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 چکیده
در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته 

ست های بشر در معرض نقض جددی اسدت   عنوان یکی از حقعنوان یکی از حقو حق بر زندگی خانوادگی بهو حق بر زندگی خانوادگی به جدی ا یتاهمیدت  های بشر در معرض نقض    اهم
جایگاه این حق در اسناد مختلف حقدو   فرارو، فرارو،   ۀنویسندگان در مقالنویسندگان در مقال  ،موضوع خانواده موجب شدموضوع خانواده موجب شد

مرتب  المللی حقو  بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مدرتب   مواجهۀ نظام بینمواجهۀ نظام بینبشری را تبیین و  المللی حقو  بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات 
قوامتعدادی از این اسناد در زمدر  مقدررات قدوام    اگرچه را ارزیابی کنند را ارزیابی کنند  قررات  مر  م بیننایافتدۀ بدین  تعدادی از این اسناد در ز تۀ  سالمللدی اسد  نایاف لی ا ت، ت، المل

فراه  آور با موضدوع خدانواده باشدد  همنندین فدراه       ساز تدوین سندی با ماهیت الزامساز تدوین سندی با ماهیت الزامتواند زمینهتواند زمینهمیمی نین  شد  همن خانواده با ضوع  آور با مو
س  هدا در سد    سیاستگذاریسیاستگذاریتوجه به خانواده در توجه به خانواده در   ییخانواده و ارتقاخانواده و ارتقا    در حوزدر حوز  ییخدمات اساسخدمات اساس  آوردنآوردن   ها در 

یدی و  های مثبت، متأسفانه تفکر فردگرااما با وجود این تالش شود شود مثبت ارزیابی میمثبت ارزیابی می  ،المللیالمللیبینبین
المللی، ضدمن موجده و   طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بینتساوی

قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضدعیف شدود و روندد    
 فروپاشی آن ادامه داشته باشد 
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 مقدمه
شدود و  ای محسدو  مدی  بندای هدر جامعده    ترین نهاد اجتماعی، سدن  عنوان کوچکخانواده به

قددس  شده در ایدن کدانون م  ساختارها و هنجارهای جوامع مختلف براساس افراد متولد و تربیت
شددن و  تواند کانون اصلی رشدد و تعدالی انسدان باشدد  در فرایندد جهدانی       گیرد و میشکل می

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 

شناسی م رح شد  براساس این نظریه تغییراتی که در زنددگی خدانوادگی ر    نواده در جامعهخا
های غیررسمی، طال  و خدانواد   داده، از جمله کاهش نر  ازدواج و زادوولد، افزایش نر  ازدواج

، افزایش اشدتغال زندان و افدزایش فردگرایدی در روابد       1همراه فرزندانمتشکل از پدر یا مادر به
وصی، موجب فروپاشی خانواده شده است  با توجه به اینکه خدانواد  مقتددر، بنیدان جامعدۀ     خص

شد )هیدوز   مقتدر است، عقیده بر آن است که فروپاشی خانواده به فروپاشی جامعه منجر خواهد
بر آثار مخر  فروپاشدی خدانواده در جامعده کده از     (  از سوی دیگر، عالوه261 :1911و استون، 

شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی است، حق بدر زنددگی   شناسی، دغدغۀ جامعهمنظر جامعه
شده و دارای ابعادی مانند حق رسمیت شناخته  المللی حقو  بشر بهخانوادگی که در نظام بین

داشتن بده یدک خدانواده، حدق زوجدین بده زنددگی         فرد به ازدواج و تشکیل خانواده، حق تعلق
د، حق والدین بر تربیت فرزندشان و مراقبت از آنها و حق کودکدان  مشترک، حق بر داشتن فرزن

 است شدت در معرض تهدید و نقض قرار گرفته به زندگی در کنار والدینشان است، به
این حق مه  فردی که ابتنای جامعۀ سال  است و در اعالمیۀ جهانی حقو  بشر و میثداقین  

