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مقدمه
خانواده بهعنوان کوچکترین نهاد اجتماعی ،سدن بندای هدر جامعدهای محسدو مدیشدود و
ساختارها و هنجارهای جوامع مختلف براساس افراد متولد و تربیتشده در ایدن کدانون مقددس
شکل میگیرد و می تواند کانون اصلی رشدد و تعدالی انسدان باشدد در فرایندد جهدانی شددن و
تغییرات و تحوالت اجتماعی ،خانواده از این تغییرات مصون نمانده و از تعریدف تدا کارکردهدا ،و
حقو ناظر به آن دستخوش تغییرات فراوان شده است در پی این تحوالت جهانی ،نظریۀ زوال
خانواده در جامعه شناسی م رح شد براساس این نظریه تغییراتی که در زنددگی خدانوادگی ر
داده ،از جمله کاهش نر ازدواج و زادوولد ،افزایش نر ازدواجهای غیررسمی ،طال و خدانواد
متشکل از پدر یا مادر بههمراه فرزندان ،1افزایش اشدتغال زندان و افدزایش فردگرایدی در روابد
خص وصی ،موجب فروپاشی خانواده شده است با توجه به اینکه خدانواد مقتددر ،بنیدان جامعدۀ
مقتدر است ،عقیده بر آن است که فروپاشی خانواده به فروپاشی جامعه منجر خواهد شد (هیدوز
و استون )261 :1911 ،از سوی دیگر ،عالوهبر آثار مخر فروپاشدی خدانواده در جامعده کده از
منظر جامعهشناسی ،دغدغۀ جامعه شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی است ،حق بدر زنددگی
خانوادگی که در نظام بین المللی حقو بشر به رسمیت شناخته شده و دارای ابعادی مانند حق
فرد به ازدواج و تشکیل خانواده ،حق تعلق داشتن بده یدک خدانواده ،حدق زوجدین بده زنددگی
مشترک ،حق بر داشتن فرزند ،حق والدین بر تربیت فرزندشان و مراقبت از آنها و حق کودکدان
به زندگی در کنار والدینشان است ،بهشدت در معرض تهدید و نقض قرار گرفته است
این حق مه فردی که ابتنای جامعۀ سال است و در اعالمیۀ جهانی حقو بشر و میثداقین
حقو بشری به رسمیت شناخته شده ،نسبت به سایر حقو مندرج در اسناد بینالمللی کمتدر
مورد توجه قرار گرفته بود و از اواخر دهۀ  1334میالدی بدا توجده بده تغییدرات پدیشآمدده در
زندگی خانوادگی و تبعات آن برای زندگی اجتماعی بشریت ،در کانون توجهات بین المللی قدرار
گرفت و نهادهای مبتنی بر معاهدات حقو بشری و سایر ارکان سازمان ملدل متحدد هدر کددام
بهنوعی در راستای ارتقای این حق و تعریف آن تالش کردند ازاینرو در این مقالده نویسدندگان
ضمن بررسی جایگاه این حق در اسناد مختلف حقو بشری و تعریف خانواده بهعندوان مبندای
شکلگیری آن ،مواجهۀ نظام بینالمللی حقو بشر با خانواده و تغییرات آن را ارزیابی و اقدامات
انجامگرفته در راستای حمایت از این نهاد رو به تزلزل را بررسی کردهاند
 1خانواد تکسرپرست (تکوالد) در جامعهشناسی به خانوادهای اطال میشود که فرزند بههمراه یکی از والددین و
در بیشتر موارد با مادر زندگی میکند این خانوادهها از دهۀ 1364در مغر زمین رواج روزافدزون یافتده اسدت
محققان اجتماعی ،علت اصلی ظهور و گسترش این خانوادهها را کاهش ازدواج رسمی ،زندگی مشدترک بددون
ازدواج ،فردگرایی مفرط ،گرایش به طال و سادهسازی تشریفات طال در کشورها دانستهاند.
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تحول مفهوم خانواده در علوم اجتماعی
خانواده کوچکترین واحد اجتماع است که بر مبنای ازدواج بدین زن و مدردی کده خدود را آمداد
پذیرفتن مسئولیت میبینند و کسانی که خود را شایستۀ پدر و مادر شددن مدیدانندد و آندان کده
عشق خود را به ه جاودانه میپندارند ،تشکیل مدیشدود (کاتوزیدان )91 :1913 ،در بسدیاری از
جوامع امروزی ،در کنار مفهوم سنتی خانواده (خانواد گسدترده )1کده بدهشددت کمرند شدده و
خانواد مدرن (خانواد هستهای – )2که هر دو مبتنی بر پیوندهای خونی و ازدواج هسدتند ،شداهد
وجود مفهوم پستمدرن از خانواده هستی که برخالف الگوهای قبلی مبتندی بدر خدون یدا ازدواج
نیست (مثل زوجهای ناهمجنسگرای ازدواجنکرده یا زوجهای همجنسگدرا) (حکمدتنیدا:1934 ،
 )13البته حامیان ارزشهای خانوادگی ،این نهاد را متشدکل از زن و مدرد ازدواجکدرده و فرزنددان
آنها دانستهاند و سایر قالبها برای تشکیل زندگی مشترک میان دو همجنس را غیراخالقی و فاقدد
نام خانواده میدانند ( )Bonine, 2009: 20در مقابل برخی دیدگاهها بر حق انتخا زن یا مدرد در
نوع رواب جنسی و آزادی آن تأکید میورزند و آن را در حد یدک نهداد عرفدی و قدراردادی تندزل
میدهند نتیجۀ قدم نهادن در اینگونه دیدگاههدا ،آزادی روابد جنسدی ،مشدروعیت هد خدانگی،
همجنسبازی و روسدییگری خواهدد بدود (گداردنر )29 :1916 ،در شناسدایی خدانواد نامتعدارف،
دادگاهی در نیویورک اولین گام را برداشت و در تصمیمی محیرالعقدول یدک زوج همجدنسگدرا را
بهعنوان خانواده بهرسمیت شدناخت و تأکیدد کدرد اتحادیدۀ همجدنسبازهدا اغلدب از خصوصدیات
ارزشمند خانواد سنتی مانند پایداری و تکهمسری حفاظت میکند ()Clark, 1998: 289
در راستای این تحوالت اجتماعی در کشورهای مختلف و متعاقبا با اهمیت روزافزون موضوعات
حقو بشری در عناوین و مذاکرات کنفرانسهای بینالمللی ،ساختار خانواده نیز به موضوع محوری
مذاکرات تبدیل شد و امروزه در اسناد بینالمللدی مانندد اعالمیدههدا ،کنوانسدیونهدا ،میثدا هدا و
ق عنامهها و گزارشهای رسمی سازمان ملل متحد ،موازین و اصول متعددی را در حی ۀ خدانواده
همانند سایر موازین م رح در حقو بینالملل میتوان یافت که دولتها ،متعهدد بده رعایدت آنهدا
هستند (صفارنیا )61 :1939 ،در ادامه برخی از این اسناد بینالمللی بررسی میشوند

جایگاه خانواده در میثاقین و کنوانسیونهای حقوق بشری
پس از شناسایی خانواده بهعنوان رکن طبیعی و اساسی اجتماع و حق ازدواج برای هر زن و مرد
 1خانواد گسترده ) :(Extended Familyدر این نوع خانواده بیش از دو نسل از خویشداوندان نزدیدک بدا هد و در
قالب یک خانوار زندگی میکنند و شامل پدربزرگها و اقوام درجه دو نیز است
 2خانواد هستهای ) :(Nuclear Familyنوعی از خانواده است که از زن و شوهر و فرزندان آنان تشکیل میشود

