پيش بيني شده است كـه        29 ماده   1البته در بند    

كه از طريق مـذاكره حـل نگـردد، بنابـه تقاضـاي يكـي از       كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو  
چنانچه ظرف شش ماه از تـاريخ درخواسـت داوري، طـرفين در    . گردد  طرفين به داوري ارجاع مي    

تواند خواستار ارجاع موضوع به       مورد نحوه و تشكيالت داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي           
  .»نامه ديوان گرددالمللي دادگستري، مطابق با اساس ديوان بين

اختالف بر سر سازگاري يا ناسازگاري يك شرط با موضوع و هدف نيز نوعي اختالف بـر                 
باشد، ولي اين مقرره، خود براسـاس         سر تفسير و اجراي كنوانسيون است و مشمول اين مقرره مي          

ون از   همين ماده، قابل تحفظ است و در عمل، شمار قابل توجهي از دولتهاي عضو كنوانسي               2بند  
در واقع بيشترين تعداد شرط وارد بر كنوانـسيون رفـع تبعـيض، متوجـه              . اند  اين حق استفاده كرده   

اي مقـررات مـاهوي كنوانـسيون شـرط وارد            ، اغلب كشورهايي كه بر پاره     بويژه. همين ماده است  
يـز   ن 29انـد، از حـق شـرط مـاده            اند، و تقريباً همة دولتهايي كه شرطهاي كلي اعالم كـرده            كرده

  .اند استفاده كرده
المللي براي رسيدگي به اختالفات ميان دو يـا           هاي داوري و دادگستري بين      وانگهي شيوه 

، ممكـن اسـت در مـورد عـضويت          كـه   آنحال  . بيني شده است    چند دولت عضو كنوانسيون، پيش    
ه دانـد، ترديـد وجـود داشـت      گذار، دست كم از نظر دولتي كه آن شرط را غيرمجاز مـي              دولت شرط 
المللي دادگستري در رأي مشورتي خود درباره شرط بر كنوانسيون منـع    ديوان بين اينكهباشد، چه   

دولتي كه شرطي را به دليل ناسازگاري با موضوع و هدف رد كـرده اسـت،                 «: كشتار جمعي گفت  
قـوق   كنوانـسيون ح   20 ماده   4 بند   77.»اثر بداند    بي  گذار،  تواند معاهده را بين خود و دولت شرط         مي

. شرط دارد، براساس رأي ديوان اسـت       ز كه مقرراتي راجع به قبول يا رد       ني) 1969وين  (معاهدات  
تواند موضوع سـازگاري يـا    پس نمي ،د به معاهده بين طرفين ممكن نيست  در چنين فرضي، استنا   

كنوانسيون بـه داوري يـا ديـوان          به استناد خود   شرط با موضوع و هدف كنوانسيون را      ناسازگاري  
  .المللي دادگستري ارجاع داد ينب

بنـابراين هرگـاه دولتـي بـا     . كرد هر كشوري به تشخيص خود عمل خواهد    براين اساس،   
دولتهاي عـضو كنوانـسيون كـه        عيض ملحق شود، از نظر آن دسته از       شرط، به كنوانسيون رفع تب    
 اسـتفاده از    گـذار بـا     دولـت شـرط    داننـد،   هدف كنوانسيون، مغاير نمـي    شرط مزبور را با موضوع و       

                                                           
77. ICJ. op.cit. 
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گذار و آن گروه از دولتهاي عـضو   اما رابطه بين دولت شرط   . تحفظش عضو كنوانسيون خواهد بود    
اند، وضعيت چگونه     كه شرط يا شروط آن دولت را با موضوع و هدف كنوانسيون، ناسازگار شناخته             

ن خواهد بود و گذار بدون استفاده از شرط، عضو كنوانسيون و ملزم به آ خواهد بود؟ آيا دولت شرط
آثـار   « در مبحث مربوط به      مسئلهشود؟ اين      در اصل، رابطة معاهداتي بين آنها ايجاد نمي        كه  آنيا  

  .بررسي خواهد شد» حقوقي شروط غيرمعتبر
دهد تا در مـورد        رژيم كلي حقوق شرط، به دولتهاي عضو معاهده اختيار مي          كه  آنحاصل  

اما معاهدات حقـوق بـشري از ايـن حيـث، خـصوصيتي      . اعتبار شروط تصميم گرفته و اقدام كنند   
شود بحث تشخيص اعتبار و عدم اعتبار شروط به دولتهاي عضو محدود نشود،               دارند كه سبب مي   

اند كه به مثابه نهادهايي شبه قـضايي،          زيرا اغلب اين معاهدات، ارگانهاي ناظري را تأسيس كرده        
يعي است كه از صالحيت اين مراجع نيـز دربـاره   طب. نظارت بر اجراي مقررات آن را برعهده دارند     

آيـا ارگانهـاي معاهـداتي نـاظر، صـالحيت تـشخيص،            . شروط، بحث و گفت و گو به ميـان آيـد          
گيري در اين زمينه را دارند؟ اين سؤالي است كـه در ذيـل بـه آن پاسـخ داده                      اظهارنظر و تصميم  

  .خواهد شد
  
 معاهدات حقوق بشري در زمينة      :شرطـ صالحيت ارگانهاي ناظر حقوق بشري در مورد         2

اي و جهاني، در مقايسه با ساير معاهدات، از رشد            ها و مكانيزمهاي نظارتي، در سطوح منطقه        آيين
ايـن امتيـاز مرهـون    . تأسيس ارگانهاي نـاظر، يكـي از آنهاسـت       . گيري برخوردارند   و توسعة چشم  

 و آن ايـن اسـت       سازد  ها متمايز مي     ساير عهدنامه  خصوصيتي است كه اين دسته از معاهدات را از        
انـد و      انـسانها ايجـاد شـده      ي حمايت و پيشبرد حقـوق و آزاد       منظور  بهكه معاهدات حقوق بشري     

شوند، و در اجراي آنها مستقيماً منـافع         ها، تنها مكلف و متعهد مي       دولتها به موجب اين كنوانسيون    
عاهدات حقـوق بـشري بـر اصـل تقابـل           به بيان ديگر، حقوق و تعهدات ناشي از م        . حقوقي ندارند 

”Reciprocity“ 78     ين يـا وضـع شـده، نفـع      استوار نيست و دولتها منفرداً در اجراي مقررات تدو
 و به همين دليل كمتر انگيزه دارند كه نـسبت بـه نقـض ايـن معاهـدات از سـوي                      حقوقي ندارند 

 تخلفاتي كـه ممكـن اسـت    ديگران، اعتراض كنند، چون معموالً تمايل ندارند ديگران را به خاطر          
  .روزي خود نيز مرتكب يا متهم به ارتكاب آن گردند، مؤاخذه كنند

در زمينـه حقـوق بـشر و تأكيـد بـر اهميـت               79يتوجه به ضعف عملكرد ضمانتهاي سـنت      
                                                           

گردد كه اعضاي ديگر به رعايـت          مقصود از اين اصل، آن است كه در يك معاهده هر عضو از منفعتي حقوقي متمتع مي                 .78
گيـرد و همـه       بدينگونه نفع حقوقي هر عضو در برابر تعهد حقوقي عضو يا اعضاي ديگر قرار مي              . اند، و بالعكس    آن متعهد شده  

  .اعضا به موجب معاهده، حقوق و تعهداتي متقابل خواهند داشت
الملل هستند و هم تضمين اجـراي   دولتها هم واضع قواعد حقوق بين. الملل، واضع و تابع قاعده، واحد است   در حقوق بين   .79

الملـل را نيـز در     بـين بديهي است در حالي كه دولتها دل در گرو منافع ملي خويش دارنـد اجـراي حقـوق    . آن را برعهده دارند   
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هاي خاص نظارتي، از جملـه ارگانهـاي    موضوع و هدف اين معاهدات، سبب شده است تا مكانيزم         
 براي اجراي معاهـدات حقـوق بـشري بـه           80ياي، ارگانهاي قضاي    هخي سطوح منطق  ناظر، و در بر   

اي را طراحي و تأسيس كرده است كه        كنوانسيون رفع تبعيض هم به اين منظور، كميته       . وجود آيد 
  .شود ياد مي» كميتة رفع تبعيض عليه زنان «از آن به 

ي شروط وارد بـر  يكي از مسائل در مورد اين ارگانها، اين است كه آيا آنها صالحيت ارزياب  
 و ديـدگاههاي متفـاوتي مطـرح و         اه  سؤال نظريه   را دارند يا نه؟ در پاسخ به اين        معاهدات مربوط 

المللي،  گرايش غالب در جامعه بين رسد مي اذ شده است، اما در مجموع به نظرمواضع مختلفي اتخ  
ع، با نگاهي كوتـاه     اين موضو .  تأكيد خود اين ارگانها، در جهت اثبات چنين صالحيتي است          بويژه

  .شود به ديدگاهها و مواضع مورد اشاره، روشن مي
ي كه اشاره شد، ارگانهاي معاهـداتي،       طور  به :ـ نظريه عدم صالحيت ارگانهاي نظارتي     2ـ1
 نظارت بر چگونگي اجراي تعهدات ناشي از معاهدات از سـوي دولتهـاي عـضو،        منظور  بهدر اصل   

:  چنين آورده اسـت    17 ماده   1نه تبعيض عليه زنان طي بند       اند، كنوانسيون رفع هرگو     تأسيس شده 
 بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميتة محو تبعيض عليه زنـان               منظور  به «
  .»شود  تشكيل مي…) ياد خواهد شد» كميته «كه از اين پس از آن با عنوان (

ت بر اجراي تعهدات را دارنـد،       توان گفت ارگانهاي ناظر، صالحيت نظار       بر اين اساس مي   
اعتباري    در حقيقت، قضاوت در مورد اعتبار يا بي        كه  آنحال  . نه صالحيت تعيين تعهدات دولتها را     

                                                                                                                                        
اي را از سوي ديگر به نفع خويش بداند يا عدم رعايت آن را  از اين رو هرگاه دولتي اجراي قاعده. خواهند راستاي اين منافع مي  

مثالً رعايت مقررات كنوانـسيون حقـوق درياهـا در زمينـة منطقـه      (به زيان خود تشخيص دهد در برابر آن حساس خواهد شد         
اي از دريـا خـارج از دريـاي سـرزميني كـشور               دي براي كشورهاي ساحلي، كه منابع اقتصادي واقع در منطقه         انحصاري اقتصا 

اما در اجراي قواعد ). دهد ، به كشور ساحلي اختصاص مي)خط مبدأ( مايل از ساحل 200 به عرض   ساحلي و در مجاورت آن را،     
شود يا در عدم اجراي آن دولت معينـي متـضرر             ت خاصي نمي  المللي حقوق بشر از سوي دولتها منفعت مشخصي عايد دول           بين
رو ضمانت اجراهاي سنتي كه ابتكار آنها به دست دولتهاست در زمينة حقوق بـشر كـارآيي چنـداني نخواهـد                       از اين . گردد  نمي

متقابـل و  گـردد از فـشارهاي سياسـي و اقتـصادي تـا اقـدامات          هايي كه يا مستقيماً توسط دولتها اعمـال مـي           تضمين. داشت
جويانه و يا از طريق مرجعي ثالث براساس توافق دولتها در مواردي كه بر سر تفسير يا اجراي يك قاعـده اخـتالف پيـدا        تالفي

پس معاهدات حقوق بشري در مقايسه با ساير معاهدات         . المللي ممكن خواهد بود     كنند، مثل رجوع به داوري يا دادگستري بين       
. صوصيت را دارند كه اجرا يا عدم اجراي آنها از سوي يك دولت، به نفع يا ضرر دولت ديگري نيست            المللي اين خ    بين  چندجانبة

هاي نظـارتي خاصـي بـه ايـن منظـور             ها و مكانيزم    اي انديشيده شده، و آيين      رو در زمينه تضمين اجراي آنها تدابير ويژه         از اين 
  .وانند مستقل از دولتها عمل كنندطراحي و تعبيه شده تا بت

مقصود از ارگانهاي قضايي دادگاههايي هستند كه براي رسيدگي به شكايات مربوط به نقض حقوق بشر و صدور احكـام                   .80
اتبـاع  . اند  حقوق بشر از آن جمله    ) Inter-American(ديوان اروپايي حقوق بشر و ديوان بين امريكايي         . اند  قضايي تأسيس شده  

) مثل كميسيون بين امريكايي حقوق بشر(اي   مستقيم و يا از طريق ركن واسطهطور بهتوانند  كشورهاي عضو اين معاهدات مي  
  .آور است  كنند، رأي اين ديوانها الزام در اين دادگاهها عليه كشور ناقض معاهده، طرح شكايت