المللی کمتدر  سایر حقو  مندرج در اسناد بینشده، نسبت به رسمیت شناخته حقو  بشری به 
آمدده در  میالدی بدا توجده بده تغییدرات پدیش      1334مورد توجه قرار گرفته بود و از اواخر دهۀ 

 المللی قدرار زندگی خانوادگی و تبعات آن برای زندگی اجتماعی بشریت، در کانون توجهات بین
ارکان سازمان ملدل متحدد هدر کددام      نهادهای مبتنی بر معاهدات حقو  بشری و سایر گرفت و

رو در این مقالده نویسدندگان   کردند  ازاین نوعی در راستای ارتقای این حق و تعریف آن تالشبه
عندوان مبندای   ضمن بررسی جایگاه این حق در اسناد مختلف حقو  بشری و تعریف خانواده به

تغییرات آن را ارزیابی و اقدامات تغییرات آن را ارزیابی و اقدامات المللی حقو  بشر با خانواده و المللی حقو  بشر با خانواده و مواجهۀ نظام بینمواجهۀ نظام بینگیری آن، شکل
 اند اند گرفته در راستای حمایت از این نهاد رو به تزلزل را بررسی کردهگرفته در راستای حمایت از این نهاد رو به تزلزل را بررسی کردهانجامانجام

                                                           
و همراه یکی از والددین  شود که فرزند بهای اطال  میشناسی به خانوادهوالد( در جامعهسرپرست )تک  خانواد  تک1

  اسدت یافتده  واج روزافدزون  زمین ردر مغر 1364ۀ از ده هاکند  این خانوادهزندگی میر موارد با مادر بیشتدر 
را کاهش ازدواج رسمی، زندگی مشدترک بددون    هاخانواده این محققان اجتماعی، علت اصلی ظهور و گسترش

 .اندسازی تشریفات طال  در کشورها دانستهازدواج، فردگرایی مفرط، گرایش به طال  و ساده
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 تحول مفهوم خانواده در علوم اجتماعیتحول مفهوم خانواده در علوم اجتماعی
ترین واحد اجتماع است که بر مبنای ازدواج بدین زن و مدردی کده خدود را آمداد       خانواده کوچک

دانندد و آندان کده    خود را شایستۀ پدر و مادر شددن مدی   بینند و کسانی کهپذیرفتن مسئولیت می
(  در بسدیاری از  91: 1913شدود )کاتوزیدان،   پندارند، تشکیل مدی عشق خود را به ه  جاودانه می

شددت کمرند  شدده و    ( کده بده  1جوامع امروزی، در کنار مفهوم سنتی خانواده )خانواد  گسدترده 
و مبتنی بر پیوندهای خونی و ازدواج هسدتند، شداهد   که هر د –( 2ایخانواد  مدرن )خانواد  هسته

مدرن از خانواده هستی  که برخالف الگوهای قبلی مبتندی بدر خدون یدا ازدواج     وجود مفهوم پست
 :1934نیدا،  گدرا( )حکمدت  های همجنسنکرده یا زوجگرای ازدواجهای ناهمجنسنیست )مثل زوج

کدرده و فرزنددان   د را متشدکل از زن و مدرد ازدواج  های خانوادگی، این نها(  البته حامیان ارزش13
ها برای تشکیل زندگی مشترک میان دو همجنس را غیراخالقی و فاقدد  اند و سایر قالبآنها دانسته

ها بر حق انتخا  زن یا مدرد در    در مقابل برخی دیدگاه(Bonine, 2009: 20)دانند نام خانواده می
حد یدک نهداد عرفدی و قدراردادی تندزل       را در ورزند و آنمینوع رواب  جنسی و آزادی آن تأکید 

خدانگی،  هدا، آزادی روابد  جنسدی، مشدروعیت هد      گونه دیدگاهنهادن در ایندهند  نتیجۀ قدم می
(  در شناسدایی خدانواد  نامتعدارف،    29: 1916بدود )گداردنر،    بازی و روسدییگری خواهدد  همجنس