 111فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

بالغ در ماد  16اعالمیۀ جهانی حقو بشر ،میثا حقو مدنی و سیاسی ،کنوانسیون حمایت از
حقو افراد ک توان و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی نیز خانواده را بهعنوان عنصر
طبیعی و اساسی جامعه معرفی و مستحق حمایت جامعه و حکومت شناسایی کدرده و بدر حدق
نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج میرسند ،تأکید کدردهاندد
البته ماد  29میثا حقو مدنی و سیاسی ،رضایت آزاداندۀ طدرفین را بدرای تشدکیل خدانواده
کرده کده
که
صری کدرده
گی تتصدری
فرهنگدی
ضروری میداند بهعالوه ،ماد  14میثا حقو اقتصادی اجتماعی فرهن
که ممسدئولیت
سئولیت
مادام کده
ستقرار آن و مدادام
شکیل و ااسدتقرار
برای تتشدکیل
خانواده باید از حمایت و مساعدت به ویژه بدرای
خوردار شود
شدود
برخدوردار
نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بهعهده دارد ،بهحد اعالی ممکن بر
بنابراین حق ازدواج و تشکیل خانواده متعلق به دو نسل 1از حقو بشر است که موجب تتکدالیف
کالیف
سلبی و ایجابی دولتها در این حوزه میشود ( (Foly, 2008: 69نکتۀ حائز اهمیت ،حمایدت از
البتده
ته
تعریف و شکل مرسوم خانواده و ازدواج میان دو جنس مخالف ،در تمامی این اسناد است الب
مومی ،ااخدال
خال
صال ععمدومی،
مومی ،ممصدال
ظ ععمدومی،
یل ننظد
دلیدل
دولتها میتوانند محدودیتهایی به این حق ،بهدل
شهروندی در
قو شدهروندی
حقدو
شر و ح
قو ببشدر
حقدو
یان ح
عمومی و امنیت عمومی اعمال کنند که در تفکیک ممیدان
موضوع خانواده و ازدواج باید مورد توجه قرار گیرد (جاوید)11 :1932 ،

مفهوم و تعریف خانواده در تفاسیر عمومی کمیتۀ حقوق بشر
برخ الف تأکید بر اهمیت و جایگاه خانواده در اسناد حقو بشری و شناسایی حق بهرهمنددی از
خانواده ،در هیچ کدام از این اسناد تعریفی از خانواده ارائه نشده است کمیتۀ حقو بشر معتقدد
است ،مفهوم خانواده می تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد و از دولتها میپرسد تدا چده
اندازه زوجهای ازدواجناکرده را بهعنوان خانواده ،شناسایی و حمایت میکنند؟( CCPR, General
 )Comment , 1990: Para. 2کمیته ،برخالف تصری اعالمیدۀ حقدو بشدر بدهعندوان سدندی
مبنایی در خصوص لزوم وجود عقدد ازدواج بدین زن و مدرد بدرای تشدکیل خدانواده ،شناسدایی
زوجهای ازدواجنکرده را بهعنوان خانواده ،امدری مهد تلقدی کدرده اسدت ) (CCPR, General
 Comment, 2000: Para.27عالوهبر تفاسیر عمومی ،کمیته پس از بررسی گدزارشهدای ادواری
کشورهای مختلف ،حمایت از همجنسگرایان و افراد با گرایشهای جنسدی و جلدوگیری از هدر
گونه تبعیض علیه آنها را مورد توجه قرار داده و در مالحظات نهایی خود دولدتهدا را بده اتخداذ
اقددامات قدانونی و حمدایتی از آنهدا توصدیه کدرده اسدت .(Concluding Observations of the
) Human Rights Committee, 2011: para. 10بنابراین شناسدایی اندواع مختلدف خدانواده بدا
 1نسل اول حقو بشر ناظر بر حقو مدنی و سیاسی ،و نسل دوم ناظر به حقو اقتصادی اجتمداعی و فرهنگدی و
نسل سوم حقو بشر ناظر بر حقو جمعی است
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چارچو نامتعارف براساس فرهن لذتمآبانده صدورت پذیرفتده اسدت (بدیندام )32 :1913 ،و
دولتها و جامعۀ بینالمللی به شناسایی و حمایت از همجنسگرایی ترغیب میشوند

کمیتوۀ ح قوق
حقووق
عموومی کمی تۀ
الزامات تشکیل و تحکیم خانواده در تفاسیر ع مومی
بشر و سیدا

1

عیض در ازدواج و
عدم تبعدیض
یکی از الزامات و شرای برخورداری از حق ازدواج و تشکیل خانواده ،عددم
مسدئولیت های
هدای
حقدو و م سئولیت
بایدد دارای ح قو
مسئولیتهای ناشی از آن است در طول ازدواج ،همسران با ید
انتخدا اقامت گاه،
اقامتگداه،
مانندد انت خا
آندان مان ند
برابر در خانواده باشند این تساوی به کلیۀ مسائل ناشی از رواب آ نان
ادار منزل ،تعلی و تربیت کودکان و مدیریت دارایی ها تعمی می یابد این تساوی برای ترتیبات
شود ( CCPR General Comment, 1990:
یت شدود
رعایدت
ید رعا
مربوط به جدایی یا انحالل ازدواج نیز بابایدد
بر ررفدع
فع
جین ،بدر
زوجدین،
 )Para. 7.8البته برای رفع تبعیض و برابری م لق در حقو و مسئولیتهای زو
کلیشههای جنسیتی نادرست تأکید شده است «کلیشۀ جنسیتی» 2رویکرد یا تعصب مرتب بدا
جنسیت دربار رفتار یا خصوصیاتی است که باید بهعنوان نقشهایی توس مردان یا زندان ایفدا
شود) (Cook & Cusack, 2010: 20آننه امروزه در ادبیات اسناد حقوقی بدینالمللدی بده ندام
«کلیشههای جنسیتی» م رح میشود ،تمام تفاوتهای رواندی و رفتداری زندان بدا مدردان را در
برمیگیرد که بنا به ادعای این اسدناد و تفاسدیر ،خاسدتگاه طبیعدی نددارد و نتیجدۀ جدنس زن
نیست ،بلکه از جنسیت 9وی ناشی میشود و باید رفع شود ،غافل از آنکه تأکیدِ م لق بر برابریِ
نقش زن و مرد و رفع کلیشههای جنسیتی و نادیده انگاشتن تفاوتهای طبیعیِ مرد و زن که از
جنس و نه جنسیت آنها سرچشمه میگیرد ،موجب بره زدن ثبات و تعادل خانواده میشود
شرط و الزام دوم ،اصل مه رضایت و اراد آزاد در ازدواج است از منظر کمیتدۀ حقدو بشدر،
زنان و مردان تنها با اراد آزاد میتوانند عقد ازدواج ببندند و دولدتهدای عضدو متعهدندد بدهطدور
مساوی اعمال این حق را تضدمین کنندد ( (CCPR, General.Comment 1990, Para. 4عداملی
که میتواند به حق زنان در ازدواج با اراد آزاد خدشه وارد کندد ،وجدود شدیوه و رسدوم اجتمداعی
 1کمیتۀ رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زندان (

Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination

)against Women

 2برای نمونه ایفای نقشهای همسری و مادری مصداقی از کلیشههای جنسیتی است که باید رفع شود.
 9فمینسیتها معتقدند بسیاری از تفاوت های رواندی و رفتداری زندان بدا مدردان ،صدرفا معلدول عوامدل تربیتدی و
اجتماعیاند و از آن به تفاوت جنسیتی تعبیر میکنند ،اما تفداوتهدایی را کده خاسدتگاه طبیعدی و بیولو یدک
دارند ،ناظر بر جنس زن میدانند مثال اشتغال زنان به نگهداری و مراقبت از فرزندان و امدور خانده را مصدداقی
از تبعیضهای ناشی از جنسیت میدانند که علیه زنان اعمال میشود

 114فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

است که زنان قربانی تجاوز را منزوی مدیکندد و آنهدا را مجبدور مدیسدازد کده ازدواج را بیذیرندد
معاصدر
صر
شکال معا
ویدژ ااشدکال
گزارشدگر و یژ
ظر گزار شگر
نابر ننظدر
( )CCPR, General Comment, 2000: Para. 23-24ببندابر
آمیدزهای از ااسدتثمار
ستثمار
سیتی و آم یزه
جنسدیتی
های جن
شههدای
کلیشده
بردهداری ،ازدواج اجباری بهعنوان یکی از مصادیق کلی
جنسی با بردگی خانگی است ( )A/HRC/15/20, Para. 43ازاینرو شایسته است دولتها با اتاتخداذ
خاذ
ضایت و اراد آزاد
تدابیر فرهنگی و تقنینی ،اهتمام جدی بر رعایت این شرط داشته باشند البته ررضدایت
کی و
تحکدی
پذیر دارد تح
انکارناپدذیر
یاد و انکارنا
عالوهبر تشکیل خانواده ،در تحکی خانواده و ثبات آن نیز تأثیر ززیداد
اندد در نظرهدای
شدها ند
فل شدده
غافدل
سناد از آن غا
سیاری از ااسدناد
که ببسدیاری
تداوم زندگی مشترک ،امری مه است کده
تفسیری کمیتۀ «سیدا» ،خانوادهای ستودنی و شایستۀ انسان برای زندگی است که باثبات و پایدار
باشد و خانواد «باثبات» خانوادهای است که مبتنی بر اصول عدالت ،برابری و بهدرهمنددی تمدامی
اعضا از حقو باشد ((CEDAW, General Recommendation, 1994: Para. 19