حكـام  مقصود از ارگانهاي قضايي دادگاههايي هستند كه براي رسيدگي به شكايات مربوط بـه نقـض حقـوق بـشر و صـدور ا                       
اتبـاع  . اند  حقوق بشر از آن جمله    ) Inter-American(ديوان اروپايي حقوق بشر و ديوان بين امريكايي         . اند  قضايي تأسيس شده  

) مثل كميسيون بين امريكايي حقوق بشر(اي   مستقيم و يا از طريق ركن واسطهطور بهتوانند  كشورهاي عضو اين معاهدات مي  
 .آور است  رأي اين ديوانها الزام كنند، قض معاهده، طرح شكايتدر اين دادگاهها عليه كشور نا
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شرط، تعيين تعهدات دولت است، زيرا اگر شرط، معتبر تلقي شـود بـه ايـن معناسـت كـه دولـت                      
 چگونگي اجراي آن برسد، و      گذار، به تعهدات مورد شرط متعهد نيست، تا نوبت به نظارت بر             شرط

شود كه آيا دولت واضـع         پرداخته مي  مسئلهاگر شرط غيرمعتبر و باطل شناخته شود، آنگاه به اين           
شرط فاسد، به تمام معاهده ملزم خواهد بود، يا به كلي عضو معاهده شناخته نخواهـد شـد؟ پـس                    

ضو معاهده است يا نـه و اگـر         گذار اساساً ع    گردد كه تعيين كنيم آيا دولت شرط        بحث به اين برمي   
  عضو است به كدام بخش از تعهدات آن ملزم است تا اجراي آن تعهدات از او خواسته شود؟

هاي نـاظر بـراي       الملل، نظريه عدم صالحيت ارگان      گر ويژه كميسيون حقوق بين      گزارش
اي يك  د معاهدهتوانند تعه ارگانهاي ناظر نمي «به اعتقاد وي  81.ارزيابي شروط را تأييد كرده است    

چنـين صـالحيتي را بـراي خـود قائـل بـوده             ند، اگرچه دادگاه اروپايي به غلـط      دولت را تعيين كن   
اي حقوقي در مورد كميتـة        طي نظريه  قي دبيرخانه سازمان ملل متحد نيز      دفتر امور حقو   82.»است

سناد كنوانـسيون،   نه كميته و نه دبيركل، به عنوان نگاهدارندة ا        : رفع تبعيض عليه زنان اعالم كرد     
  83.گيري در مورد مطابقت شرطها با كنوانسيون را ندارند اختيار تصميم

هـاي    ي جنبه  در اعتراض به برخ    84عضو ميثاق حقوق مدني و سياسي،      شماري از دولتهاي  
ويـن  (معاهـدات   كنوانسيون حقـوق  اينكهبشر راجع به شروط، اعتقاد به    تفسير كلي كميتة حقوق   

 كميتـه، اختيـار     اينكـه حقوق بشري ناكافي و نامناسـب اسـت و پيـشنهاد             براي معاهدات ) 1969
  85.آور را راجع به اعتبار شروط داشته باشد، رد كردند اظهارنظر الزام

معاهداتي، از اعتقاد ايـن   ارگانهاي برخي از  موضع:نظريه صالحيت ارگانهاي نظارتيـ  2 ـ2
كميتـه حقـوق بـشر بـه        . حكايـت دارد  ارگانها به داشتن صالحيت براي بررسـي اعتبـار شـروط،            

در واقع، فقدان مقررات مشخص براي ارزيـابي شـرطها          . صراحت، اين موضوع را بيان كرده است      
از ) 1969ويـن   (خـودداري كنوانـسيون حقـوق معاهـدات          در شماري از معاهدات حقوق بشري و      

                                                           
81. ILC. Reports, 2002. 

ديـوان در ايـن     .  اقامه شد  سوئيس كه عليه دولت     Belilos اشاره دارد به رأي ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه معروف             .82
اين مـاده مربـوط بـه حـق     (يون اروپايي حقوق بشر   كنوانس 6بر ماده   » اعالميه تفسيري « را كه با عنوان      سوئيسقضيه، شرط   

 را به مقرره شرط شده، سوئيساعتبار دانست و دولت  و بي) 64ماده (صادر شده بود، مغاير با كنوانسيون ) محاكمه عادالنه است
  .ملزم تلقي كرد

Eur. Ct. H.R.Doc. Cour/Misc (87) 237, at 45-47. 
83. CEDAW/C/1997/4. 

بـراي  . انـد   ت متحده امريكا، بريتانيا و فرانسه از معترضان به اين بخش از آراي كميتة حقوق بـشر بـوده                  كشورهاي اياال  .84
  .اطالع بيشتر در اين زمينه، رك

D.J.Harris, op.cit., pp.802-805. 
بـراي مطالعـه،    . ست البته قاضي رزالين هيگينز به انتقادات كشورهاي بريتانيا، اياالت متحده امريكا و فرانسه پاسخ داده ا                .85
  .رك

H.P. Gardner, ed. Human Rights as General Norms and a State’s Right to opt out (British Institute of 

International and Comparative Law, 1996), preface. 
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ده توسـط ميثـاق   ارگان معاهداتي تأسيس ش(تعيين آثار حقوقي شرط غيرمجاز، كميته حقوق بشر    
 راجـع بـه   1994 خود را در نوامبر      24را بر آن داشت تا تفسير كلي شماره         ) حقوق مدني و سياسي   

  86.تحفظات صادر كند
قواعد كالسيك مندرج در كنوانسيون وين راجـع بـه          : گويد  اين كميته، در تفسير خود مي     

عاهدات، به حقوق افـراد    شرط، براي ميثاق و ديگر معاهدات حقوق بشري كافي نيست، زيرا اين م            
اند، نه تعهدات متقابل ميان دولتها، لذا منفعت حقوقي دولتها آنها را بـه اعتـراض در برابـر                     مربوط

هـايي را بـه       اين خصوصيت، باعث شده كه تعداد انـدكي از كـشورها اعتـراض            . دارد  شروط وانمي 
لزومـاً در صـالحيت       «87:هرو به نظر كميتـ      از اين . شروط ناسازگار با موضوع و هدف، مطرح كنند       

ايـن  . كميته است كه تعيين كند آيا هر شرط خاصي با موضوع و هدف ميثاق مطابقت دارد يا نـه                  
 منظـور  بـه كميته . تواند آن را ناديده بگيرد هايش نمي وليتئاي است كه كميته در انجام مس        يفهوظ

 لزوماً بايد راجع    40 ماده   اش راجع به بررسي رعايت تعهدات يك دولت، طبق          علم به قلمرو وظيفه   
  .»الملل عام نظر بدهد به سازگاري يك شرط با موضوع و هدف ميثاق و با حقوق بين

اي راجـع بـه شـروط وارد بـر معاهـدات       الملل هم در طرح قطعنامـه  كميسيون حقوق بين 
اگرچـه صـالحيت      «88:چندجانبه نرماتيو، از جمله، معاهدات حقوق بشري چنين اظهار كرده است          

بينـي نـشده      گيري در مورد شروط صريحاً در اين معاهدات پيش          رگانهاي معاهداتي براي تصميم   ا
  .»است، اين ارگانها ضرورتاً داراي چنين صالحيتي هستند

اي نيز ديوان اروپايي حقوق بشر چنين صـالحيتي      ي كه اشاره شد، در سطح منطقه      طور  به
 سوئيس اعالميه تفسيري    Belilos”89“ معروف   اين ديوان، در قضيه   . را براي خود قائل بوده است     

 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مغاير تشخيص داده و در 64را ماهيتاً شرط دانسته و آن را با ماده 
  .اعتبار قلمداد كرده است نتيجه، بي

 چنـين   1994رؤساي ارگانهاي معاهداتي حقوق بشر نيز در پنجمين نشست خود در سال             
رگانهاي معاهداتي بايد دولتهاي عضو را به توضيح دربـارة شروطـشان ملـزم              اند كه ا    توصيه كرده 

همچنين توصيه شد كه ارگانهاي معاهداتي بايد به روشني بگوينـد كـه برخـي شـرطها بـا                   . كنند

                                                           
86. Human Rights Committee, General Comments 24 (5): General comments on issues relating to 

reservations made upon ratification or accession to the covenant or the optional protocols thereto or in 

relation to declarations under article 41 of the covenant, (CCPR/C/21/Rev.1/add.6). 
87. Ibid., para.18. 

  .س چهل و هشتم خود، ركالملل از اجال گزارش كميسيون حقوق بين .88
Official Records of the General Assembly, Fifty- first Session, Supplement No. 10 (A/51/10), Chap. VI, 

para. 137. 
89. See Bourguignon (1989) Virgina Journal of International Law, vol.29, p.347. 
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  90.حقوق معاهدات ناسازگار است
 تعيين صالحيت يك ارگان معاهداتي بـه  مسئلهتوان گفت كه     به لحاظ منطق حقوقي مي    

بديهي است ارگان نـاظر     . شود  اي كه چنين ارگاني را تأسيس كرده است مربوط مي           عاهدهتفسير م 
بر اجراي مفاد كنوانسيون، صالحيت تفسير مقررات آن را نيز دارد، از جمله، تفـسير مقرراتـي كـه            
  .مربوط به صالحيت اين ارگان است؛ يعني صالحيت قضاوت درباره صالحيت خويش را داراست

ولتهاي عضو كنوانسيون، تفسير قـاطعي ارئـه ندهنـد و حـدود صـالحيت              پس مادام كه د   
  .ارگان ناظر را دقيقاً مشخص نكنند، اين ارگان طبق تشخيص خود عمل خواهد كرد

به هر تقدير، كميتة رفع تبعيض عليه زنان، از آغاز تأسيس، به موضـوع شـرطها پرداختـه                
 شروط كه به نظر اين كميته، بـا موضـوع و            است و همواره نگراني خود را در مورد شمار مهمي از          

 دولتهاي عضو نيز معموالً نسبت بـه        اينكه مهم   91.هدف كنوانسيون، مغاير است، ابراز داشته است      
ي كـه تعـداد قابـل       طور  بهاند،     ايجاب و تمكين نگريسته     هاي كميته به ديدة     ها و توصيه    تشخيص

 البته كميته هم    92.اند  ط اوليه خود اقدام كرده    گذار، به الغا يا اصالح شرو       توجهي از كشورهاي شرط   
گيري زبان قهر و الزام، از لحن ترغيب و تشويق استفاده كرده، اما به هر حال خـود                  كار  بهبه جاي   

  . ارزيابي شروط، ندانسته استمسئلهرا فاقد صالحيت و فارغ از 
  
  گفتار سوم

  آثار حقوقي شرطهاي غير معتبر
  
  معتبر  شروط غيرهاي متصور ـ گزينه بند اول

. ترين بحثي كه درباره شروط غيرمعتبر وجود دارد مربوط بـه آثـار حقـوقي آن اسـت                  مهم
اي شرط يا شروطي قرار دهد كه با موضـوع و             هرگاه دولتي به هنگام تصويب يا الحاق به معاهده        

پـي  هدف آن معاهده ناسازگار باشد و يا به دليل ديگري غيرمجاز شـناخته شـود، چـه آثـاري در                     
  خواهد داشت؟

  .در اين زمينه چهار گزينه متصور قابل بررسي است
كنوانسيون  مقررات گزينه، با  اين:جز مقررات مورد شرطگزينه نخست، اجراي معاهده ب

صـورت اعتـراض بـه شـرط يـك           مطابق است كه براساس آن، در     ) 1969وين  (حقوق معاهدات   
                                                           

90. General Comments No.24 (52) (CCPR/C/21/Rev.1/add.6). 
91. CEDAW/C/1997/4, (B.Response of the committee). 

، مغولستان، روسيه و اوكراين، شروط خود را كامالً پس          مولداويكشورهاي بالروس، بلغارستان، كانادا، چك، مجارستان،        .92
  .اند انصراف از برخي شروط خود كردهفرانسه، ايرلند، نيوزيلند، جمهوري كره، تايلند و تركيه نيز اقدام به . اند گرفته
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گـذار و     معاهده بين دولت شـرط     ع اجراي ماندولت از سوي ساير دولتهاي عضو معاهده، اعتراض،         
كه بر قصد دولت معتـرض، دايـر    اي باشد  اعتراض به گونهكه  آندولت معترض نخواهد شد، مگر      