گدرا را  و در تصمیمی محیرالعقدول یدک زوج همجدنس    دادگاهی در نیویورک اولین گام را برداشت
بازهدا اغلدب از خصوصدیات    کدرد اتحادیدۀ همجدنس    رسمیت شدناخت و تأکیدد  عنوان خانواده بهبه

  (Clark, 1998: 289کند )همسری حفاظت میارزشمند خانواد  سنتی مانند پایداری و تک
با  با اهمیت روزافزون موضوعات و متعاق در راستای این تحوالت اجتماعی در کشورهای مختلف

المللی، ساختار خانواده نیز به موضوع محوری های بینحقو  بشری در عناوین و مذاکرات کنفرانس
هدا و  هدا، میثدا   هدا، کنوانسدیون  المللدی مانندد اعالمیده   شد و امروزه در اسناد بین مذاکرات تبدیل

ین و اصول متعددی را در حی ۀ خدانواده  رسمی سازمان ملل متحد، مواز هایها و گزارشق عنامه
ها، متعهدد بده رعایدت آنهدا     توان یافت که دولتالملل میهمانند سایر موازین م رح در حقو  بین

 شوند المللی بررسی می(  در ادامه برخی از این اسناد بین61: 1939هستند )صفارنیا، 
 

 های حقوق بشریهای حقوق بشریجایگاه خانواده در میثاقین و کنوانسیونجایگاه خانواده در میثاقین و کنوانسیون
هر زن و مرد و حق ازدواج برای  رکن طبیعی و اساسی اجتماععنوان بهخانواده پس از شناسایی 

                                                           
بیش از دو نسل از خویشداوندان نزدیدک بدا هد  و در     در این نوع خانواده  :(Extended Family)  خانواد  گسترده 1

 ها و اقوام درجه دو نیز است   کنند و شامل پدربزرگقالب یک خانوار زندگی می

 شود نوعی از خانواده است که از زن و شوهر و فرزندان آنان تشکیل می :(Nuclear Family)ای   خانواد  هسته2
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اعالمیۀ جهانی حقو  بشر، میثا  حقو  مدنی و سیاسی، کنوانسیون حمایت از  16  ماددر  بالغ
 عنوان عنصرنژادی نیز خانواده را به توان و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیضحقو  افراد ک 

طبیعی و اساسی جامعه معرفی و مستحق حمایت جامعه و حکومت شناسایی کدرده و بدر حدق    
اندد   کدرده  رسند، تأکیدنکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می

میثا  حقو  مدنی و سیاسی، رضایت آزاداندۀ طدرفین را بدرای تشدکیل خدانواده       29البته ماد  
که میثا  حقو  اقتصادی اجتماعی فرهنگدی تصدری  کدرده کده       1414عالوه، ماد  عالوه، ماد  بهبهاند  دضروری می کرده  صری   گی ت میثا  حقو  اقتصادی اجتماعی فرهن

سئولیت ویژه بدرای تشدکیل و اسدتقرار آن و مدادام کده مسدئولیت       خانواده باید از حمایت و مساعدت بهخانواده باید از حمایت و مساعدت به که م مادام  ستقرار آن و  شکیل و ا برای ت ویژه 
خوردارحد اعالی ممکن برخدوردار عهده دارد، بهعهده دارد، بهنگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بهنگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به شود  شدود     حد اعالی ممکن بر

کالیف از حقو  بشر است که موجب تکدالیف    1و تشکیل خانواده متعلق به دو نسلو تشکیل خانواده متعلق به دو نسلبنابراین حق ازدواج بنابراین حق ازدواج  از حقو  بشر است که موجب ت
از از نکتۀ حائز اهمیت، حمایدت    Foly, 2008: 69)))  شودشودها در این حوزه میها در این حوزه میسلبی و ایجابی دولتسلبی و ایجابی دولت