سن ازدواج در اسناد بینالملل
مربدوط بده
به
یکی از شرای مه در خصوص حق تشکیل خانواده ،سن ازدواج است «کنوانسیون مر بوط
رضایت به ازدواج ،حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها» دولتها را مکلف کرده برای تعیدین
حداقل سن برای ازدواج ،اقدام قدانونی انجدام دهندد در میثدا حقدو مددنی و سیاسدی ،سدن
مشخصی ذکر نشده است؛ اما بنابر نظر کمیتۀ حقو بشر ،سن باید به میزانی باشد که هدر یدک
از زوج یا زوجه بتوانند آزادانه و کامل تصمی بگیرند در این زمینه ،کمیتۀ مذکور معتقدد اسدت
که تمهیدات قانونی باید با اعمال کامل سایر حقو تضمینی از سوی میثا سازگار باشد
) .(CCPR General Comment, 1990: Para.4اما کمیتۀ «سیدا» با اذعان به اینکه «ازدواج
سبب می شود زنان و مردان مسئولیتهای خ یری بر عهده بگیرند» ،بلدو و اهلیدت کامدل 1را
شرط الزم برای ازدواج دانسته و ازاینرو ،حداقل سن ازدواج را ه برای زنان و ه برای مردان،
 11سال مقرر کرده است و هر نوع ازدواج رسمی و قانونی زیر سن مذکور را ممندوع و در عدین
حال در مورد رواب جنسی خارج از چارچو ازدواج در این سنین سکوت اختیار کرده اسدت .
) (CEDAW, General Recommendation, 1994: para. 36کمیتۀ حقو کودک نیز بهعندوان
نهاد نظارتی کنوانسیون حقو کودک در تفسیر عمومی مشدترک بدا کمیتدۀ سدیدا بده بررسدی
رویههدای زیدانبداری مانندد ازدواج زودهنگدام و ازدواج اجبداری اقددام کدرده اسدت General
) (CRC, Comment, 2014: Para. 20-24بنابر نظر کمیته ،هدر گداه یکدی از زوجدین زیدر 11
سال باشد ،ازدواج زودهنگام و مصداقی از ازدواج اجباری است البته در شرای استثنایی ازدواج
با حداقل سن  16سال با اجاز مرجع قضایی و احراز رشد ،مجاز دانسته شده اسدت CEDAW,
1. full maturity and capacity.
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) )General Recommendation, 2014: Para. 20-24بیشک ،صرف ممنوع کردن ازدواج زیدر
سن  11سال نمیتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای حمایت از حقو زنان و دختران مورد توجه
قرار گیرد و باید چارهاندیشی مؤثر کدرد امدروزه بده رغد وجدود ایدن ممنوعیدت در کشدورهای
مختلف ،معضالتی چون شیوع بیماریهای ناشی از رواب جنسی نامشدروع ،سدق جندین ،تولدد
کودکان نامشروع و معضل مادران نوجوان و فقدان مسئولیتپدذیری پسدران و مدردان در قبدال
دختران زیر  11سال و کودکان متولدشده توس آنها زیاد شده است )(willekens, 2004: 355

خانواده از منظر کنوانسیون حقوق کودک
در مقدمۀ کنوانسیون حقو کودک ،خانواده جزء اصلی جامعه و محی طبیعی برای رشد و رفاه
تمام اعضای خود بهخصوص کودکان دانسته شده است؛ ازاینرو باید از حمایتها و مساعدتهای
الزم بهنحوی برخوردار شود تا بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کندد در ایدن عبدارت،
صرفا احترام به زندگی خانوادگی م رح نیست ،بلکه فراتر از آن ،رویکردی فعال در ایجاد تعهدد
مثبت برای دولت در حمایت از زندگی خانوادگی دنبال میشود در اینجدا ،خدانواده محددود بده
خانواد طبیعی نیست ،بلکه خانوادهای که سرپرستی کودک را بدر عهدده دارد یدا کدودک را بده
فرزندخواندگی پذیرفته است نیز مشمول آن میشود ( حسینی اکبرنژاد.)154 :1932 ،
سویی در ککندار
نار
که از سدویی
نکتۀ حائز اهمیت در خصوص موضوع خانواده در کنوانسیون ،آن است کده
ها و
ستی آنآنهدا
سرپرسدتی
حت سرپر
گرفتن تتحدت
سایر حقو  ،حق بهرهمندی از خانواده و شناسایی والدین و قرار گدرفتن
منظ در صدورت
صورت
طور مدنظ
عدم جدایی از والدین و حفظ رواب شخصی و تماس مستقی با والدین بهطدور
ضمین و
صلی تتضدمین
سئول ااصدلی
جدایی از آنها ذکر شده است و از سوی دیگر ،خانواده و والدین بهعنوان ممسدئول
رعایت حقو کودکان معرفی شدهاند و دولتها مکلف به حمایت و راهنمایی خانوادهها در راراسدتای
ستای
کودکدان
مشدارکتی کود کان
حقدو م شارکتی
اسدتیفای ح قو
بدرای ا ستیفای
مناسدب برای
بسدتر منا سب
ایجداد ب ستر
رعایت حقو رفاهی کودکان و ای جاد
شدهاند براساس ماد  5کنوانسیون ،مسئولیت اولیۀ دولت در قبال کودک ،احترام به نقش خدانواد
هسته ای و خانواد گسترده و به طور کلدی اجتمداعی اسدت کده کدودک در آن زنددگی مدی کندد،
صرفنظر از مداخلهای که توس دولت برای حمایت از کودک در قبال این نهادها انجام مدیگیدرد
این ماده ناظر بر رواب کودک و والدین است و خانواد طبیعی یا قانونی را بهعنوان مسدئول اصدلی
اعمال حقو کودک دانسته است و نقش کلیدی در تفسیر مقررات کنوانسیون دارد
در ماد  24همانند مقدمه ،حمایت از وابستگیهای کودک و تحقق منافع کودک در بستر و
محی خانواده م رح است ،بهنحوی که اصل را بر لزوم عدم جددایی موقدت یدا دائد از محدی
خانواد طبیعی گذاشته است ،زیرا آن را با تحقق منافع کودک گرهخورده میداندد و در صدورت
جدایی طبیعی مانند عواملی همنون از بین رفتن خانواد طبیعی کودک یا جدایی قدانونی کده
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به اقتضای منافع طفدل در صدورت عددم صدالحیت والددین طبیعدی صدورت مدیپدذیرد ،بایدد
مراقبتهدای جدایگزین در محدی شدبهخدانواده انجدام گیدرد براسداس مداد  11کنوانسدیون،
دولتهای عضو متعهدند که مساعدتهای الزم را به والدین ارائه کنندد بندد  1مداد  11پددر و
مادر را بهعنوان سرپرست کودک بهطور مساوی شناسایی کرده است
همانطورکه مشهود است ،در مواد  5،24و  11کنوانسیون که در گفتمدان حمدایتی حقدو
کودک تدوین شده ،جایگاه و نقش خانواده حائز اهمیت است ،اما در سایر مواد کده در گفتمدان
حقو مشارکتی برای کودک حقهایی در نظر گرفته شده است و کودک فاعدل حدق و صداحب
آن است ،اولویت به کودک و تصمیمات وی داده میشود و بهندوعی بدا خدانواد تقدابلی پنهدان،
صورت می گیرد و موجدب تضدعیف نهداد خدانواده مدیشدود بعضدی اندیشدمندان معتقدندد در
کنوانسیون حقو کودک بهویژه در مواد  11 ،11 ،15 ،12 ،19و  ،22به کودکان همه نوع حقی
ضد اقتدار خانواده داده شده است (گاردنر )114 :1916 ،در واقع این حقو و آزادیهدا شدامل
آزادی فکر و ب یان ،دسترسی آزاد به اطالعات ،عدم مداخله در حری خصوصی ،آزادی آمدوزش و
مذهب و آزادی جنسیاند که میتوانند به سالح اصدلی در جند عقیددتی ضددخانواده تبددیل
شوند که هدف آن محروم کردن والدین از اقتدارشان است (گاردنر)154 :1916 ،