البته در فـرض اول، معاهـده       . گذار به عنوان عضو معاهده داللت كند        بر عدم پذيرش دولت شرط    
كنار نهاده شده و بين آنها       شرط  مورد راتاالجرا نخواهد بود، بلكه مقر       كامل بين آنان الزم    طور  به

  93.گردد اعمال نمي
االجـرا   رو اگر دولت معترض با الزم ليكن اين مقررات، مربوط به شروط مجاز است، از اين 

گذار مخالفت نكند، مقررات مورد شرط بين آنها اجرا نخواهد            شدن معاهده بين خود و دولت شرط      
ت معترض كه شرط را با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير  اما اگر شرط، غيرمجاز باشد دول      94شد،

تواند اجراي كنوانسيون را با حذف مقررات مورد شرط، يعني مقرراتي كه اجـراي       دانسته است نمي  
پس اين گزينـه در مـورد شـروط فاسـد           . آنها براي تحقق هدف كنوانسيون ضرورت دارد، بپذيرد       

  95.پذيرفتني نيست
 اين گزينـه،    :اعتباري شرط    اصل تصويب يا الحاق در اثر بي       اعتبار شدن   گزينه دوم، بي  

توان   طبق اين اصل، هيچ دولتي را نمي      . بر حمايت از اصل رضاي دولت در معاهدات، مبتني است         
المللـي   اين اصل، مبناي اعتبار حقوقي معاهدات بين     . اي ملزم دانست    برخالف رضايتش به معاهده   

 حاصل التقا و انطباق قصد و رضاي 96دهد ت را تشكيل ميتوافق كه جنس و جوهرة معاهدا. است
اند، فقط و فقط در        معاهداتي بين دولتهايي كه آن را تصويب كرده         بنابراين هر مقررة  . است دولتها

مجالي براي   «پس  . آور است كه در قدر مشترك قصد و رضاي آنها قرار گرفته باشد              صورتي الزام 
يعنـي چنـين     97؛»ذار در مورد مقررة مـورد شـرط وجـود نـدارد           گ  توافق ميان متعاقد و دولت شرط     

                                                           
آري در برخـي صـور، نتيجـه يكـسان     .  ممكن است تصور شود كه اين حالت با فرض قبول شرط تفاوتي نخواهد داشـت   .93

 كامل استثنا شـده باشـد، در ايـن صـورت، براسـاس      طور بهخواهد شد و آن، جايي است كه به موجب شرط، موادي از معاهده         
بين قبول شرط يا اعتراض به آن، تفاوتي نخواهد بود، چون در هر دو صورت، همان ميـزان از              ) 1969(ن  حل كنوانسيون وي    راه

البتـه بـه شـرطي كـه دولـت      (گذار و ساير دول، اجـرا نخواهـد شـد     مقررات كه موضوع شرط واقع شده است بين دولت شرط    
در برخي موارد چنين نخواهد بود، و آن مواردي اسـت           ليكن  ). معترض، اعتراض خود را مانع براي اجراي معاهده ندانسته باشد         
در اين صـورت، بـين دولـت        . گذار اصالح و تعديل كرده است       كه شرط، مقررات معاهده را استثنا نكرده بلكه براي دولت شرط          

ار و  گـذ   شود، ولي بـين دولـت شـرط         گذار و دولت موافق شرط، مقررات مورد شرط به نحو اصالح و تعديل شده، اجرا مي                 شرط
  .آيد دولت معترض، اصالً به اجرا درنمي

  .21 از ماده 3بند ) 1969وين، (كنوانسيون حقوق معاهدات  .94
  : مقايسه كنيد با.95

Ryan Goodman, Human Rights Treaties, Invalid Reservations and State Consent, AJIL, vol.96, 2002, pp. 

531-533. 
  :معاهده را چنين تعريف كرده است)  قسمت الف1بند ) (1969( كنوانسيون وين 2 ماده .96

الملل باشـد،     المللي كه بين كشورها به صورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بين              عبارت است از يك توافق بين     » معاهده«
  . در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشداينكهنظر از عنوان خاص آن و اعم از  صرف

  .رك .97
Roberto Baratta, “Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties be Disregarded”? in Ejilaw, 
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  .گيرد اي در قدر مشترك رضاي دولتها قرار نمي مقرره
هرچنـد ايـن    . اين اصل مبنايي، نسبت به معاهـدات حقـوق بـشري نيـز جـاري اسـت                 «

گذار بـه مقـرره مـورد          بر اين پايه، ملزم دانستن دولت شرط       99.» دارند 98واهيتي نرماتي معاهدات، م 
  .رط، هيچ اساس حقوقي نداردش

توان به قبول عضويت   ساير دولتهاي عضو را نيز نمي از سوي ديگر، برمبناي همين اصل،     
 در فرضي كه    بويژهگذار با پذيرش شرط و يا با حذف مقررة مورد شرط، ملزم دانست،                دولت شرط 

اعتبـاري كلـي       بـي  اعتباري شـرط، بـه      بنابراين، بي . شرط، با موضوع و هدف معاهده، مغاير است       
توان از سند تـصويب يـا الحـاق           به عبارت ديگر شرط را نمي     . تصويب يا الحاق، منجر خواهد شد     

توان دولت واضع شرط فاسد را به رعايت كل معاهده، ملزم كرد، كه بـه آن                  جدا كرد؛ يعني نه مي    
م دانـست، چـون   توان ساير دولتهاي عضو را به قبول شرط مزبور، ملز رضايت نداده است و نه مي    

 مغـاير باشـد   پس اگر شرط با موضوع و هدف،. هر دو با اصل مبنايي حقوق معاهدات، مغاير است      
  .اعتبار خواهد بود ن به چنين شرطي، لغو و بيتصويب يا الحاق مقرو

پـذيري شـرط، در ميـان دولتهـا، اعـضاي كميـسيون حقـوق                 رويكرد مخالفت با تفكيك   
طبق اين  . الملل طرفداراني دارد    شر و عالمان برجستة حقوق بين     الملل، اعضاي كميته حقوق ب      بين

  .پذيري شرط از تصويب، با اقدام دولت به تصويب مشروط، معارض است  تفكيك ديدگاه،
 جدا شدن شرط فاسد از اصل تصويب يا الحاق و متعهـد شـدن دولـت بـه                    گزينه سوم، 

ظر، در جهـت حمايـت از حقـوق بـشر،      اين گزينه را برخي ارگانهـاي معاهـداتي نـا       :تمام معاهده 
حل، در انتخاب ميان حمايـت        در حقيقت، موافقان اين راه    . اند  پذيرفته و مبناي عمل خود قرار داده      

المللـي حقـوق بـشري، دومـي را           از رضايت دولت و حمايت از حقوق بشر و هستة معاهدات بـين            
حقوق بشري دارد و نبايد قرباني اي در معاهدات  حفظ هستة يك توافق، اهميت ويژه. گزينند برمي

شود، آيا  اساساً وقتي از تصويب و الحاق جهاني سخن گفته مي  . تصويب جهاني اين معاهدات شود    
  100؟جز الحاق به موضوع و هدف معاهده مقصود است

. پـذيرد   شود، در حقيقت، موضوع و هـدف آن را مـي            اي ملحق مي    وقتي دولتي به معاهده   
، شرطي باشد كه با موضوع و هدف ناسازگار است بايـد از الحـاق جـدا                 حال اگر همراه اين الحاق    

                                                                                                                                        
2000, vol.11, No.2, para.5. 

كه هماننـد  ) راردادمعاهده ـ ق (يكي، معاهدات در حكم قرارداد : كنند دات را به لحاظ ماهوي به دو دسته تقسيم ميـمعاه .98
معاهـده ـ   (ديگر، معاهدات در حكم قـانون  . هاي خصوصي ميان افراد تنها متكفل حقوق و تكاليف متقابل طرفين استقرارداد
المللي را پر كند، لذا تأمين پـذيرش   خواهد خأل قوه مقننه بين المللي است؛ يعني اين معاهدات مي       كه به مثابه قانون بين    ) قانون

  .يا دستوري و تقنيني دارند» نرماتيو«ها ماهيتي اين. جهاني، از اهداف اين معاهدات است
Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Forth Ed.,1990, p.12. 

99. Roberto Baratta, op.cit., p.413. 
100. Ryan Goodman, loc. cit., pp. 533-535. 
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. اي بپيوندد ولي به موضوع و هدف آن ملتزم نباشـد            شود، زيرا منطقي نيست كه دولتي به معاهده       
پذيري نه تنها با رضاي دولت، مغاير نيست، بلكه بـه نـوعي               توان گفت كه تفكيك     با اين بيان مي   

  است و شايد بيش از رويكرد ضد تفكيك چنين نقـشي را ايفـا كنـد،               خود حمايت از رضاي دولت      
گـذار    اش بطالن اصل تصويب و الحاق است، دولت شرط          زيرا عدم تفكيك شرط باطل كه نتيجه      

 101.كند، كه ممكن است همـواره موافـق ارادة آن دولـت نباشـد               را از عضويت معاهده محروم مي     
  102.دهد تفكيك را بر عدم تفكيك، ترجيح ميگذار خود،  مواردي وجود دارد كه دولت شرط

اعتبار، و عضو تلقـي نكـردن         ممكن است گفته شود كه در صورت عدم تفكيك شرط بي          
يابد مجدداً تصميم  شود، زيرا در اين صورت امكان مي گذار، رضاي او بيشتر رعايت مي       دولت شرط 

يكي، : فلت از دو نكته استاما اين تصور، متضمن غ. بگيرد كه بدون شرط، به معاهده ملحق شود   
اي كه بيرون راندن يك دولت از رژيم حقوقي معاهده در پي خواهد داشـت، و ديگـري،                    اثر بالقوه 

براي مثال، در اياالت . اي كه دولت يا حكومت ملي بايد براي الحاق مجدد انجام دهد           كار گسترده 
 رئيس جمهـور و مجلـس سـنا         اي الزم است تا حمايت      العاده  متحده امريكا تالشهاي سياسي فوق    

تواند باعث تأخير الحـاق و يـا          البته برخي از اين كارها مي     . براي بررسي دوبارة معاهده جلب گردد     
  .عدم آن گردد

. پـذيري اسـتوار گرديـده اسـت     روية قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر، بر نظرية تفكيـك        
 ملزم به كنوانـسيون، بـدون    امالًس كئياين موضع را اتخاذ كرد كه سو “Belilo” ديوان در قضيه 

وين ( كنوانسيون حقوق معاهدات 31 ماده  3ديوان، اين مورد را با بند       . استفاده از شرط، بوده است    
شود، مورد   نيز ياد مي104»رويكرد استراسبورگ « اين رويكرد كه از آن به   103. نكرد مقايسه) 1969

قد اسـت اثـر عـادي شـرط غيرقابـل            كميته، معت  105.تبعيت كميته حقوق بشر هم واقع شده است       
گذار قابل اجـرا نباشـد، بلكـه چنـين شـروطي              قبول، اين نيست كه ميثاق اصالً براي دولت شرط        

                                                           
101. Ibid., p.536 et seq. 

 اقامه شده بود، ديوان، اعالميـه تفـسيري         سوئيسكه در ديوان اروپايي حقوق بشر عليه         Belilosبراي مثال، در قضيه      .102
، سـوئيس  كنوانسيون اروپاي حقوق بشر را شرط غيرمعتبـر تـشخيص داد، و آن را از تـصويب                   6 نسبت به ماده     سوئيسدولت  

نماينـدة  . داد نـسيون تـرجيح مـي    خود نيز تفكيك را بر عدم تفكيك و خـروج از عـضويت كنوا    سوئيساما دولت   . تفكيك كرد 
 رژيم عدم تفكيك، يعني الغاي عضويتش در كنوانسيون را، هم از نظر             سوئيسدولت  «: در اظهارات شفاهي خود گفت     سوئيس

  .داند تناسب مي خود و هم در نظر ساير دول متعاقد و عضو كنوانسيون، آشكارا بي
Belilos v. Switzerland, 132 Eur. Ct. H.R. Doc. Cour/Misc (87) 237. at 245. 
103. Roberto Baratta, loc. cit., p.414. 

 اين نامگذاري به دليل آن است كه مقر ديوان اروپايي حقوق بشر در شهر استراسبورگ فرانسه است، لذا رويكـرد ايـن                       .104
  .معروف شده است» رويكرد استراسبورگ«ديوان به 

  . رك.105
General Comment No.24 (52), Adopted 2 Nov. 1994, op.cit. 