ته تعریف و شکل مرسوم خانواده و ازدواج میان دو جنس مخالف، در تمامی این اسناد است  البتده   تعریف و شکل مرسوم خانواده و ازدواج میان دو جنس مخالف، در تمامی این اسناد است  الب
خال  دلیدل نظد  عمدومی، مصدال  عمدومی، اخدال        هایی به این حق، بههایی به این حق، بهیتیتتوانند محدودتوانند محدودها میها میدولتدولت مومی، ا صال  ع مومی، م ظ  ع یل ن دل

شهروندی در عمومی و امنیت عمومی اعمال کنند که در تفکیک میدان حقدو  بشدر و حقدو  شدهروندی در       قو   شر و ح قو  ب یان ح عمومی و امنیت عمومی اعمال کنند که در تفکیک م
 ( ( 1111: : 19321932قرار گیرد )جاوید، قرار گیرد )جاوید،   موضوع خانواده و ازدواج باید مورد توجهموضوع خانواده و ازدواج باید مورد توجه

 

 حقوق بشرحقوق بشرمفهوم و تعریف خانواده در تفاسیر عمومی کمیتۀ مفهوم و تعریف خانواده در تفاسیر عمومی کمیتۀ 
منددی از  الف تأکید بر اهمیت و جایگاه خانواده در اسناد حقو  بشری و شناسایی حق بهرهبرخ

است  کمیتۀ حقو  بشر معتقدد   کدام از این اسناد تعریفی از خانواده ارائه نشدهخانواده، در هیچ
پرسد تدا چده   ها میتواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد و از دولتاست، مفهوم خانواده می

 CCPR, Generalکنند؟)عنوان خانواده، شناسایی و حمایت میناکرده را بههای ازدواجدازه زوجان

Comment , 1990: Para. 2  )  )    عندوان سدندی   کمیته، برخالف تصری  اعالمیدۀ حقدو  بشدر بده
مبنایی در خصوص لزوم وجود عقدد ازدواج بدین زن و مدرد بدرای تشدکیل خدانواده، شناسدایی        

 CCPR, General) (عنوان خانواده، امدری مهد  تلقدی کدرده اسدت      نکرده را بههای ازدواجزوج

Comment, 2000: Para.27  هدای ادواری  بر تفاسیر عمومی، کمیته پس از بررسی گدزارش عالوه
جنسدی و جلدوگیری از هدر     هایگرایان و افراد با گرایشکشورهای مختلف، حمایت از همجنس

هدا را بده اتخداذ    داده و در مالحظات نهایی خود دولدت  توجه قرارگونه تبعیض علیه آنها را مورد 
 Concluding Observations of the).اسدت  اقددامات قدانونی و حمدایتی از آنهدا توصدیه کدرده      

Human Rights Committee, 2011: para. 10)       بنابراین شناسدایی اندواع مختلدف خدانواده بدا  

                                                           
ی و سیاسی، و نسل دوم ناظر به حقو  اقتصادی اجتمداعی و فرهنگدی و     نسل اول حقو  بشر ناظر بر حقو  مدن1

 نسل سوم حقو  بشر ناظر بر حقو  جمعی است 
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( و 32: 1913ندام،  نده صدورت پذیرفتده اسدت )بدی     مآباچارچو  نامتعارف براساس فرهن  لذت
 شوند گرایی ترغیب میالمللی به شناسایی و حمایت از همجنسها و جامعۀ بیندولت

 

مومیعموومی   تفاسیرتفاسیر  دردر  خانوادهخانواده  تشکیل و تحکیمتشکیل و تحکیم  الزاماتالزامات تۀکمیتوۀ   ع قوقحقووق   کمی   ح
 1سیداسیدا  وو  بشربشر

عدم تبیکی از الزامات و شرای  برخورداری از حق ازدواج و تشکیل خانواده، عددم تب  عیض در ازدواج و عدیض در ازدواج و  یکی از الزامات و شرای  برخورداری از حق ازدواج و تشکیل خانواده، 
یدبایدد   همسرانهمسران  ازدواج،ازدواج،  طولطول  دردر    های ناشی از آن استهای ناشی از آن استمسئولیتمسئولیت قو حقدو    دارایدارای  با سئولیتمسدئولیت   وو  ح   هایهدای م