خانواده در تفاسیر کمیتۀ حقوق کودک
خانواده از منظر جامعهشناسی بیشتر با کارکردهایش معرفی میشود کمیتۀ حقو کدودک نیدز
همین رویکرد را اتخاذ کرده و به انواع متفاوت «خانواده» اشاره دارد که وظیفۀ نگهداری ،تغذیه
و پیشرفت کودک را ایفا میکند و شامل خانواد هستهای ،خانواد گسترده و سایر اشکال مدرن
و سنتی میشود که با حقو کودکدان و مندافع عالیدۀ آنهدا هماهند باشدد ( CRC, General
 )Comment, 2006: para.15کمیتده معتقدد اسدت الگوهدای خدانوادگی متعددد و در بسدیاری
مناطق ،متغیر است ،چنانکه بیشتر تمایالت به سمت تنوع در وسعت خانواده ،نقشها و ترتیبات
والدین برای رشد کودکان است این تمایالت ،در مورد کودکان خردسال که وابستگی فیزیکدی،
شخصی و روانی به والدین (سرپرستان) خود دارند ،از اهمیت زیادی برخوردار است نوعا روابد
خانوادگی متشکل از مادر ،پدر ،بدرادر ،خدواهر ،پددربزرگ ،مدادربزرگ و دیگدر اعضدای خدانواد
گسترده است هر یک از این رواب مدی تواندد سده مجزایدی در اعمدال حقدو کدودک طبدق
کنوانسیون داشته باشد و اینکه نوع الگوهای خانوادگی ممکن است با ارتقدای پیشدرفت کدودک
هماهن باشد در برخی کشورها ،تحوالت اجتماعی بدر خدانواده و سرپرسدتی کودکدان توسد
والدین و تجربیات کودکان در سنین خردسالی تأثیر زیادی دارد . (CRC, General Comment,
) 2006: para.19البته فشارهای اقتصادی در جایی که والدین مجبورند دور از خانواده و اجتماع
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خود کار کنند ،نیز بر فرزندان مؤثر است در برخی کشورها و مناطق ،بیماری و مرگ یکی یا هر
دو والدین یا ابتال به «ایددز  /اچ ای وی» مشدکل راید خردسدالی اسدت ،موضدوعات مدذکور و
بسیاری عوامل دیگر ،بر توانمندی های والدین برای اجرای مسئولیتهای آنها در قبدال کودکدان
تأثیر زیادی دارد )حسینی اکبرنژاد )233 :1932 ،بنابراین بدرای محفدون نگدهداشدتن اعضدای
خانواده بهویژه کودکان در مقابل بحرانها و تحوالت اجتماعی ،باید حمایت از کلیت خدانواده در
دستور کار دولتها قرار گیرد و خانوادههای دچار آسیب مورد حمایت ویژه باشند

جایگاه خانواده در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد
عالوهبر تالشهای بینالمللی که در قالب تدوین معاهدات بینالمللی صورت پذیرفته است ،پدس
از جریان فروپاشی خانوادهها در جوامع مختلف و عدم رغبت بده تشدکیل خدانواده در چدارچو
هنجارهای اجتماعی و صدمات شدیدی که به جامعۀ بشریت بهعلت تزلزل کانون خانوادهها وارد
شد ،مجمع عمومی سازمان ملدل متحدد بدهعندوان یکدی از ارکدان تأثیرگدذار در سیاسدتگذاری
بینالمللی و شکلگیری حقو نرم و مقررات قوامنیافته ،با تصویب ق عنامدهای ،سدال  1332را
بهعنوان سال بینالمللی خانواده ) (A/RES/44/82/1989و سیس با تصویب ق عنامدهای روز 15
بر لدزوم
لزوم
مه بدر
عنامده
ین ق عنا
مومی در اایدن
مه را بهعنوان روز بینالمللی خانواده نامگذاری کرد مجمع ععمدومی
ید کدرد
کرد
تأکیدد
سعه تأک
توسدعه
برای تو
جامع بدرای
اقددام جدامع
شی از ا قدام
بخشدی
عندوان بخ
بهع نوان
حور بده
اتخاذ سیاستهای خانوادهممحدور
متحدد،
حد،
لل مت
سازمان مملدل
خدانواده ،سدازمان
المللدی خانواده،
بدین المل لی
) (A/RES/47/237/1993هر سال به مناسبت روز بین
موضوع مشخصی مرتب با مسائل خانواده را برای فعالیتهای بینالمللی ،من قهای و ملی معین
های آن را
چالشهدای
فع چدالش
لف و ررفدع
مختلدف
عاد مخت
خانواده از ابابعداد
ماعی خدان
اجتمداعی
های اجت
کارکردهدای
قش و کارکرد
میکندد و ننقدش
جب شدده
شده
موجدب
م م نظر قرار میدهد برنامهریزی در راستای بزرگداشت روز بینالمللی خانواده ،مو
نکتدۀ
تۀ
است ،کشورها در این موضوعات با ه اندیشی مؤثر به انتقال تجار مثبت اقدام کنند ،اما نک
ماعی و
اجتمداعی
گی ،اجت
فرهنگدی،
ضائات فرهن
اقتضدائات
شرای و اقت
به شدرای
مغفولمانده در این برنامهریزی بینالمللی توجه بده
ست مجمدع عمدومی
شته ااسدت
انگاشدته
یده انگا
نادیدده
مذهبی جوامع مختلف است که بومیسازی برنامهها را ناد
سازمان ملل متحد ،در ق عنامه های متعدد به موضوع خانواده پرداخته است کده توجده جام عۀ
جامعدۀ
مدورد و ضعیت
وضدعیت
بین المللی به خانواده به عنوان واحد اساسی جامعه و همننین نگرانی موجود در مورد
آن در سراسر جهان را نشان میدهد در تعدادی از ق عنامهها ،اشدکال مختلفدی از خدانواده در
نظدددامهدددای فرهنگدددی ،سیاسدددی و اجتمددداعی مدددورد توجددده قدددرار گرفتددده اسدددت (
 (A/RES/59/147/2004/para:2و امکددان گنجاندددن تعدداریف نامتعددارف از خددانواده از جملدده
شناسایی رواب جنسدی نامشدروع و پیامددهای آن و همجدنسگرایدی ،فدراه شدده اسدت در
ق عنامه ای دیگر به جلب مشارکت کشورها به منظور افزایش همکاریها در تمامی س وح بدرای
برای
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بهععندوان
نوان
حور بده
مسائل خانواده و اتخاذ اقداماتی در مورد تقویت سیاستها و برنامههای خانوادهممحدور
جرا و
بخشی از فرایند توسعه تأکید شده است در این ق عنامه با یادآوری اهمیت برنامهریزی ،ااجدرا
به ممسدئولیت
سئولیت
نظارت بر سیاستهای مبتنی بر خانواده ،بهویژه در مناطق محروم ،بر لزوم توجه بده
خانواده در پرورش و حمایت از کودکان و رشد متعادل کودک در تمامی ابعاد در محی خانواد
حمایدت
یت
حور را حما
خانوادهممحدور
سال و توأم با محبت تصری و از دولتها خواسته شده ،سیاستهای خدانواده
کنند و با اجرای برنامهها و سیاستها ،سال  2412را بهعنوان سال هدف در راستای تحقق ررفداه
فاه
خانوادهها قرار دهند ( )A//RES /67/142/2012/para:2در سال  2411نیدز مجمدع عمدومی ،از
کشورها میخواهد ،سیاست تعادل کار و خانواده را بهعنوان عامل مؤثر در رفاه کودکدان محقدق
کنندد ) )A/RES/ 72/145/2017/para:4همنندین کشدورهای عضدو را بده سدرمایهگدذاری در
سیاستها و برنامههای خانوادهمحور ،بهعنوان ابزار مه برای مبارزه با فقر ،محرومیت اجتمداعی
و نابرابری ،تعادل کار و خانواده و برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران دعدوت و آنهدا
را ترغیب میکند که از صندو امانی سازمان ملل 1برای فعالیتهای خدانوادگی حمایدت کنندد
) )A//RES /72/145/2017/para:4-7در این زمینه ،مجمع عمومی ،دبیر کل را موظف مدیکندد
از چگونگی اجرای اهداف روز بین المللی خدانواده و میدزان پیشدرفت و مراحدل پیگیدری آن در
برنامههای کشورهای مختلف و نهادهای سازمان ملل متحد و جامعۀ مدنی گزارش تهیده کندد .
)(A/RES/ 71/163/2016