  .همچنين براي مطالعه متن تفسير كلي كميته، رك
3 International Legal Materials (1995) 839 et seq. 
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گذار، بدون اسـتفاده از شـرط،         عموماً قابل تفكيك هستند؛ به اين معنا كه ميثاق براي دولت شرط           
  .االجرا خواهد بود الزم

. انـد   د، به تفسير كلي كميته حقوق بشر، پاسـخ داده         البته برخي دولتها با اظهارنظرهايي تن     
 بـا وجـود يـك شـرط غيرمقبـول،           اينكهبراي نمونه، اياالت متحده امريكا نظر كميته را مبني بر           

بريتانيـا و   . شـود، رد كـرد      مي االجرا تلقي   ستفاده از شرط، الزم   گذار بدون ا    ميثاق براي دولت شرط   
تفكيك شروط غيرمقبول از رضاي به ملزم بودن به ميثاق،          فرانسه نيز تصريح كردند كه با عقيدة        

  106.اند مخالف
دولتهاي معترض به شروط وارد بـر كنوانـسيون رفـع تبعـيض، از جملـه آلمـان، فنالنـد،             

 شـروط مبتنـي بـر حقـوق     بـويژه مكزيك، هلند، نروژ، پرتغال و سوئد، كه شروط كلي و نـامعين،        
انـد كـه      كـرده  اند، در همة موارد روشـن       ر دانسته ازگامذهبي را با موضوع و هدف كنوانسيون، ناس       

االجرا شدن كنوانسيون، بـدون اسـتفاده از          اي تفسير شود كه مانع الزم       اعتراضاتشان نبايد به گونه   
اي از معاهدات حقوق بـشري را         اما برخي دولتها كه پاره    . گذار باشد   شرط، ميان آنان و طرف شرط     

  .اند لفت ورزيدهاند، با اين موضع مخا مشروط كرده
اين رويكرد، با اصل مبنايي حقوق معاهدات، يعني اصل رضاي دولتها، سازگار نيست، زيرا  

گـذار تحميـل      خواهد تكاليفي را بر دولت شرط       گيرد، مي   اي كه شرط غيرمعتبر را ناديده مي        نظريه
ارگانهـاي   107.اي مبني بر قبول آن صـادر نـشده اسـت            كند، در حالي كه از سوي او هيچ اعالميه        

 غيرمستقيم، نقـش ايـن اصـل را در ارزيـابي آثـار شـروط                طور  بهكنوانسيون اروپايي حقوق بشر،     
 و  “Belilos”بـراي مثـال ديـوان اروپـايي حقـوق بـشر در قـضاياي                . انـد   غيرمعتبر، تأييد كـرده   

”Weber“        طي دادرسي، استنباط و استدالل كنـد        )يسئسو( كوشيده است از رفتار دولت خوانده ،
نسبت دادن يك قصد     « اما   108. به ملزم بودن به مقررة مورد شرط، رضايت داده است          سوئيس كه

غيرموجود، مبني بر رعايت مقررات شرط شده به يك دولت به عنوان فـرض حقـوقي، در حقـوق                 
گذار قصد    كه دولت شرط  (الملل، اين فرض      يعني در حقوق بين   109.»تواند موجه باشد    الملل نمي   بين

                                                           
  . رك.106

H.P. Gardner, op.cit. 
  . براي استدالل بيشتر در اين زمينه، رك.107

Edwards, “Reservation to Treaties”, 10 Michigan Journal of International Law (1989) at 378; Marks, 

“Reservations unhinged: The Belilos Case Before the European Court of Human Rights”, 39 International 

and Comparative Law Quarterly (1990), at 313-314. 
  .رك .108

Bourguignon, “The Belilos Case: New Light on Reservations to Multilateral Treaties”, 10 Michigan 

Journal of International Law (1989) 282. 
109. Roberto Baratta, op.cit., p.420. 
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نظر كند و به مقررات شرط شـده نيـز            نچه شرط او فاسد شناخته شد، از آن صرف        داشته است چنا  
ــ چـه     وجهي ندارد و با اصل رضايت، كه دولت را تنها در حدود معين در يـك شـرط                 ) ملزم باشد 

تـوان وجـود    پـس نمـي  . داند، سازگار نيست معتبر و چه غيرمعتبر ـ ملزم به تعهدات معاهداتي مي 
  .انستچنان قصدي را مفروض د

اي از روابـط      درست است كه معاهدات چندجانبه در زمينه حقوق بشر، متـشكل از شـبكه             
دوجانبة متقابل نيست، اما اگر هم به مقتضاي اين حقيقـت، بتـوان ادعـا كـرد كـه اعـضاي غيـر            

تـوان   ترديـد نمـي   گذار هستند، ليكن بـي  گذار، ملزم به مقرره مورد شرط در برابر دولت شرط        شرط
گذار، با نظر به قصدي كه در شرط بيان كرده، با قطع نظر از مشروع يا نامشروع                 شرطگفت دولت   

  .بودن شرط، نسبت به مقررة شرط شده، طرف توافق و ملزم به آن است
الملـل معاهـدات      بنابراين، جدا كردن شرط از سند تصويب يا الحاق، با موازين حقوق بين            

البتـه  . ست كم در وضعيت كنـوني، قابـل اثبـات نيـست           آور نيز د    سازگار نيست و وجود روية الزام     
توانند در معاهده مقرر كنند كه        بيني آن در خود معاهده، وجود دارد؛ يعني متعاقدان مي           امكان پيش 

شود و آن دولـت       اگر دولتي شرط غيرمجازي را بر آن وارد كند، شرط از تصويب يا الحاق جدا مي               
كه امكان دارد، پيرو رويه بعـدي، در اجـراي يـك معاهـده              چنان. به تمام معاهده، ملزم خواهد شد     

اي با محتواي مشابه، پديد آيد؛ يعني ممكـن   اي، قاعده  در سطح منطقهبويژهحقوق بشري خاص،   
اي متحدالشكل، از سوي ارگانهاي معاهداتي و نيـز از طريـق قبـول آن توسـط                   است، وجود رويه  

 غيرمجـاز  طـور  بـه ده به رعايت مقرراتـي باشـد كـه    دولتهاي متعاقد، حاكي از الزام طرفهاي معاه 
 نبايد هرگونه اعتراضي از طرف دول متعاقد نسبت به شـرطي، بـه              اينكهتحفظ شده است، ضمن     

گـذار، بـدون      االجرا بودن معاهده بـين آنهـا و دولـت شـرط             عنوان شرط غيرمعتبر، به معناي الزم     
خواهند، از طريـق اعتـراض نظـر          فاً مي استفاده از شرط، تصور شود، چون گاهي برخي دولتها صر         

كنند كه اعتراض آنها  خودشان را اظهار كنند، همانطور كه گاهي نيز در اعتراضات خود تصريح مي
ي كه درخصوص كنوانـسيون     طور  بهگذار نيست،     مانع اجراي كامل معاهده بين آنها و كشور شرط        

  .اند رفع تبعيض چنين كرده
طبق ايـن گزينـه بايـد بـين مـوارد       :اساسي و غير آن گزينه چهارم، تفصيل بين شروط      

الحاق دولت با شرط، تفصيل قائل شويم؛ به اين معنا كه اگـر شـرط غيرمعتبـر، بـراي تـصميم و                      
ي كـه چنـين شـرطي       طـور   بـه گذار به پذيرش اصل كنوانسيون اساسي است،          رضاي دولت شرط  

حاق كنوانسيون شده است، تفكيك     مبناي رضاي او به معاهده بوده و فقط با آن شرط حاضر به ال             
بين چنين شرطي و تصويب يا الحاق ممكن نيست، زيرا عضويت در معاهـده و وضـع شـرط، بـه                  

اما اگر چنين نباشد، بلكه عـضويت، مـستقل از شـرط،            . عنوان مطلوب واحد براي آن دولت است      
ود شـناخته   اي كـه در فـرض مـرد         مطلوب دولت باشد، و شرط نيز مطلوب مستقل ديگر، به گونه          
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شدن شرط نيز خواستار حفظ عضويتش در كنوانسيون است، طبعاً امكان تفكيك شـرط و الحـاق                 
  .وجود دارد

بـديهي اسـت اگـر      . حل، چگونگي تشخيص موارد از يكديگر اسـت          هم در اين راه    مسئله
ن  برده باشد كه روشن كند آيا فال       كار  بهگذار در زمان تصويب يا الحاق، زبان صريحي           دولت شرط 

شرط، براي رضايت او به معاهده، اساسي است يا نه، كار آسان خواهد بود، اما اگر اعالميه دولـت                   
  از اين حيث، ساكت يا مبهم باشد، چه بايد كرد؟

 بـه اعتقـاد مـا    110انـد،   اشاره شد، به خالف آنچه برخي نويسندگان گفته         ي كه قبالً  طور  به
تفكيك شرط از الحـاق را مفـروض بـدانيم،          هيچ فرض حقوقي و اصل تفسيري كه براساس آن،          

توان عدم تفكيك را مفروض دانست، بلكه بايد موضوع را به             قابل اثبات نيست، همانگونه كه نمي     
خواهد از تحفظش دست بـردارد        گذار محول كرد؛ اوست كه بايد تصميم بگيرد آيا مي           دولت شرط 

 متقاعد به قبول شرط خود به شـكل          ساير دول عضو را    كه  آننظر كند، و يا       يا از عضويتش صرف   
المللـي حقـوق      البته اين موضع ما با رسالتي كه ارگانها و نهادهاي بين          . اوليه يا اصالح شده، سازد    

بشري، در راستاي پيشبرد و ارتقاي احتـرام بـه حقـوق بـشر، برعهـده دارنـد و بـه مقتـضاي آن                        
بر و چه غيرمعتبر، وادار كنند، منافـات        كوشند دولتها را به اصالح يا الغاي تحفظاتشان، چه معت           مي

 معمول، تمايل ندارند، به دليل اصرار بر حفظ يك شـرط، از          طور  بهگونه كه دولتها نيز       همان. ندارد
هـا و مالحظـاتي متفـاوت،         هرچند اين گرايش دولتها از انگيـزه      . نظر كنند   عضويت معاهده، صرف  

المللي گرفته تا كسب اعتبار جهـاني          و بين  گيرد؛ از ساكت كردن گروههاي فشار داخلي        نشأت مي 
  .و تا استفاده از امكانات ناشي از معاهدات حقوق بشري به عنوان ابزار سياست خارجي دولت

براي مثال، برخي دولتهاي غيردموكراتيك، مانند عـراق، ليبـي، اتحـاد جمـاهير شـوروي                
ننـدگان معاهـدات حقـوق    ك  در صدر تـصويب 111سابق و ايران در دوران رژيم شاهنشاهي پهلوي،     

اند در برابر كمترين فشارها       اند، و برخي از آنها نيز كه شرطي گذاشته          بشر، بدون هيچ شرطي بوده    
 از سوي ديگر، كشورهايي، مانند بريتانيا و اياالت متحده امريكا           112.اند  دست از شرط خود برداشته    

كـه  كننـد، چنان     دنبال مي  رجي خويش را  در پذيرش معاهدات حقوق بشر بيشتر اهداف سياست خا        
دولت امريكا با تبيين منافع اياالت متحده در همين راستا كوشيد تا سنا را بـراي تـصويب ميثـاق                    

                                                           
  . رك.110

Ryan Goodman, op.cit., p. 556. 
بدون ) 1354 (1975هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در سال                 رژيم پهلوي ميثاق   .111

  . شرطي، تصويب كرده استهيچ گونه
 1تركيه در حال حاضر تنها بر بنـد  . گيري شروط خود بر كنوانسيون رفع تبعيض، از اين نمونه است     اقدام تركيه به پس    .112
 به صراحت، حق شرط نسبت بـه        2اين ماده در بند     .  كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان شرط وارد كرده است           29ماده  

اقدام . المللي دادگستري را به دولتها داده است فات ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون به داوري يا ديوان بينتعهد ارجاع اختال
  .ليبي به اصالح شروط اوليه خود، متعاقب بررسي نخستين گزارش اين كشور در كميته رفع تبعيض، نمونه ديگري است
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  113.حقوق مدني و سياسي تشويق كند
 كميته رفع تبعيض،    بويژهگانهاي معاهداتي حقوق بشر،      از ار  رسد رويه بسياري    به نظر مي  

 مسئلهارگانها اگرچه اغلب به بررسي      . نه چهارم، بوده است   بيشتر موافق با رويكرد اخير، يعني گزي      
اند؛ يعني به تفكيك شـرط        اند، اما فقط به اظهارنظر در اين زمينه اكتفا كرده           اعتبار شروط پرداخته  