نانآندان   رواب رواب   ازاز  ناشیناشی  مسائلمسائل  کلیۀکلیۀ  بهبه  تساویتساوی  ایناین    باشندباشند  خانوادهخانواده  دردر  برابربرابر ندمانندد   آ خا انتخدا    مان گاه،اقامتگداه،   انت   اقامت
  ترتیباتترتیبات  برایبرای  تساویتساوی  ایناین    یابدیابدمیمی  تعمی تعمی   هاهاداراییدارایی  مدیریتمدیریت  وو  کودکانکودکان  تربیتتربیت  وو  تعلی تعلی   منزل،منزل،  ادار ادار 

شودبایدد رعایدت شدود     نیزنیز  ازدواجازدواج  انحاللانحالل  یایا  جداییجدایی  بهبه  مربوطمربوط یت  ید رعا  :CCPR General Comment, 1990) با

Para. 7.8))فع های زوجدین، بدر رفدع    رفع تبعیض و برابری م لق در حقو  و مسئولیترفع تبعیض و برابری م لق در حقو  و مسئولیت برایبرای   البته  البته بر ر جین،  های زو
ب  بدا  رویکرد یا تعصب مرت 2«جنسیتی ۀکلیش»است  است    شدهشده  های جنسیتی نادرست تأکیدهای جنسیتی نادرست تأکیدکلیشهکلیشه

 ایفدا هایی توس  مردان یا زندان  نقش عنوانبهباید ی است که یا خصوصیات رفتار  جنسیت دربار
 بده ندام  المللدی  ه در ادبیات  اسناد حقوقی  بدین آننه امروز  (Cook & Cusack, 2010: 20) شود

 ررا د مدردان  رواندی و رفتداری زندان بدا     هایتفاوت تمامشود، میم رح  «جنسیتی هایکلیشه»
 جدنس زن  نتیجدۀ و  نددارد  طبیعدی خاسدتگاه   ی این اسدناد و تفاسدیر،  ادعا نا بهکه ب گیردبرمی

تأکیدِ م لق بر برابریِ تأکیدِ م لق بر برابریِ شود و باید رفع شود، غافل از آنکه وی ناشی می 9از جنسیت بلکه نیست،
های طبیعیِ مرد و زن که از های طبیعیِ مرد و زن که از انگاشتن تفاوتانگاشتن تفاوت  های جنسیتی و نادیدههای جنسیتی و نادیدهرفع کلیشهرفع کلیشه  ونقش زن و مرد نقش زن و مرد 

 شود شود زدن ثبات و تعادل خانواده میزدن ثبات و تعادل خانواده میگیرد، موجب بره گیرد، موجب بره جنس و نه جنسیت آنها سرچشمه میجنس و نه جنسیت آنها سرچشمه می
از منظر کمیتدۀ حقدو  بشدر،    شرط و الزام دوم، اصل مه  رضایت و اراد  آزاد در ازدواج است  شرط و الزام دوم، اصل مه  رضایت و اراد  آزاد در ازدواج است  

 طدور بده عضدو متعهدندد    هدای دولدت توانند عقد ازدواج ببندند و آزاد می اراد زنان و مردان تنها با 
 عداملی      Para. 4   (CCPR, General.Comment ,1990))  ی اعمال این حق را تضدمین کنندد  مساو

وجدود شدیوه و رسدوم اجتمداعی      کندد،  واردآزاد خدشه   زنان در ازدواج با اراد تواند به حقکه می

                                                           
 Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination)  کمیتۀ رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زندان 1

against Women)  
 د.های جنسیتی است که باید رفع شوری مصداقی از کلیشههای همسری و ماد  برای نمونه ایفای نقش2
های رواندی و رفتداری زندان بدا مدردان، صدرفا  معلدول عوامدل تربیتدی و          ها معتقدند بسیاری از تفاوت  فمینسیت9