به ت صویب
تصدویب
مومی بده
مع ععمدومی
مجمدع
خانواده در مج
از سال  1313تا  ،2411هجده ق عنامه با موضوع خدانواده
رسیده است بررسی این ق عنامه هدا بدا موضدوع خدانواده در مجمدع عمدومی در کندار تفاسدیر
نهادهای مبتنی بر معاهدات حقو بشری ،شکلگیری مقررات قوامنیافتدۀ بدینالمللدی را نشدان
میدهد که میتواند زمینهساز تدوین سندی الزامآور بدا موضدوع خدانواده ،مشدتمل بدر تکدالیف
سلبی و ایجابی برای دولتها باشد ازاین رو بررسی دقیق ایدن ق عنامدههدا و تدالش در تددوین
صحی آنها امری مه است

خانواده م حور
محوور
گزارش دبیرکل در خصوص سیاست ها و برنامه های خوانواده
در سطح جهانی
پس از تعیین سال و روز بینالمللی خانواده و برنامهریزیهای جهانی برای توجه بیشتر ک شورها
کشدورها
یژه ممشدخ
شخ
های وویدژه
به برنامههای خانوادهمحور ،سال  2412بهعنوان بیستمین سالگرد با برنامههدای
شد و دبیر کل از سال  2411مأمور پیگیری و بررسی اقدامات ملی و بینالمللی در راستای سال
سال 2411
پس از آن در سدال
ست پدس
بینالمللی خانواده شد که حاصل آن چهار گزارش بینالمللی ااسدت
1. United Nations trust fund on family activities
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ین گزارش
گدزارش
جامعترین گزارش با موضوع اجرا و اهداف سال بین المللی خانواده را ارائه کرد در اایدن
که هدف از ارائۀ آن کمک به تبادل تجربیات مثبت در سیاستگذاری در خصوص خانواده اسدت،
شده ااسدت
ست
سی شدده
بررسدی
حور برر
خدانوادهممحدور
هدای خانواده
برنامده های
ابتدا اقدامات دولتها برای اجرای سیاستها و برنا مه
یدار ،در زمی نۀ
زمیندۀ
سعۀ پاپایددار،
توسدعۀ
بدرای تو
برنامدۀ  2494برای
حمایدت از برنا مۀ
واکاوی سیاستهای خانوادهمحور در حما یت
یکیدارچگی
یارچگی
تروی یک
جنسدیتی و تدروی
کاهش فقر و محرومیت اجتماعی ،تعادل کار و خانواده و برابری جن سیتی
محورهدای
های
ترین محور
حور از ممهده تدرین
خانوادهممحدور
اجتماعی و همبستگی بین نسلی و حمایت از تحقیقات خدانواده
بر اایدن
ین
نان بدر
همنندان
گزارش است دبیرکل با پیروی از سیاست بینالمللی تروی برابری جنسیتی همن
باور است که در همۀ برنامههای خانوادهمحور به برابری جنسیتی 1توجه شود درحالیکده قائدل
بودن به برابری م لق زنان با مردان ،در بعضی مواقع با نادیده انگاشدتن تفداوتهدا ،خصدای و
نیازها ،نهتنها موجب ارتقای جایگاه و وضعیت بدانوان در خدانواده نمدیگدردد ،بلکده بدا تحمیدل
مسئولیتهای مضاعف و مافو توانمندیها و ظرفیت های وجودی ایشان ،موجب آسیبپدذیری
قدامات در سد
س
کل ااقددامات
دبیرکدل
بیشتر آنها و ظل مضاعف علیه آنها میشود در بخش دوم گزارش ،دبیر
بینالمللی را بررسی کرده و در بخش پایانی گزارش نیز ابتکارات جامعۀ مدنی را مورد توجه قرار
شورهای ععضدو
ضو
داده است به موجب گزارش مذکور ،ابتکارات در س ملی نشان میدهد که ککشدورهای
در تالش های خود برای توسعه و اجرای سیاست های خانواده محور و برنامه های سازمان ملل بده
به
هان در
جهدان
س ج
ناطق در سد
ضی از ممنداطق
بعضدی
ما بع
ند ،اامدا
کدرده ااندد،
مناسبت روز بین المللی خانواده پیشرفت کرده
سوم غغلدل و
س ۀ آدا و ررسدوم
بهواواسد
ند و بده
حروماندد
خانواده ممحدروم
شکیل خدانواده
حداقلهای بهرهمندی از حق تتشدکیل
شود ((A/73/61- para:107
میشدود
قض مدی
تبعیضهای ناشی از آن ،این حق بشری در این مناطق ننقدض
ستگی دارد و
 ،E/2018/4البته تأثیر سیاستها و برنامههای خانوادهمحور به ارزیابی منظ آنها ببسدتگی
تأثیر اقدامات اجرایی و قانونی بر خانوادهها باید پیوسته ارزیابی شود و به م العات خانوادهم حور
محدور
جه وویدژه
یژه
توجده
ها ،تو
خدانواده هدا،
بدر خانواده
خداص بر
در خصوص بررسی تأثیر سیاست های اجتماعی و اقتصادی خاص
مدیک ند
کندد
شود ) )A/73/61-E/2018/4. para: 114در خاتمه ،دبیرکل ،کشورهای عضو را تشویق می
یری آن ،تقو یت
تقویدت
پیگیدری
روندد پیگ
خدانواده و رو ند
جهدانی خانواده
سدال ج هانی
اهدداف سال
اجدرای ا هداف
تا به تالش های خود برای ا جرای
مربدوط به
بده
هدای مر بوط
سیاسدت های
همکاری با جامعۀ مدنی ،مؤسسات علمی و بخش خصوصی در اجرای سیا ست
مؤثر به
بده
طور مدؤثر
بدهطدور
که به
عاتی کده
خانواده و برنامههای آن؛ پشتیبانی از تحقیقات خانوادهمحور و م الالعداتی
سیاسدتگذاری خانواده
خدانواده
خدو در سیا ستگذاری
چالشهای خانوادگی پاسخ میدهد؛ و تبادل شیوهها و تجار خو
در س ملی ،من قهای و بینالمللی ادامه دهند
معرفی سیاستها ،قوانین و برنامههای خانوادهمحور در گزارشهای دبیرکل ،فرصت مناسبی
برای تبادل تجربیات مؤثر در راستای حمایت از خانواده میان دولتهای مختلف ایجاد میکند و
 1سازمان بهداشت جهانی برابری جنسیتی را «رفتار برابر با زنان و مردان در قوانین و سیاستگذاریها و دسترسدی
برابر به منابع و خدمات در خانوادهها ،جوامع و اجتماعات» تعریف میکند ()WHO, 2009: 3
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یق اایدن
ین
دقیدق
عۀ دق
ینرو م الالعدۀ
ازایدن
شود ازا
میشدود
سبب توجه دولتها به نق های موجود در اقداماتشان مدی
گزارشها در برنامهریزیهای ملی بسیار حائز اهمیت است

شورای حقوق بشر و نهاد خانواده
شورای حقو بشر بهعنوان یکی از مه ترین نهادهای نظام بینالمللدی حقدو بشدر بدا وظیفدۀ
تالش برای ارتقا و حمایت از حقو بشر ،با پیگیدری کشدورهای دوسدتدار خدانواده و نگدران در
خصوص افزایش آسیبها و فروپاشی خانوادهها ،موضوع خانواده را در دستور کار قرار داد کده در
ادامه به بررسی اقدامات و مباحث و موضعگیریهای مختلف در قبال آن میپردازی :