ها و پيشنهادهايي     اند، بلكه صرفاً با ارائه توصيه       غيرمعتبر از سند تصويب يا الحاق، مبادرت نورزيده       
  .گذار را به استرداد يا اصالح شروطشان، ترغيب و وادار كند هاي شرطاند دولت كوشيده

براي نمونه، كميته منع شكنجه، نسبت به اعتبار برخي شروط شيلي بـر كنوانـسيون منـع      
 جد ترديد كرد و بـه       طور  به 114 غيرانساني يا موهن،    رحمانه،  شكنجه و ديگر رفتار يا مجازاتهاي بي      

 كنوانـسيون منـع شـكنجه، بـا موضـوع و      2يته، شرط وارد بر ماده    شيلي اطالع داد كه از نظر كم      
بيست دولت عضو كنوانسيون نيز با اعتراض به شرط شيلي به دليل مغايرت    . هدف آن مغاير است   

برخي از اين دولتها بر اين بـاور بودنـد كـه            . با موضوع و هدف معاهده، نظر كميته را تأييد كردند         
 مـسئله شيلي، تفكيك شود، اما كميته منع شكنجه، تنها راجع به           چنين شرطي بايد از سند الحاق       

  115.عدم اعتبار شرط، نظر داد
اين كميته، در بيان قصد     . كميته حقوق كودك نيز موضعي محتاطانه در پيش گرفته است         

گويد كه ايـن موضـع نبايـد بـه             شروط وارد بر كنوانسيون حقوق كودك مي       مسئلهخود از بررسي    
گذار را به     ، تلقي شود، بلكه به عنوان تعقيب اين مقصود است كه دولت شرط            عنوان عامل تفكيك  

  116.گيري آن سوق دهد بازبيني اعتبار و ارزش شرط خود و برحسب مورد، پس
 راجـع بـه     1997 جـوالي    15اش در     الملل هـم در نتـايج مقـدماتي         كميسيون حقوق بين  

                                                           
تصويب ميثاق از سوي اياالت متحده ما را «: ارجي سنا گفته استاي به رئيس كميته روابط خ در نامه) پدر(جورج بوش  .113

كند و ابزار مؤثر ديگري را بـراي بهبـود رعايـت              المللي تقويت مي    براي تأثير بر توسعه اصول مناسب حقوق بشر در جامعه بين          
 ريچارد شيفتر نيز در جلسه      معاون وزير خارجه،  . »دهد  دار در جهان به ما مي       كشورهاي مشكل  از   هاي اساسي در بسياري     آزادي

كـه نظـارت بـر حقـوق بـشر را در ديگـر                ما خواستار تصويب ميثاق هستيم تا آن      «: سنا بر همين نكته كلي تأكيد كرد و گفت        
  .»افزايش دهيم و اين، يك هدف سياست خارجي دولت اياالت متحده است) World Community(كشورهاي جامعه جهاني 

International Covenant on Civil and Political Rights: Hearing before the Senate Comm. on Foreign 

Relations, 102d, Cong.16 (1992).  

   .                                                                                            Ryan Goodman, op.cit., p.545 :به نقل از
114. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

Dec. 10, 1984. 
115. Report of the Committee Against Torture, UN GAOR., 45th Sess., Supp. No.44, at 64, para. 349, 

UN Doc. A/45/44 (1990). 
116. UN GA., A/49/41 (1994), paras. 527-529; 

به نمايندگي از اين اتحاديه صادر شد بـه  ) 1999 فوريه 11در بروكسل و بن در (اي هم كه از سوي رياست اتحاديه اروپا        بيانيه
كـه ذكـري از       آن   ميثاق حقوق مدني و سياسـي را پـس بگيـرد، بـي             6دارد تا شرط خود بر ماده         روشني، اياالت متحده را وامي    
  .رك.  باشددكترين تفكيك به ميان آورده

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/9901/p104009.htm. 
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غيرقابل قبول بودن يك شرط، اين      در صورت     «117:گويد  شروط، موضعي مشابه اتخاذ كرده و مي      
تواند براي مثال، شـامل تغييـر شـرط           اين اقدام مي  . يت اقدام دارد  مسئولگذار است كه      دولت شرط 

اي كه وصف غيرقابل قبول بودن را برطرف كند، يا آن را پس بگيرد و يا از عضويت  باشد به گونه
  .»نظر كند معاهده، صرف

. رح رهنمودهاي خود، به اين موضوع توجه كرده استالملل نيز در ط كميسيون حقوق بين
اگر يك ارگان  « پاسخي به اين سؤال كه ارائهتالشي بوده است براي  118)4 ـ 5ـ2(طرح رهنمود 

تواند موجـب     مسلماً چنين تشخيصي نمي   . »ناظر، شرطي را غيرمجاز تشخيص داد چه اثري دارد؟        
اري هم داشته باشد؛ يعنـي اگـر شـرط را خنثـي     الغاي خود به خود شرط شود، با اين حال، بايد آث       

يت داشته باشد كـه  مسئول، 1997در  گذار طبق نتايج مقدماتي كميسيون      كند، بايد دولت شرط     نمي
اگـر پـس گـرفتن      . اقدامي بزند  جي بگيرد و در راستاي آن، دست به       از تشخيص ارگان ناظر، نتاي    

توانـد    مـي ) اصـالح (شـرط    گيري جزئي   پسرسد،    العاده تندروانه به نظر مي      كلي شرط گاهي فوق   
  .انتخاب شود

الملل، راجع به اين طرح رهنمودها، خاطرنشان شـد كـه          در مباحثات كميسيون حقوق بين    
گذار بايد به تشخيص و ارزيابي ارگـان نـاظر،            بند اول، امري بديهي است؛ يعني قطعاً دولت شرط        

اي را اظهـار كـرده كـه بـر پايـه آن،               قـضيه ليكن بنـد دوم،     . توجه كرده و به آن ترتيب اثر بدهد       
پي داشـته    گذار را به انصراف از شرط در        شرطتواند الزام دولت      غيرمجاز بودن شرط مي   تشخيص  

گذار  هاي ناظر، براي الزام دولت شرط     باشد، اما اين دور از حزم و احتياط است كه گفته شود ارگان            
  .به استرداد شرط، صالحيت ضمني دارند

 بايد برحسب ماهيت    مسئلهي از اعضاي كميسيون معتقد بودند كه بررسي دقيق          البته برخ 
ارگان ناظر انجام شود، چون اين ارگانها انواعي دارند و تفاوت زيادي ميـان تـصميم يـك ارگـان                   

به هر حال طرح    . قضايي، مانند ديوان اروپايي حقوق بشر، و تشخيص يك ارگان ناظر، وجود دارد            
 آثار تشخيص غيرمجاز بودن شرط از سوي ارگان نـاظر، بحثهـاي نظـري               رهنمودهاي مربوط به  

قابل توجهي را برانگيخت و همين امر سبب شد، تا پيشنهاد بررسي جداگانه اين رهنمودهـا ارائـه                  
   119.شود

                                                           
الملل راجع به شروط وارد بر معاهدات چندجانبه نرمـاتيو، از جملـه معاهـدات                 متن نتايج مقدماتي كميسيون حقوق بين      .117

ل و نهم كميـسيون ارائـه شـده         الملل از اجالس چه     ، اين متن در گزارش كار كميسيون حقوق بين        10حقوق بشري، پاراگراف    
  : است

(1997) UN DOC. A/52/10, at. Ch.5. 
118. International Law Commission, Fifty-forth Session, 2002, Chap. IV, Reservations to Treaties, 

para.59. 
تفاهم بوده و بايد با بيان       الملل اظهارنظر شد كه نوع بيان اين طرح رهنمود منشأ سوء            همچنين در كميسيون حقوق بين     .119
افزون بر اين، نقـش بنيـادين رضـايت نبايـد ناديـده      . پذيري تعديل شود، حتي پيشنهاد شد بند دوم رهنمود حذف شود        انعطاف
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مجمـع عمـومي ملـل       شـشم  كميتـه  در الملـل   بين حقوق كميسيون گزارش بررسي طي
رفته شده از سوي كميسيون، و اسـتقبال از قـصد            ضمن حمايت از همة رهنمودهاي پذي      120متحد،

كميسيون براي تكميل موضوع طي دورة جاري، در مباحث و نظرات مطرح شده، خاطرنشان شـد                
كه انصراف از شرط، بخشي از حقوق حاكمة دولتهاست و هيچ مرجع ديگري حـق نـدارد خـود را                 

كـي از راههـايي اسـت كـه         همچنين تأكيد شد كه پس گرفتن شرط، در واقع ي         . جانشين آن كند  
 وظيفـة دولـت     كـه   آنتواند در پيش گيـرد، نـه          گذار، متعاقب تشخيص ارگان ناظر مي       دولت شرط 

 اخيـر ارگانهـاي      الملل در پرتو روية     در عين حال پيشنهاد شد بحثهاي كميسيون حقوق بين        . باشد
تـة رفـع تبعـيض عليـه        در اينجا شايسته است رويه كمي     .  كميته حقوق بشر، ادامه يابد     بويژهناظر،  

  .زنان را در اين زمينه، مطالعه كنيم
  
  كميته رفع تبعيض عليه زنان ـ روية  بند دوم

اي كوتاه به چگونگي تشكيل، تركيب        پيش از پرداختن به رويه كميته، مناسب است اشاره        
  .اعضا، جايگاه و صالحيتهاي آن طبق كنوانسيون رفع تبعيض داشته باشيم

  
  ، تركيب اعضا و جايگاه آنتشكيل كميته) الف

كنيم، ارگـان نـاظر    كميتة رفع تبعيض عليه زنان، كه در اين بحث، از آن به كميته ياد مي  
 ايـن   17بر اجراي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان اسـت كـه براسـاس مقـررات مـاده                   

 عـضو   18از  كنوانـسيون،   االجـرا شـدن       اين كميتـه، در آغـاز الزم      . كنوانسيون تأسيس شده است   
 نفـر افـزايش     23 دولـت، بـه      35و پس از رسيدن شمار اعضاي كنوانسيون به          121دش  تشكيل مي 

                                                                                                                                        
توانـد پيـشنهاد خـود را         دولتي كه مي خواهد با شرطي عضو معاهده شود كه غيرمجاز تشخيص داده شده تنها مي               . گرفته شود 

اي   رد شـرط هـيچ رابطـه   اينكهگيري كند بسيار متفاوت است از        رد شرط دولت را ملزم به پس       اينكه.  كند براي عضويت حفظ  
به هر حال، طرح رهنمودهايي كه مربوط به آثار غيرمجاز تـشخيص دادن شـروط از سـوي ارگـان نـاظر بـود                        . كند  ايجاد نمي 

، رابطه بين تشخيص غيرمجاز بودن شرط توسط ارگان  غيرمجاز بودن شروطمسئله. بحثهاي نظري قابل توجهي را برانگيخت  
الملل و مانند آن باعث شـد تـا           المللي، منبع هرگونه تعهد دولت در حقوق بين         ناظر و استرداد شرط توسط دولت يا سازمان بين        
  .پيشنهاد بررسي جداگانه اين رهنمودها ارائه شود

ILC. Report, 2002 (54 th. Session) Ch.IV, 73. 
120. UN.A/57/100. 

غيرمجاز شناخته شدن يك شرط از سـوي ارگـان نـاظر اجـراي              :  آمده است  1در بند   ) X.2,5(و  ) 2,5,4(در طرح رهنمودهاي    
پيرو چنين تشخيـصي، دولـت يـا سـازمان          :  رهنمود اول چنين درج شده     2اما در بند    . معاهده، به معناي الغاي آن شرط نيست      

 رهنمود دوم پس گرفتن     2واند تعهداتش را در اين رابطه با استرداد شرط انجام دهد و در بند               ت  گذار بايد اقدام كند، كه مي       شرط
  :بحثهاي مربوط به اين رهنمودها در اسناد ذيل آمده است. كلي يا جزئي شرط ذكر شده است

A/CN.4/Add.2, para.114 

A/CN.4/Add.3, para.216. 
 سـازمان   از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نـزد دبيركـل    ، كنوانسيون سي روز پس    27 ماده   1طبق بند    .121
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  .يافت
هاي مربوط بـه   اعضاي كميته، از خبرگان داراي شهرت اخالقي واال و صالحيت در زمينه  

انتخاب آنان با رأي مخفـي و از فهرسـت افـرادي كـه توسـط دول                 . شوند  كنوانسيون انتخاب مي  
 آنهـا تـشكيل     3/2اند، در جلسة دولتهاي عضو كنوانسيون، كه حداقل با حـضور              امزد شده عضو، ن 

دهنـده،   از بين حائزين اكثريت آراي نمايندگان دول عضو حاضـر و رأي          . گيرد  شود، صورت مي    مي
نامزدهايي كه بيشترين تعداد آرا را به خود اختصاص دهند، براي يك دورة چهار ساله بـه عنـوان                   

 شايان توجه است كه در انتخاب اعضاي كميتـه، بايـد بـه توزيـع                122.شوند   تعيين مي  عضو كميته 
  .جغرافيايي و نيز نمايندگي انواع مختلف تمدنها و نظامهاي مهم حقوقي دنيا توجه شود

 اعضاي كميته به نمايندگي از دولتهاي متبوع خود         اينكهنكته مهم ديگري كه بايد افزود       
كميته ماهيتاً  . كنند   مستقل و طبق صالحيت شخصي خود، خدمت مي        طور  بهكنند، بلكه     عمل نمي 

  .يك ارگان سياسي نيست، بلكه ارگاني فني و تخصصي است
  
  صالحيت كميته) ب

 بررسي پيـشرفت    منظور  بهرسالت اصلي كميته، نظارت بر اجراي مفاد كنوانسيون است و           
 چگونگي اجـراي تعهـدات ناشـي از         حاصله در اين زمينه، نياز به كسب اطالعات و اخبار در مورد           

كنوانسيون، توسط دولتهاي عضو آن دارد و بايد با دريافت ايـن اطالعـات و اخبـار بـه بررسـي و              
توانـد     كميته از چه راههايي مي     اينكهاما  . ارزيابي آنها پرداخته و نهايتاً تدابير شايسته را اتخاذ كند         

يري را دارد، از جمله مـسائلي اسـت كـه بايـد             كسب اطالع كند و امكان اتخاذ چه اقدامات و تداب         
  .پاسخ داده شود

تـرين منبـع اطالعـات كميتـه،          براساس مقررات مندرج در فصل پنجم كنوانسيون، مهـم        
شـوند بـراي      ، دول عضو متعهد مي    18 ماده   1طبق بند   . اي دولتهاي عضو است     هاي دوره   گزارش

يـي و سـاير اقـدامات متخـذه، در راسـتاي      بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قـضايي و اجرا         
االجرا شدن    اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله در اين رابطه، يك سال پس از الزم              

كنوانسيون براي هر دولت و پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و عالوه بر آن، هر زمان كه                     
  . ارائه كنندهايي را به دبيركل ملل متحد كميته درخواست كند گزارش

، هر ساله به مـدتي كـه از دو هفتـه            18هاي موضوع ماده       بررسي گزارش  منظور  بهكميته  
كميته، هر ساله از طريـق شـوراي اقتـصادي اجتمـاعي ملـل              . دهد  تجاوز نكند تشكيل جلسه مي    

                                                                                                                                        
  . حاصل شد) 12/6/1360 (1981امبر  سپت3اين شرط در تاريخ . گردد االجرا مي به امانت سپرده شد، الزمملل 

ه، بالفاصـله   در دوره اول انتخاب اعـضاي كميتـ       . كنند   براي اشتغال دائمي كميته، هر دو سال، نيمي از اعضا تغيير مي            .122
  .شوند  سال تعيين مي2پس از انتخابات، نيمي از افراد منتخب، به قيد قرعه براي 
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نمايـد و     متحد، گزارشي در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تـسليم مـي               
هاي كلـي خـود را        ند براساس گزارشها و اطالعات واصله از دول عضو، پيشنهادها و توصيه           توا  مي

هاي كلي، همراه با نظرات احتمالي دولتهاي عـضو در گـزارش              اين پيشنهادها و توصيه   . ارائه دهد 
هاي كميته را جهت اطالع به كميسيون         همچنين دبيركل ملل متحد گزارش    . شود  كميته درج مي  

  .كند رسال ميمقام زن، ا
هايي در مورد     نيز بخواهد تا گزارش    123دهاي تخصصي ملل متح     تواند از آژانس    كميته مي 

.  ارائـه نماينـد   شـود،  هايي كه به حوزه فعاليت آنها مربوط مي     چگونگي اجراي كنوانسيون در زمينه    
دة ها نيز متقـابالً حـق حـضور در بررسـي اجـراي مفـاد كنوانـسيون را كـه در محـدو                        اين آژانس 

  124.فعاليتهاي آنهاست، دارند
بنابراين، طبق كنوانسيون رفع تبعيض، افراد و گروهها، اختيـار ارسـال گـزارش يـا طـرح                  

 بـه  125شكايت در كميتـه رفـع تبعـيض را ندارنـد، هرچنـد براسـاس پروتكـل اختيـاري الحـاقي                    

 افـراد    پروتكـل، افـراد يـا گروههـايي از         2طبـق مـاده     . كنوانسيون، اين امكان فراهم شده است     
  .ها و مكاتباتي را براي كميته ارسال كنند توانند گزارش مي

به هر تقدير، با توجه به مقررات كنوانسيون، ممكن است اين تصور ايجاد شود كه كميته،                
 هاي دولتي را دريافت و بررسي كرده و نقش و اختيارات مؤثر و قابل توجهي ندارد و صرفاً گزارش      

 از طريـق شـوراي اقتـصادي        اي ساالنه خود به مجمـع عمـومي        طي گزارش فعاليته   ممكن است 
هايي كلي ارائه     ها و اطالعات واصله از دول عضو، پيشنهادها و توصيه           اساس گزارش  بر اجتماعي،

  .دهد
انگارانه بودن تـصور      اما با نظر به رويه اين ارگان، همانند ارگانهاي معاهداتي مشابه، ساده           

                                                           
المللي است كه هر كدام براسـاس يـك معاهـده     هاي تخصصي ملل متحد آن دسته از سازمانهاي بين    مقصود از آژانس   .123

اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، بهداشتي و غيره هاي تخصصي گوناگون فرهنگي،    از سوي دولتها براي حوزه    ) اساسنامه(مؤسس  
المللـي    اند، مانند اتحاديه پست جهاني، اتحاديه بين         منشور ملل متحد وابسته به اين سازمان شده        63تأسيس شده و طبق ماده      

 تربيت و   يالمللي كار و سازمان ملل متحد برا        مخابرات دور، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بهداشت جهاني، سازمان بين         
  ).يونسكو(علم و فرهنگ 

  . كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان22 ماده 2بند .  رك.124
بينـي    هايي را راجع به معاهـده پـيش         هاي اختياري الحاقي دارند كه معموالً آيين        غالب معاهدات حقوق بشري، پروتكل     .125
ها خود معاهـده هـستند و بـراي امـضا، تـصويب و       ين پروتكلا. پردازند كنند و يا به يك حوزه ماهوي مرتبط با معاهده مي      مي

يكـي، آيـين    : پروتكل الحاقي به كنوانسيون رفع تبعيض حاوي دو موضوع است         . اند  الحاق دولتهاي عضو معاهده اصلي مفتوح     
رنـد، و   دهد به كميتة رفع تبعـيض دربـاره نقـض كنوانـسيون شـكايت بب                رساني كه طبق آن به افراد و گروهها حق مي           اطالع

سازد تا رأساً به تحقيق در مورد سوء استفاده شديد يا سيستماتيك از  ديگري، آيين پژوهش و تحقيق است كه كميته را قادر مي
 در مجمـع عمـومي ملـل متحـد          1999اين پروتكل، كه در اكتبـر       . حقوق بشر زنان در كشورهاي عضو پروتكل مبادرت نمايد        

 54 تعداد   2003گوست  آتا اول   ). 16ماده  (االجرا شده است      ب يا الحاق ده كشور، الزم      سه ماه پس از تصوي      تصويب شده است،  
 ).17ماده (پذير نيست   مزبور شرطپروتكل. اند  كشور نيز آن را امضا كرده75اند و  دولت به عضويت آن درآمده
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 در روندي پويـا در      126هاي ناظر با استناد به مفهوم صالحيت ضمني،       امروزه، ارگان . گردد  آشكار مي 
اگرچه ضمن محـدود    . اند  هاي عملي خود، گاه فراتر از منطوق مقررات معاهداتي مربوط رفته            رويه

  127.اند نكردن خود به قالب لفظي معاهده، در تقابل و تعارض با آن هم عمل نكرده
ارگانها بررسـي و ارزيـابي شـروط را نيـز در     ي كه گذشت ـ اين  طور بهدر همين راستا ـ  

شود تا     اين موضوع بيشتر به تعيين تعهدات دولتها مربوط مي         كه  آناند، حال     صالحيت خود دانسته  
  .اند اجراي آن، اما ارگانهاي ناظر، آن را الزمة انجام وظايف خود تشخيص داده

  
بعـيض، از همـان آغـاز        همانگونه كه يـاد شـد، كميتـه رفـع ت           :هاي كلي كميته    ـ توصيه 1

 در بسياري از اجالسها بحـث كـرده         مسئلهتأسيس، به موضوع شرطها پرداخته است و درباره اين          
 خود را تنظيم كـرد، كـه بيـانگر          4، توصيه كلي شماره     1987كميته، طي اجالس ششم در      . است

 بـه نظـر   اش راجع به شمار مهمي از شروط است كه با موضوع و هدف كنوانسيون، مغـاير         نگراني
كنـد و     ال مـي  ب اسـتق  1988رسد، و از تصميم دولتها براي بررسي موضوع طي نشستـشان در               مي

  .گيري آنها بازبيني كنند كند همة دول عضو ذيربط، شروط را با بناي بر پس پيشنهاد مي
هـاي برخـي دول عـضو بـه حقـوق و               پيشنهاد كرد، نظر به ارجـاع      1988كميته در سال    

 شروطشان، براي كميته، مفيد خواهد بود كه راجع به اين موضوع مطالعـه و               هاي اسالمي در    رويه
هـاي دقيـق از دولتهـا راجـع بـه              كميته، اقدامات خود را با طرح پرسش       128.اطالعاتي داشته باشد  

هايـشان در    شروط ادامه داده و كوشيده است آنان را به بـازبيني و اصـالح قـوانين و رويـه          مسئله
  129.گرفتن شروط فراهم شود  تشويق كند تا امكان پسمتابعت از كنوانسيون،

در ايـن توصـيه     .  راجع به شرطها ارائـه كـرد        را  توصيه كلي ديگري   1992كميته در سال    
پيشنهاد كرد كه دول عضو بايد در جهت آمادگي براي كنفـرانس جهـاني ملـل                ) 20شماره  (كلي  

ي شروط وارد بر كنوانسيون را بـا         اعتبار و آثار حقوق    مسئله 1993130متحد راجع به حقوق بشر در       
                                                           

ارگانهـاي  . ي بر آن داللت دارد     ضمن طور  به مقصود، صالحيتي است كه در متن معاهده، تصريح نشده است، اما معاهده              .126
انـد كـه      چنين استدالل كـرده   ) ارگان ناظر ميثاق حقوق مدني و سياسي      ( كميته حقوق بشر     بويژهناظر معاهدات حقوق بشري،     

 طـور  بـه چون معاهده مربوط، وظيفه نظارت بر چگونگي اجراي مقررات و تعهدات ناشي از آن را به اين ارگانها سـپرده اسـت،               
 ارزيابي شروط را هم به آنها داده است، زيرا انجام وظيفه نظـارت بـه نحـو مطلـوب، نـسبت بـه كـشورهاي                          ضمني صالحيت 

  .گذار، بدون قضاوت در مورد شروط آنها ممكن نيست شرط
هاي دولتها و اطمينان از صـحت و سـقم آنهـا الزم                بررسي گزارش   براي تواند ادعا كند كه     بر همين اساس، كميته مي     .127

هاي ديگر،  گر ويژه يا دريافت اطالعات از كانال نيزمهاي ديگري به نحو مقتضي استفاده كند، از قبيل اعزام گزارشاست از مكا
  ).NGOs(از جمله سازمانهاي غيردولتي 

128. Official Records of the General Assembly, Fourty-second Session, Supplement No.38 (A/42/38), 

and paras. 147-159, para. 398. 