 .1قطعنامۀ «حمایت از خانواده»
اولین ق عنامه با عنوان «حمایت از خدانواده» در اجدالس بیسدتودوم شدورای حقدو بشدر در
دستور کار قرار گرفت این ق عنامه بر تعهد دولدتهدا ،بده اتخداذ رویدهای در خصدوص تقویدت
یت خانواده،
خدانواده،
کلیدت
به کل
برنامهها و سیاستهای خانوادهمحور تأکید داشت نکتۀ حائز اهمیت ،توجه بده
رفداه ه مۀ
همدۀ
رشدد و ر فاه
عی ر شد
طبیعدی
حی طبی
بهعنوان واحد اجتماعی ،گروه اساسی و طبیعی در جامعه و ممحدی
ارائده
ئه
اعضای آن بهویژه کودکان است؛ ازاین رو دولتها باید حمایت و کمک الزم را به خانوادهها ارا
نویس مدورد
مورد
پیش ندویس
دهند تا آنها بتوانند به طور کامل مسئولیتهای درون جامعه را بیذیرند این پدیش
ند ،قدرار
قرار
بودندد،
حمایت کشورهایی که بهدنبال حفظ کلیت نهاد خانواده در مقابل جریان فردگرایی بود
عۀ مددنی
مدنی
جامعدۀ
گرفت اما در مقابل با جریان مخالفی در میان کشورها و سازمانهای مردمنهاد و جام
کردندد
ند
مواجه شد آنها ابتکار عمل با موضوع حمایت از خانواده را بهشدت نگرانکننده ،توصیف کرد
متعلدق
لق
ند متع
توانندد
مخالفان معتقد بودند ،در این ق عنامه ،باید حفاظت از حقو بشر افرادی که میتوان
کشدورها در
به انواع مختلفی از خانواده در سراسر جهان باشند ،مورد توجه قرار گیرد؛ اما بعضی ک شورها
ستند در
ند ،ههسدتند
پی تروی مفهوم انحصاری خانواده که تجرد و تنوع در شکل خانواده را رد میککندد،
نهایت این ق عنامه در سال  2412به تصویب رسید ،1اما همننان بحثهای فراوان در خصدوص
نماینددگان
ندگان
ضور نمای
حضدور
این موضوع ادامه داشت در نشست بیستوهفت شورای حقو بشر ،پانلی با ح
شورها و
ضی ککشدورها
بعضدی
ندگان بع
ماینددگان
شر ،نمای
قو ببشدر،
حقدو
عاالن ح
نهادهای مبتنی بر معاهدات حقو بشری ،ففعداالن
نمایندگان سازمانهای غیردولتی برگزار شد جریان مخالف ق عنامه ،بحثهای چالشبرانگ یزی
برانگیدزی
فراد در
شر اافدراد
را ناظر بر «لزوم شناسایی اشکال متنوع از خانواده»« ،2توجه به نقضهای حقو ببشدر
1. A / HRC / RES / 26/11

 2زوجهای همجوار و فرزندان آنها؛ والدین تک و فرزندانشان؛ خانوادههدای پددربزرگ و مدادربزرگ یدا پددربزرگ و
مادربزرگشان؛ بنههای بزرگتری که مراقبت از خواهران و بدرادران و دیگدر فرزنددان را عهدده دارندد؛ شدرکای
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مسدئولیتهدای
های
خانواده»« ،م سئولیت
نوع خدانو
س ۀ ندوع
بهواواسد
کانون خانواده علیه همدیگر»« ،تبعیض علیه افراد بده
ند همن نین
همنندین
کردندد
رح کرد
هدا» ،م درح
خدانواده ها
ماعی خانواده
اجتمداعی
های اجت
چدالشهدای
هدا» و« چالش
خانواده ها
نابرابر افراد در خدانواده
روشهایی برای محافظت و حمایت از خانوادهها بررسی شد ) (A/HRC/28/40در جمعبندی و
خدانواده تأک ید
تأکیدد
اهمیدت خانواده
بدر اهم یت
تحلیل کلی این مذاکرات ،میتوان اذعان کرد ،همۀ شرکتکنندگان بر
کردند؛ اما وجود دو جریان مخالف در مذاکرات کامالً آشکار است تعدادی از هیأتها بر اهم یت
اهمیدت
حفدظ
فظ
خانواده بهعنوان ابزار کلیدی برای تحقق رفاه و ثبات ،ارتقای ارزشهای سنتی در جامعه ،ح
اجتمداعی قل مداد
قلمدداد
واحدد اجت ماع
عندوان وا حد
بده ع نوان
خدانواده را به
اخال و حمایت از حقو بشر تأکید کردند آنها خانواده
کردند که به انسجام اجتماعی ،توسعه و حمایت از حقو بشر و همننین حفظ هویت ،فره ن
فرهند
بشدر در خانواده
خدانواده
حقدو ب شر
نقدض ح قو
سئلۀ ن قض
و ارزشهای سنتی کمک میکند اما جریان مخالف ،به ممسدئلۀ
داشدتند
شتند
ید دا
تأکیدد
سدالخوردگان تأک
بهخصوص خانوادههای آسیبپذیر و نقض حقو زنان ،کودکان و سالخوردگان
یت قدرار
قرار
اولویدت
خانواده ،در اولو
یت خدانواده،
کلیدت
یت از کل
حمایدت
آنها حمایت از حقو افراد در خانواده را نسبت به حما
خدانواده های
هدای
گراهدا ،خانواده
همجدنسگرا ها،
اتحداد هم جنس
بر ات حاد
شتمل بدر
هدا ممشدتمل
دادند مخالفان بر شناسایی انواع خانواده ها
مکاتبدات
بات
مذاکرات و مکات
تک سرپرست و شرکای جنسی و فرزندانشان اصرار داشتند این گروه طی مدذاکرات
قو فدردی
فردی
حقدو
ضوع ح
موضدوع
خانواده ،مو
متعدد ،پیشنهاد دادند ،برای پنل بعدی در خصوص حمایت از خدانواده،
اعضای آن در دستور کار قرار گیرد این جریان ،از شورای حقو بشر سازمان ملل متحد تقا ضا
تقاضدا
خانواده در
کانون خدانواده
کرد ،توجه به اشکال متنوع خانواده و تروی و حمایت از حقو بشر افراد در کدانون
ستمر ،در تتمدام
مام
صورت ممسدتمر،
جلسات آتی مورد توجه قرار گیرد بعضی مؤسسات و جامعۀ مدنی به صدورت
بده صورت
صدورت
نبایدد به
بحث ها و مذاکرات تأکید کردند که انواع مختلفی از خانواده وجود دارد و افراد نبا ید
غیرقانونی به واس ۀ نوع خانواده ای که به آن تعلق دارند ،مورد تبعیض قائل شوند همننین ارتقا
ویدژه ای
یت و یژه
اهمیدت
ید اهم
و حمایت از حقو بشر افراد در تمام خانواده ها ،برای شورای حقو بشر ،بابایدد
داشته باشد )(IOR 41/022/2014