129. Ibid., Forty-seventh, Session Supplement No.38(A/47/38). 
130. Report of the World Conference on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993 (A/CONF.157/24, 
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مقايسه شروط ديگر معاهدات حقوق بشري بررسي كرده و چنين شرطهايي را با نظر بـه تقويـت                  
اجراي همه معاهدات حقوق بشري، بازبيني كنند، و ارائه آييني را راجـع بـه شـروط وارد بـر ايـن                      

  .سي نمايندكنوانسيون كه قابل مقايسه با ديگر معاهدات حقوق بشري باشد، برر
  
 كميتـه   :اي دولتها   هاي اوليه و دوره     ـ رهنمودهاي راجع به چگونگي تهيه و ارائه گزارش        2

در راستاي يافتن راهها و وسايلي براي پرداختن به شروط وارد بر كنوانـسيون و بررسـي مـستمر                   
، 18وع ماده   اي موض   هاي اوليه و دوره     سازي و ارائه گزارش     آنها، رهنمودهاي خود را راجع به آماده      

  .گذار در آن بگنجاند اصالح كرد تا رهنمودي را براي دولتهاي شرط
 طـور   بـه خواهد تـا راجـع بـه شروطـشان            كميته در رهنمود اصالح شده از دول عضو مي        

دانند، اثـر مـشخص آن    مشخص گزارش بدهند و روشن كنند كه چرا آن تحفظات را ضروري مي   
 بر ديگر معاهدات حقوق بشري كه ضامن حقوق مشابه          شان چيست و آيا     بر حقوق و سياست ملي    

  اند؟ است، شرطهاي مشابهي وارد كرده
شـود تـا طرحهـاي خـود را بـراي             همچنين در اين رهنمود، از دولتهاي عضو خواسته مي        

  بنـدي بـراي ايـن امـر،         االمكان همراه با تعيين برنامه زمان       تحديد آثار شروط يا استرداد آنها حتي      
كنندة شروط مغاير با موضوع و هدف كنوانـسيون خواسـته             از دولتهاي وارد  .  كنند عرضه و تشريح  

كميته همچنين درخواست كرد تا نامة . شود تا راجع به اثر و تفسير تحفظاتشان، گزارش بدهند          مي
گردد   مخصوصي از سوي دبيركل به دولتهاي واردكنندة شروط ماهوي فرستاده شود و توصيه مي             

اي از سوي مركز حقوق بشر و شعبه پيشرفت زنان، براي ارائه مـشورت                مشاورهكه برنامه خدمات    
  .به اين دولتها راجع به استرداد شروط، قابل ارائه باشد

تواند از دولت عـضو بخواهـد در مـورد حفـظ شـروط و نيـز آثـار ايـن شـروط                         كميته مي 
. يلي ارائه دهـد   درخصوص برخورداري زنان از حقوق اساسي خويش در آن كشور، توضيحات تفص           

دهي را در مورد تحفظات       هاي كلي و رهنمودهاي گزارش       منظم، اثر توصيه   طور  بهتواند    كميته مي 
انـد و آيـا       ها، ارزيابي و كنترل كند تا ببيند آيا دولتهاي عضو از رهنمودها تبعيـت كـرده                 و اعالميه 

  131؟ اصالح شرطها انجاميده است يا نهتبعيت از رهنمودها به
  
هـايي    يكي ديگر از مكـانيزم : گوهاي سازنده با دولتهاي عضو راجع به شـروط        ـ گفت و  3
گيرد تا دولتها را به استرداد يا اصالح شروطشان هدايت كند، گفت و گوهـاي                  مي كار  بهكه كميته   

هـاي كلـي و       در اين شيوه، به خالف توصيه     . سازنده با دولتهاي عضو، در زمينة تحفظات آنهاست       
                                                                                                                                        
part I), Chap, III. 
131. CEDAW/C/1997/4, V/A. 
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گذار  ه شروط كه دولت خاصي مخاطب آنها نيست، با هر يك از دولتهاي شرط     رهنمودهاي راجع ب  
كوشد ضمن اطالع  كميته در جريان اين گفت و گوها مي . شود   خاص بحث و گفت وگو مي      طور  به

گذار، ضرورت شرط آنها را نقد و بررسي كرده و راههايي را براي تغيير  از داليل واقعي دولت شرط   
  .دولت ارائه داده و دولت را نسبت به آن متقاعد سازدو اصالح آن شروط، به 

يكي از موضوعاتي كه كميته به اين منظور در گفت و گوها از آن اسـتفاده كـرده اسـت،                    
بحث مقايسه نوع پذيرش معاهدات مختلف حقوق بشري توسط دولت طرف گفـت و گـو اسـت؛                  

 مورد شـرط قـرار داده، بـه ايـن           يعني كميته، دولتي را كه برخي تعهدات مندرج در كنوانسيون را          
موضوع متوجه ساخته است كه آيا تعهدات مشابه در ديگر معاهدات حقـوق بـشري را نيـز شـرط                    
كرده است و اگر چنين است آيا آن شروط با شرطهاي وارد بر كنوانسيون رفع تبعيض، همخـواني         

  و انطباق دارد؟
بيـشترين شـرطهاي كلـي واقـع         كه مورد    16 و   15،  9،  2شواد مواد     براي مثال، گفته مي   

اند، تعهداتي را دربردارند كه مشابه آن در تعـدادي از معاهـدات ديگـر حقـوق بـشري ديـده                       شده
 ميثاق حقـوق    3و  ) 2بند   (2 ميثاق حقوق مدني و سياسي؛ مواد        3و  ) 1بند   (2شود، مانند مواد      مي

 2عهداتي مشابه با ماده   كنوانسيون حقوق كودك كه ت     2و ماده    132اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛   
  .كند كنوانسيون رفع تبعيض ايجاد مي

ي كه شـمار قابـل تـوجهي از    طور بهاي داشته است،  اين گفت و گوها تأثير قابل مالحظه      
دولـت  . يكي از موارد مهم، مربوط به دولت ليبـي اسـت          . شروط، اصالح يا كامالً حذف شده است      

كرده بود و به موجب آن مقررات كنوانسيون رفـع          مزبور شرط كلي خود را كه هنگام الحاق وضع          
كرد، اصالح كـرد و آن را         تبعيض را به قوانين احوال شخصيه ناشي از شريعت اسالم، محدود مي           

 كنوانسيون را در پرتو مقررات امري اسـالم در          2اينگونه مشخص و محدود ساخت كه ليبي ماده         
، بدون لطمه به حقوقي كـه اسـالم بـراي زنـان      را16 ماده 1از بند  ) د(و  ) ج(مورد ارث، و شقوق     

  133.كند تضمين كرده است، اجرا مي
 كنوانـسيون   18اين اصالح، زماني واقع شد كه ليبي نخستين گزارش خود را طبق مـاده               

متعاقب آن، مذاكراتي بين ليبي و كميته انجام گرفت كه در آن، نماينده ليبي و اعضاي                . ارائه كرد 
 را به تفصيل بررسي كرده و راههايي را نشان دادند كـه طـي آن، امكـان                  كميته، شرط اوليه ليبي   

به واقع، اگرچه تعداد و گستره شروط وارد بر كنوانسيون رفع       . تر كردن شرط وجود داشت      مشخص
تبعيض، در بين معاهدات حقوق بشري، پس از كنوانسيون حقوق كـودك، رتبـه دوم را دارد، امـا                   

  . از هر معاهده حقوق بشري ديگر بوده استشروط حذف و لغو شده نيز بيش
                                                           

132. General Assembly Resolution 44/25, Annex, of 20 Nov. 1989. 

133. CEDAW/C/1997/4, Sixteenth Session, Item 8 of 29, The Provisional Agenda, para. 29. 
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ي كه مالحظه شد، كميته رفع تبعيض نسبت بـه شـروط وارد بـر كنوانـسيون، بـه            طور  به
اي جدي و فعال عمل كرده است و از اين پس نيز چنين خواهد كرد، بلكه همانگونـه كـه از                      گونه

در ايـن  . ت و قوت خواهد يافتآيد، اين رويه وسع   طرحها و پيشنهادهاي ارائه شده در كميته برمي       
تواند در بحث و گفت و گوهاي مثمر ثمر با دولتهايي كه  پيشنهادها تأكيد شده است كه كميته مي

شروط ناهمخوان دارند، وارد شده و ديگر ارگانهاي معاهـداتي را نيـز بـه ورود بـه چنـين بحثـي،               
يي كه الحاق به كنوانسيون را با تواند مباحثي را با مقامات عالي كشورها        همچنين مي . تشويق كند 

 را در سـطوح     )NGOs(شرط در دست بررسي دارند، انجام دهد و همچنين سازمانهاي غيردولتي            
المللي، تشويق كند تا به مشورت با دولتها، در جهت وادار كـردن آنهـا بـه انـصراف از                      ملي و بين  

  134.شروط، بپردازند
ترغيب ديگر دول عضو كنوانسيون بـراي       همچنين تأكيد شد كه كميته بايد به تشويق و          

اعتراض به شروط مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون، ادامه دهد و نيز بايد به رويكردهاي ارائـه                   
 كميته حقوق بشر، توجه كند و مبناي عمـل خـود            بويژهشده توسط ساير ارگانهاي حقوق بشري،       

جـع بـه ايـن موضـوع از طريـق      قرار دهد و تماسـهاي خـود را بـا ديگـر ارگانهـاي معاهـداتي را        
  .هاي منظم رؤساي ارگانها، حفظ كند نشست

  
   چهارمگفتار

  مالحظات پاياني
  

توان به بررسي وضعيت جمهوري اسالمي ايران در دو  با استفاده از مباحثي كه گذشت مي
  .فرض الحاق و عدم الحاق به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان پرداخت

المللي مجبور كرد، حتي اگـر        توان به پذيرش معاهدات بين      چ دولتي را نمي   دانستيم كه هي  
معاهده از نوع تقنيني، مانند معاهـدات حقـوق بـشري باشـد، زيـرا اسـاس معاهـدات بـر رضـاي                       

  .المللي جاري است اين اصل، در همه معاهدات و پيمانهاي بين. دولتهاست
گز ملزم به قبول كنوانسيون رفـع  پس دولت جمهوري اسالمي ايران به لحاظ حقوقي، هر        

تبعيض نيست و عدم الحاق ايران به اين كنوانسيون به معناي نقض هيچ قاعده يا تعهـد حقـوقي         
ليكن از آنجا كه عضويت جهاني اين نوع        . يتي را به همراه نخواهد داشت     مسئولالمللي نبوده و      بين

شود تا دولتها هرچه بيشتر       الش مي المللي است، همواره ت     معاهدات مورد خواست مؤكد جامعه بين     
عالوه براين، فشارهاي سياسي، اقتـصادي و روانـي هـم،           . به پذيرش آنها تشويق و ترغيب شوند      

                                                           
134. Ibid., para.35. 
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 طـور   بهالبته اين ابزار    . شود  اگرچه محكوم و تقبيح شده است، اما در اين زمينه، از آنها استفاده مي             
 مؤيداين . گردد به صورت گزينشي اعمال ميشود، بلكه   گرفته نميكار بهيكسان در مورد كشورها 

هاي بشردوستانه و حقـوق بـشري نيـست،           آن است كه معموالً استفاده از اين ابزار از روي انگيزه          
  .بلكه در راستاي سياستهاي ملي است كه به يقين از نوع محكوم و مذموم آن است

ره بـا چنـين     به هر وصف، جمهوري اسالمي ايران از جمله كـشورهايي اسـت كـه همـوا               
رسـد كـه از       در مورد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به نظـر نمـي           . فشارهايي روبرو بوده است   

عـدم مغـايرت بـا شـرع مقـدس       «طريق الحاق با شرط كلي مشكل رفع گردد، زيرا شـرط كلـي     
كه در اليحه الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون رفـع تبعـيض گنجانـده شـده                 » اسالم

ه دليل مبهم و نامعين بودن، مغايرت با موضوع و هدف كنوانسيون، و در نتيجه، مخالفـت                 است، ب 
 آن، نقض اصول كلي حقوق معاهدات، از جمله اصل عدم امكان استناد به حقوق 28 ماده  2با بند   

هـاي    يت اجراي معاهده، و باالخره ناسازگاري با تصويب بدون شـرط ميثـاق            مسئولداخلي در رفع    
هـا و      با اعتراض برخي ديگر از كشورهاي عـضو كنوانـسيون روبـرو شـده و واكـنش                 حقوق بشر، 

فشارهاي كميته رفع تبعيض و ساير ارگانهاي مرتبط با حقوق بشر را در نظام ملل متحد، موجـب                  
  .خواهد شد

 ساير دولتهاي عضو كنوانسيون را تشويق به اعتراض بـر           اينكهكميته رفع تبعيض، ضمن     
هايي كه دريافت خواهد كرد، دسـت بـه اقـداماتي              خود نيز براساس گزارش    كند،  چنين شرطي مي  

جمهـوري اسـالمي    . بيان شـده اسـت    » رويه كميته  «زند، كه تفصيل آن در مبحث مربوط به           مي
، ملزم خواهد شد ظرف يـك سـال از تـاريخ الحـاق،              18ايران با الحاق به كنوانسيون، طبق ماده        