ندگی کوافی
کافی
سهم ززنودگی
تحقوق سوهم
 .2قطعنامۀ «حمایت از خانواده :مشارکت خانواده در تح
برای اعضای آن ،بهویژه از طری ریشهکنسازی فقر و دستیابی به توسعۀ پایدار»
مهای بدابا ع نوان
عندوان
عنامده
شر ،ق عنا
قو ببشدر،
حقدو
شورای ح
پس از بحثهای فراوان بین گروه های مختلف در شدورای
یژه از
بهوویدژه
ضای آن ،بده
« حمایت از خانواده :مشارکت خانواده در تحقق سه زندگی کافی برای اعاعضدای
شد در اایدن
ین
صویب شدد
طریق ریشهکنسازی فقر و دستیابی به توسعۀ پایدار» در  9وئیۀ  2415تتصدویب
ق عنامه تفکر ارزشی به خانواده از طریق جریان دوستدار خانواده همننان حاک بود خانوادهای
اجتمداعی و
انسدجام اجت ماعی
ایجداد ان سجام
بدرای ای جاد
عداملی برای
باشدد ،عاملی
شدده با شد،
تضدمین شده
که احترام به حقو اعضای آن ت ضمین
زندگی ثبتنامشده با یا بدون فرزند؛ و پدر و مادر همجنس و فرزندان آنها
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یاتی در
حیداتی
قش ح
خانواده ننقدش
همبستگی بین نسل ها و توسعۀ اجتماعی معرفی شد همننین برای خدانواده
عنامده،
مه،
ین ق عنا
حفظ هویت فرهنگی ،سنتها ،اخال  ،میراث و ارزش های جامعه ترسی کردند اایدن
داشدت
شت
هایی دا
ضمن اذعان به افزایش آسیب ها به واحد خانواده ،نسبت به ق عنامۀ قبلی نوآوریهدایی
دولتها ،نقش خانواده در دستیابی به اهداف توسعهای ،از جمله ریشهکن کردن فقر و گرسنگی،
نان ،کداهش
کاهش
سازی ززندان،
توانمندسدازی
سیتی و توانمند
جنسدی
بری جن
برابدری
تروی برا
مومی ،تدروی
دستیابی به آموزش ابتدایی ععمدومی،
مرگ ومیر کودکان ،بهبود سالمت مادران ،مبارزه با اچ آی وی  /ایدز ،ماالریا و سایر بیماریها ،را
حائز اهمیت دانستند در این ق عنامه ،آثار سوء فشارهای ناشی از تغییرات اجتماعی و اقتصادی
ست شدد
شد
درخواسدت
ضو درخوا
شورهای ععضدو
بر خانواده بررسی و تقویت و حمایت از «همۀ خانوادهها» از ککشدورهای
اساسدی
سی
همننین به رسمیت شناختن برابری زنان و مردان و احترام به حقو بشر و آزادیهای اسا
همۀ اعضای خانواده ،الزمۀ زندگی خانوادگی و به طور کلی جامعه دانسته شد به موارد متعدد از
تبعیضها و نقض حقو بشر در خانوادهها بهویژه علیه زنان و کودکان اشاره شد که سیاستها و
به کارگیری
کدارگیری
ها در بده
لتهدا
دولدت
اقدامات حفاظت از خانواده میتواند آن را رفع کند در این ق عنامه ،دو
حداکثر منابع موجود برای انجام اقدامات مختلف به منظور حمایت و حفاظت از خانواده تتشدویق
شویق
جامعدۀ
عۀ
ها و جام
لتهدا
دولدت
یان دو
فانی در ممیدان
خالفدانی
شدند ) (A / HRC / RES / 29/22البته این ق عنامه ،مخال
تأییدد
ید
مدنی داشت آنها اظهار تأسف کردند ،از اینکه همننان اشکال مختلف خانواده بهصراحت تأی
نشده است مخالفان اظهار داشتند پرداختن به این موضوع ،باید در قالب حقو فردی مثل حق
زنان یا دختران در خانواده باشد موضوعات مدورد بحدث حتمدا از منظدر فدردی و در خصدوص
چگونگی نقض یا ارتقای حقو بشدر افدراد در خدانواده باشدد؛ امدا در ق عنامده کلیدت خدانواده
بهعنوان یک نهاد اجتماعی مورد بحث است ق عنامه باید بهصورت شفاف به چگونگی نقدض یدا
تجاوز به حقو بشر افراد که توس اعضای یک خانواده علیه ه صورت میگیرد یدا بده ارتقدا و
حمایت از حقو بشر افراد در کانون خانواده توس هر یک از اعضا میپرداخت ،اما از آن غفلدت
کرده است سازمانهای غیردولتی مانند عفو بین الملل نیز اظهار داشتند این ق عنامه ،با انحراف
از مأموریت سازمانی شورای حقو بشر در خصوص حمایت و ارتقای حقو بشر افراد ،به سمت
حمایت از حقو یک نهاد اجتماعی به نام خانواده سو پیدا کدرده اسدت همنندین توجده بده
حقو بشر هر یک از اعضای خانواده ،بهویژه زنان و دختران و موارد پیشگیری از نقدض حقدو
بشر افراد که در بستر خانواده اتفا میافتد ،1مورد اغماض قرار گرفته است آنها اعدالم کردندد،
هر ق عنامه ای که بهدنبال تشویق سیاستهایی برای حمایت از خانوادههاست ،برای قابل قبدول
بودن باید نکاتی را رعایدت کندد ،از جملده «بده رسدمیت شدناختن اشدکال مختلدف خدانواده»،
 1پیشگیری از مرگومیر مدادران ،پیشدگیری از کدودکآزاری ،ازدواج زودهنگدام و اجبداری ،خشدونت مبتندی بدر
جنسیت زنانه ،خشونت خانگی ،از جمله تجاوز زناشویی و خشونت شریک صدمیمانه ،جدرائ ناموسدی و مدوارد
سوء استفاده از کودک
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«شناسایی حق هر فرد برای لذت بردن از زندگی خانوادگی»« ،حق به عدم تبعدیض»« ،برابدری
در برابر قانون»« ،حمایت مساوی از حقو بشر هر یک از اعضدای خدانواده»« ،توجده بده نقدض
حقو بشر در خانوادهها که توس اعضای خدانواده علیده یکددیگر اتفدا مدیافتدد» و «وظیفدۀ
دولت ها برای انجام اقدامات قانونی برای پیشگیری ،تحقیق و جبدران خسدارت از نقدض حقدو
بشر»« ،پرهیز از کاربرد کلمات «سنت»« ،اخال »« ،میراث» و «ارزش» کده مدبه اندد و اغلدب
برای توجیه نابرابریهای جنسیتی ،تبعیض و خشونت بهکار می روند» و «شناسایی تعهد مثبدت
حقو بشر بینالمللی در جهت رفع اعتقادات ،ارزش ها ،کلیشه ها یا شیوه هدای مضدر سدنتی یدا
فرهنگی در خانواده که با حقو بشر م ابقت ندارد» ) (IOR 41/1994/2015شاید بتدوان تمدام
مباحث گروه اخیر را اینگونه جمعبندی کرد :دولتها باید حقو بشر همۀ اعضدای خدانواده در
اشکال مختلف را ارتقا دهند و حمایت و تدروی حقدو و نیازهدای افدراد نسدبت بده حمایدت و
حفاظت از کلیت خانواده باید از طرف دولت در اولویت باشد ،درحالیکه گروه دوستدار خدانواده،
ضمن تأکید بر تشکیل خانواده مبتنی بر ازدواج بین زن و مرد ،در تعدارض بدین حفدظ حقدو
فردی هر یک از افراد خانواده با حفظ کلیت خانواده ،بده حفدظ واحدد خدانواده بدهعندوان رکدن
اساسی و طبیعی جامعه اولویت میدهند

 .3گزارش «حمایت از خانواده :مشارکت خانواده در تحق سطح زندگی کوافی
کافی
برای اعضای خود ،بهویژه از طری ریشهکنی فقر و دستیابی به توسعۀ پایدار»
حاصل تضار این دو جریان ،در شورای حقو بشر را میتوان در گزارش «حمایت از خانواده:
خدانواده:
مشارکت خانواده در تحقق س زندگی کافی برای اعضای خود ،بهویژه از طریق ریشهکنی فقر
کرد در اایدن
ین
و دستیابی به توسعۀ پایدار» ،در مورد اجرای تعهدات بینالمللی دولتها مشاهده کدرد
لت ها
هدا
دولدت
یۀ دو
اولیدۀ
هد اول
تعهدد
گزارش ،ضمن اشاره به اهمیت خانواده در اسناد بین المللی حقو بشر و تع
فی از
تعریفدی
شر ،تعری
قو ببشدر،
حقدو
لی ح
المللدی
بین المل
برای حمایت از خانواده ،اذعان شده است براساس قوانین بدین
اقتصدادی
صادی
گی و اقت
فرهنگدی
ماعی ،فرهن
اجتمداعی،
تاریخی ،اجت
عی تداریخی،
واقعدی
خانواده وجود ندارد؛ بنابراین بسته به ساختار واق
تعریدف
یف
کان تعر
یل امامکدان
دلیدل
مین دل
به ههمدین
جامعه و شرای زندگی اعضای خانواده ،تعاریف متفاوت است؛ بده
سایی و
شناسدایی
برای شنا
شاخ را بدرای
حداقل دو شداخ
استاندارد وجود ندارد .البته استانداردهای بینالمللی ،حدداق
تبعدیض،
عیض،
عدم تب
حفاظت از خانوادهها در س ملی تعیین میکنند :اول ،احترام به اصل برابری و عددم
جه بده
به
توجده
کودک بدابا تو
از جمله رفتار برابر با زنان؛ و دوم ،تضمین مؤثر برای تأمین بهترین منافع کدودک
مانندد
ند
روابدب  ،مان
شکال روا
خی از ااشدکال
برخدی
که بر
ند کده
ته ااندد
دریافتده
شری دریاف
قو ببشدری
حقدو
سازوکارهای ح
ها ،سدازوکارهای
این شاخ هدا،
چندهمسری و ازدواج زودهنگام فرزند ،برخالف استانداردهای بینالمللی حقو بشر است و باید
ممنوع شود .نکتۀ حائز اهمیت آنکه منافع عالیۀ کودک ،چگونه میتواند در خانواد همجنسگرا