اي خود را در مـورد ميـزان و           هاي دوره   ر سال يك بار، گزارش    گزارش اوليه و پس از آن، هر چها       
چگونگي پيشرفت اجراي كنوانسيون در ايران، به كميته رفـع تبعـيض، ارسـال كنـد، عـالوه بـر                    

  .اي كه ممكن است كميته تهيه و ارائه آن را درخواست نمايد العاده گزارشهاي فوق
ن موضـوعي كـه از همـان آغـاز،          تـري    مسلم، يكي از موضوعات مهم و بلكه مهـم         طور  به

ترديد،  بي.  شرط جمهوري اسالمي ايران خواهد بود      مسئلهانگيزد،    حساسيت و توجه كميته را برمي     
. كميته، اين شرط را غيرقابل قبول ارزيابي كرده و اصالح يا اسـترداد آن را خواسـتار خواهـد شـد     

گذار را به انصراف از شـرط         ولت شرط تواند شرط را الغاء كند، يا د        درست است كه كميته رأساً نمي     
شدة كنوانسيون براي ايران بـه موجـب          خود ملزم كند، اما چون مقررات و تعهدات تعديل يا استثنا          

كنـد تـا دولـت         راهها و امكانـات اسـتفاده مـي         چنين شرطي، نامعين و مبهم است، كميته از همة        
كميتـه، گـزارش اقـدامات و       . نمايـد جمهوري اسالمي ايران را، به تجديدنظر در شرط خـود وادار            

هاي خود را به همراه نظرات دولتها، به شوراي اقتصادي و اجتمـاعي ملـل متحـد و از آن                      ارزيابي
توانـد بـه صـدور قطعنامـه      اين روند مي. طريق، به مجمع عمومي اين سازمان، ارسال خواهد كرد     
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  .عليه كشور منجر شود
مي ايران، در شرايط موجود، نهايتاً تـصميم بـه          اما، به هر تقدير، اگر دولت جمهوري اسال       

پذيرش كنوانسيون امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زنان، با شرط يـا شـروطي مبتنـي بـر شـرع         
هـا و اعتراضـات        نيز بينديشد كـه در برابـر واكـنش         مسئلهمقدس اسالم بگيرد، آنگاه بايد به اين        

اصالح يا انصراف از آن بر او وارد خواهـد    مربوط به چنين شرط يا شروطي، و فشارهايي كه براي           
هـايي    تواند به عمل آورد، در اين بـاره، توصـيه           شد، چه مواضعي در پيش گيرد و چه اقداماتي مي         

  :كنيم رسد كه حول دو محور به اختصار به آنها اشاره مي مناسب به نظر مي
 معاهـداتي   نخست، توجيه اصل شرط و حفظ آن، و ديگري، آثـار ناشـي از آن در روابـط                 

به يقين نخستين و مهمترين موضوعي كه در بررسـي گـزارش            . ايران با ساير اعضاي كنوانسيون    
اوليه ايران كه ظرف يكسال پس از الحاق بايد بـه كميتـه رفـع تبعـيض ارائـه شـود، و طبعـاً در                         

العاده مـورد خواسـت كميتـه، مطـرح و تعقيـب              هاي فوق   اي چهار ساله يا گزارش      گزارشهاي دوره 
  . شرط كلي مندرج در سند الحاق ايران استمسئلهخواهد شد، 

گيري متصور است كه در رويه دولتها نيز كم يـا بـيش ديـده          در اين زمينه، دو نوع موضع     
  :شود مي

 اصل شرط و عدم امكان انصراف از آن را با استناد به شرايط فرهنگي، اجتماعي                اينكهـ  1
چنين روشي اگرچه ممكـن اسـت تـا حـدودي           . يه كنيم و باورهاي عميق ديني جامعه ايراني توج      

كنـد،   يت دولت را در قبال چنين شرطي پايان يافته تلقي نميمسئولمتقاعدكننده به نظر برسد، اما     
سازد كه چه اقداماتي در جهت تغيير شـرايط يـاد شـده و                بلكه همواره او را با اين سؤال روبرو مي        

 آورده است، و طبعاً به ميزاني كه در انجام اين وظيفه،            تحول در الگوهاي رفتاري جامعه، به عمل      
  .توفيق حاصل نموده، بايد راجع به شرط مورد بحث نيز بازنگري كند

 ضرورت حفظ شرط را به برتري موازين شرع مقدس اسالمي در تـأمين حقـوق                اينكهـ  2
اي شـأن انـساني     عادالنه زن و مرد، و فراهم ساختن زمينه و شرايط مساعد براي پيشرفت و ارتق              

المللـي    كه كشوري مانند اياالت متحده امريكا در عدم پيوستن به اسناد بين           چنانآنها مستند كنيم،    
حقوق بشر، از جمله كنوانسيون رفع تبعيض و ايراد شرط كلي بر ميثاق حقـوق مـدني و سياسـي،     

  .مدعي برتري قوانين و هنجارهاي داخلي خود بوده است
هاي آن، بايد پيروي كرد، هرچنـد اعتقـاد بـه      ويكرد، به رغم دشواري   به اعتقاد ما از اين ر     
اي متفاوت از آن چه طراحان كنوانسيون به آن معتقدند و كنوانسيون              چنين برتري براساس مباني   

توان گفـت اگـر ملـت ايـران           ليكن همين اندازه مي   . اند، قابل فهم است     را بر پايه آن استوار كرده     
 اجتماعي و فرهنگي خـود حـاكم         ست اسالم را بر حيات سياسي، اقتصادي،      آزادانه تصميم گرفته ا   

سازد، اين حق، براساس اصل تعيين سرنوشت كه از اصول اساسي و مسلم حقـوق بـشر، و مـورد                    
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  .المللي مربوط است، بايد به رسميت شناخته شود تأكيد منشور جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين
المللي در اين زمينه، كار آساني نيست، زيرا از يك            جامعة بين با وجود اين، متقاعد ساختن      

هـاي    شود كه فاقد رژيـم      سو وقتي ادعاهاي مشابهي از سوي برخي كشورهاي اسالمي مطرح مي          
حكومتي مردم ساالر هستند، و يا زنان در آن كشورها وضعيتي نامطلوب و فرو رتبـه دارنـد، بايـد                    

  .للي نسبت به چنين ادعاهايي را داشته باشيمالم انتظار ترديد از سوي جامعه بين
 بـدون شـرط بـه عـضويت          از سوي ديگر، هنگامي كه بـسياري از كـشورهاي اسـالمي،           

خواهد به ادعاي برتري مـوازين شـرع مقـدس            اند كشوري كه مي     كنوانسيون رفع تبعيض درآمده   
دشواري مـضاعف روبـرو   اسالم، عدم لطمه به اين موازين را در الحاق به كنوانسيون شرط كند با   

  .شود مي
هـاي    اي، از تـالش در پاسـداري از ارزش          ها نبايد كشور و جامعـه       اما با همه اين دشواري    

هاي روشني از باورهـا و اعتقـادات    رسد از يك طرف بايد به جلوه به نظر مي. اصيل خود باز ايستد 
 معرفـت دينـي و      ژرف مردمي استناد جست كه اين خود، مـستلزم تقويـت و ژرفـا بخـشيدن بـه                 

هاي واالي اسالم و ترسيم الگوي حقيقي اسالم براي شخصيت زن است، و نيـز                 بازشناسي ارزش 
آمـدهاي الگوهـايي كـه از طـرق كنوانـسيون رفـع               آگاهي دادن و شناساندن ماهيت واقعي و پي       

ـ     طـور   بهاز سوي ديگر بايد كوشيد تا اين موضع         . شود  تبعيض و امثال آن ترويج مي      ان  كلـي از زب
رسد، سازمان كنفـرانس اسـالمي در مقـام           در شرايط كنوني به نظر مي     . دنياي اسالم، مطرح شود   

در عـين حـال، نهادهـاي       . تواند مرجع مناسبي براي اين مقصود باشد        سخنگوي جهان اسالم مي   
تواننـد در ايـن زمينـه نقـش            در جوامع اسالمي نيـز مـي       )NGOs(مدني و سازمانهاي غيردولتي     

اي كه در اين زمينـه برعهـده جهـان اسـالم اسـت، طراحـي و              مهمترين وظيفه .  كنند مؤثري ايفا 
رود جمهوري اسالمي ايـران در ايـن          انتظار مي . تدوين الگوي جامع شخصيت زن در اسالم است       

  .دار و پيشتاز باشد زمينه، پرچم
الگوي باالخره بايد تأكيد كرد كه وضعيت موجود در كشورهاي اسالمي، نبايد نماد كامل              

اسالمي شخصيت زن تلقـي شـود، همانگونـه كـه وضـعيت موجـود در همـه كـشورهاي عـضو                      
  .توان نمودار كامل الگوي ارائه شده در اين كنوانسيون دانست كنوانسيون رفع تبعيض را نمي

اما به هر حال، اين تالشها نبايد ما را از آثار حقوقي شرط مورد بحث در روابط معاهـداتي                   
كنـيم كـه بـين        در اين خصوص تنها به ايـن نكتـه بـسنده مـي            . يون، غافل سازد  ناشي از كنوانس  

جمهوري اسالمي ايران و كشورهايي كه شرط مندرج در سند الحاق ايران را غيرمعتبر تلقي كرده                
آثـار   «ي كه در مبحث مربوط به       طور  به. كنند، چه وضعيتي حاكم خواهد شد       و به آن اعتراض مي    

بيـان شـد، همـه كـشورهاي معتـرض بـه شـروط غيرمعتبـر وارد بـر                   » حقوقي شروط غيرمعتبـر   
گـذار    اند كه اعتراض آنها مانع اجراي كنوانسيون بين آنهـا و كـشور شـرط                كنوانسيون اعالم كرده  
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گـذار   طبعاً اين به معناي تفكيك شرط از سند الحاق خواهد بود و براساس آن، دولت شرط         . نيست
هايي كه طي بررسـي   براساس استدالل. شود عاهده، تلقي ميبدون استفاده از شرط، ملزم به كل م   

هاي چهارگانه در مبحث مورد اشاره ارائه شد، جمهوري اسالمي ايران بايد براساسي بـودن                 گزينه
شرط خود در الحاق به كنوانسيون، تأكيد كند، چرا كه رضايت به تفكيك شرط، به معناي انصراف 

ايد به امكان هماهنگي با كشورهاي ديگري كـه شـروط آنهـا        در اين زمينه، ب   . از شرط خواهد بود   
  .غيرمعتبر شناخته شده نيز توجه شود

بـاالخره اگـر بناسـت ايـن        .  ابهام و عدم تعيين شرط اسـت       مسئله  ماند،  اما آنچه باقي مي   
شرط، حفظ شود و اگر تفكيك آن از سند الحاق نيز ممكن نباشد، اين سؤال بايد پاسخ داده شـود                

 بخش از تعهدات ناشي از كنوانسيون، پذيرفته شده است و كدام بخش، مـشمول شـرط                 كه كدام 
خصوصيت اغلب معاهدات حقوق بشري، از جمله كنوانسيون رفـع تبعـيض در ايـن               . گيرد  قرار مي 

ارگـان نـاظر ايـن      . كنـد   است كه ارگان نظارتي آن، پيوسته كـشور واضـع شـرط را مؤاخـذه مـي                
 تبعيض، گزارش اقدامات خود را بـه كميـسيون مقـام زن و شـوراي                 يعني كميته رفع    كنوانسيون،

اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، و از آن طريق به مجمع عمـومي سـازمان ملـل متحـد، ارسـال                     
  .دهد كند و مادام كه اصالح يا استرداد شرط صورت نگيرد، به اقدامات خود ادامه مي مي

، از يك سو مستلزم تعيين مـوازين        »ا شرع عدم مغايرت ب   «حال، رفع ابهام از شرط       به هر 
شرع مقدس اسالم است، كه اين از طريق همان تدوين و ترسيم الگوي جـامع شخـصيت زن در                   

پذير است، و از سوي ديگر، نيازمند تعيين موارد ناسازگاري آن بـا مفـاد كنوانـسيون                   اسالم امكان 
ه نتيجه اين رفـع ابهـام، تخـصيص         تازه اگر در آن مرحله، روشن نشود ك       . رفع تبعيض خواهد بود   

اكثر و يا شروط متكثر بر كنوانسيون است، همان طور كه اگر شرع مقدس اسالم را در اين زمينه                   
  .اش تبيين كنيم، چنين خواهد بود با همان احكام مشهور و شناخته شده

 