 054فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

ممنوعده
عه
موارد ممنو
جزء مدوارد
یا شریک جنسی یا زوج های همجوار ،تأمین شود که گزارش مذکور آن را جد
احصا نکرده است
ید در چدارچو
چارچو
که بابایدد
شر کده
در ادامۀ گزارش ،حقو فردی افراد در اسناد بین المللی حقو ببشدر
خانواده»،
حمایت از خانواده به آن توجه شود ،تشری شده است ،از جمله «حق ازدواج و ایجاد خدانواده
یت ازدواج
ممنوعیدت
سن ازدواج و ممنوع
یف سدن
تعریدف
باری»« ،تعر
اجبداری
یت ازدواج اج
ممنوعیدت
سر و ممنوع
همسدر
«حق انتخا هم
صی و
خصوصدی
حری خصو
فظ حدری
حفدظ
حق ح
فرزند»« ،حق تصمی گیری در مورد تعداد و فاصلۀ فرزندان»« ،حدق
ستفاده قدرار
قرار
سوءاسدتفاده
شونت یدایا سوءا
خشدونت
یز از خ
پرهیدز
حق پره
خانواده»« ،حدق
زندگی خانوادگی»« ،حق برابری در خدانواده
نگرفتن در خانواده»
گری از گدزارش
گزارش
خش دیگدری
خانواده ،ببخدش
تشری تعهدات دولتها ،در زمینۀ حفاظت و حمایت از خدانواده،
است دولت ها در دو روش صری و ضمنی سیاستهای مختلفی را برای خانواده اتخاذ کردها ند؛
اندد؛
سیاست های صری خانوادگی که متمرکز بر رسیدن به اهداف خاص مربوط به خانواده بهع نوان
عندوان
طور ممسدتقی
ستقی
بهطدور
خانواده را بده
یک نهاد اجتماعی است و سیاستهای ضمنی خانوادگی که واحد خدانواده
یل ااسدتانداردهای
ستانداردهای
وتحلیدل
مدنظر ندارند ،اما تأثیراتی بر روی آن دارند در این بخش ،پس از تجزیهوتحل
توافقنامدۀ
مۀ
یک توافقنا
جود یدک
حد ،بده ووجدود
متحدد،
لل مت
سازمان مملدل
شر سدازمان
قو ببشدر
حقدو
در حال تغییر و رویهها ،در نظام ح
بین المللی اشاره شده است« :خانواده یک واحد اجتماعی بنیادین با کارکرد آموزشی ،پرورشی و
سئله سدبب
سبب
ین ممسدئله
دهدد» اایدن
مید هد
جام مدی
خدماتی انانجدام
مراقبتهای مختلف است که برای اعضای خود خددماتی
جملده
له
خود ،از جم
می شود خانواده بازیگر اصلی در راستای ارتقا و حمایت از حقو اساسی اعضای خدود،
حق بهرهمندی از استاندارد مناسب زندگی ،باشد ).)A/HRC/31/37
در ارزیابی این گزارش میتوان گفت ،یک اجماع گسترده در خصوص سه بالقو خانوادهها در
فعلیدت
یت
رفاه و پیشرفت اعضای آن و توسعۀ جامعه بهطور کل وجود دارد؛ اما تدابیر اتخاذی برای به فعل
نرم و
قو ندرم
حقدو
گر ،ح
دیگدر،
سوی دی
ند از سدوی
میککندد
رساندن این ظرفیت عظی بعضاً مسیری ناصحی را طی مدی
ته و در
گرفتده
شکل گرف
مقررات قوامنایافتۀ بینالمللی با موضوع خانواده ،در ظرفیت شورای حقو بشر شدکل
روند اصالح و تکمیل است که میتواند بهزودی در قالب معاهد بینالمللی الزامآور ارائه شود

نتیجهگیری
در عصر فراصنعتی ،نهاد بسیار مه و حسداس خدانواده کده پایده ،اسداس و زیرسداخت جوامدع
متمدن است ،دچار بحران شده و در سراشیبی نابودی قرار گرفته و زن خ در «زنددگی بددون
قیدوبند خانواده» را برای جهانیان به صدا درآورده است ازاین رو تمام اندیشمندان متعهد که به
فرهن و تمدن بشری و انسانی میاندیشدند ،موظدفاندد «راهبردهدای کداربردی پیشدگیرانه از
نابودی خانواده» را بیابند و تالش کرده تا آنها را اجرایی کنند (اسعدی.)26 :1911 ،
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در این زمینه ،سازمان ملل متحد با آگاهی از رشد تصاعدی فروپاشدی کدانون خدانوادههدا و
تضییع حق افراد در بهره مندی از خانواد سال و بانشاط و اثرگذاری منفدی آن بدر بهدرهمنددی
افراد از سایر حقو بشری و در مقابل نقش مه خانواد سال و باثبات در تحقق توسعۀ پایدار و
ارتقا و حمایت از حقو بشر ،موضوع خانواده را که تا قرن بیست جزء حقو خصوصدی و ملدی
کشورها بود ،به منزلۀ یکی از موضوعات مه حقو بشری در دسدتور کدار خدود قدرار داده و در
قالب اسناد بین المللی و سازوکارهای حقو بشری ،حق بهدرهمنددی از خدانواده و حفدظ کیدان
بدهع نوان
عندوان
هدا به
خدانواده ها
یدت خانواده
خانواده را مورد توجه قرار داده است تعیین روز جهانی خانواده ،اهم ی
واحدهای اساسی جوامع و نگرانی از وضعیت امور خانواده در اطراف جهان را منعکس می سازد
سدازد
برنامده های
هدای
هدا و برنا مه
سیاسدت ها
قای سیا ست
ارتقدا
پشدتیبانی و ارت
فراه آوردن خدمات اساسی در حوز خانواده ،پ شت
شتیبانی از
فندی و پپشدت
هدای ف ن
کمدک های
ارائدۀ ک مک
المللدی ،ارا ئ
بینالمل لی،
قهای و بدین
لی ،من قده
خانوادهمحور در س وح مملدی،
مثبدت
بت
ستاوردهای مث
له ددسدتاوردهای
جملده
خدانواده ،از جم
ظرفیت سازی برای کشورهای در حال توسعه در حوز خانواده
توجه نظام بینالمللی حقو بشر به خانواده است البته شایان ذکر اسدت کده اسدناد و مقدررات
قوامنیافتۀ بینالمللی در خصوص خانواده از جمله ق عنامههای مجمع عمومی و شدورای حقدو
بشر ،گزارشهای دبیرکل ،تفاسیر و توصیههای عام نهادهای مبتنی بر معاهدات حقدو بشدری،
می تواند در تکوین و توسعۀ هنجارهای خانواده با ماهیت الزامآور ،مدؤثر واقدع شدود و بدا وجدود
اهمیت خانواده در جامعۀ جهانی ،سند حقوقی بین المللی تخصصدی در مدورد آن ،در چدارچو
نظام بینالمللی حقو بشر ،به تصویب برسد
متأسفانه برخالف تالش فراوان به منظور حمایت از خانواده ،تفکر فردگرایی و تساویطلبی و
تقابل افراد در کانون خانواده با نفوذ در تدوین اسدناد بدین المللدی موجدب شدده اسدت ،تددابیر
اتخاذی بعضا کانون خانواده را تضعیف کند زوجیت زن و مرد بهعنوان مبنای تشدکیل خدانواده
مصرح در اعالمیۀ جهانی حقو بشر در روندی تدریجی متأسفانه مورد اغماض قرار گرفته است
و سازوکارهای حقو بشری با نادیده انگاشتن این مسدئلۀ مهد مبتندی بدر خلقدت بشدری ،بدر
دیدگاه حق انتخا زن یا مرد در نوع رواب جنسی و آزادی آن تأکیدد ورزیدده و خدانواده را در
حد یک نهاد عرفی و قراردادی تنزل داده اند در عصر حاضر نتیجۀ مشروعیت بخشیدن بده ایدن
دیدگاهها ،آزادی رواب جنسی ،مشروعیت همخانگی ،همجنسبازی و روسییگری در چدارچو
و نظام حقوقی ملل متحد بهویژه نظام بینالمللی حقو بشر است
در مجموع میتوان گفت ،بدا وجدود اقددامات و برنامدهریدزیهدا و تبدادل تجربیدات مثبدت در
چارچو ملل متحد و دستاوردهای مؤثر آن ،و تدوین اسناد مرتب با خانواده در نظام بدینالمللدی
حقدو بشدر ،متأسدفانه اسدناد اغلدب فردمحورندد و تفاسدیر نهادهدای حقدو بشدری مبتندی بدر
سیاستهای فردگرایانه در تقابل با نهاد خانواده قرار گرفته و در واقع آن را تضعیف کرده است
ازاینرو کشورها و سازمانهای مردمنهاد و جامعۀ مددنی حدامی خدانواده بایدد بدا انسدجام و
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همبستگی تالش کنند ،حقو نرم در موضوع خانواده بهنحو صحی شکل بگیدرد و متعاقدب آن
سندی الزامآور در قالب معاهدهای بین المللی در راستای حمایت از خدانواده تنظدی شدود و بده
تصویب دولتها برسد
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