هدایی را کده خاسدتگاه طبیعدی و بیولو یدک      کنند، اما تفداوت اند و از آن به تفاوت جنسیتی تعبیر میاجتماعی
دانند  مثال  اشتغال زنان به نگهداری و مراقبت از فرزندان و امدور خانده را مصدداقی    ظر بر جنس زن میدارند، نا

 شود دانند که علیه زنان اعمال میهای ناشی از جنسیت میاز تبعیض
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 کده ازدواج را بیذیرندد   سدازد آنهدا را مجبدور مدی   و  کندد مدی است که زنان قربانی تجاوز را منزوی 
(CCPR, General Comment, 2000: Para. 23-24  بندابر نظدر  )ظر نابر ن شگرگزارشدگر   (  ب یژویدژ   گزار صر اشدکال معاصدر       و شکال معا ا

شهیکی از مصادیق کلیشده   عنوانعنوانبهبهداری، ازدواج اجباری داری، ازدواج اجباری بردهبرده سیتیهدای جنسدیتی  یکی از مصادیق کلی یزهآمیدزه   و های جن ستثمار ای از اسدتثمار  آم ای از ا
خاذ ها با اتخداذ  رو شایسته است دولترو شایسته است دولتازاینازاین(  A/HRC/15/20, Para. 43است )است )جنسی با بردگی خانگی جنسی با بردگی خانگی  ها با ات

ضایت و اراد  آزاد رعایت این شرط داشته باشند  البته رضدایت و اراد  آزاد    گی و تقنینی، اهتمام جدی برگی و تقنینی، اهتمام جدی برتدابیر فرهنتدابیر فرهن رعایت این شرط داشته باشند  البته ر
یاد و بر تشکیل خانواده، در تحکی  خانواده و ثبات آن نیز تأثیر زیداد و  عالوهعالوه پذیر دارد انکارناپدذیر دارد  بر تشکیل خانواده، در تحکی  خانواده و ثبات آن نیز تأثیر ز کی  و تحکدی  و   انکارنا تح

شدهتداوم زندگی مشترک، امری مه  است کده بسدیاری از اسدناد از آن غافدل شدده      فل  سناد از آن غا سیاری از ا که ب ند  اندد   تداوم زندگی مشترک، امری مه  است  در نظرهدای  ا
ای ستودنی و شایستۀ انسان برای زندگی است که باثبات و پایدار ، خانواده«سیدا»فسیری کمیتۀ ت

منددی تمدامی   بهدره و که مبتنی بر اصول عدالت، برابری  استای خانواده« باثبات»  خانوادباشد و 
  :Para. 19 (CEDAW, General Recommendation, 1994 ) باشداعضا از حقو  

 

 المللالمللاسناد بیناسناد بین  سن ازدواج درسن ازدواج در
بوطمربدوط  کنوانسیون»»یکی از شرای  مه  در خصوص حق تشکیل خانواده، سن ازدواج است  یکی از شرای  مه  در خصوص حق تشکیل خانواده، سن ازدواج است     بهبده   مر

 تعیدین  برای کرده مکلف را هادولت« « هاهاازدواجازدواج  ثبتثبت  وو  ازدواجازدواج  برایبرای  سنسن  حداقلحداقل  ازدواج،ازدواج،  بهبه  رضایترضایت
سدن   در میثدا  حقدو  مددنی و سیاسدی،      دهندد  انجدام  قدانونی  اقدام ازدواج، برای سن حداقل

نشده است؛ اما بنابر نظر کمیتۀ حقو  بشر، سن باید به میزانی باشد که هدر یدک    مشخصی ذکر
از زوج یا زوجه بتوانند آزادانه و کامل تصمی  بگیرند  در این زمینه، کمیتۀ مذکور معتقدد اسدت   

 حقو  تضمینی از سوی میثا  سازگار باشد که تمهیدات قانونی باید با اعمال کامل سایر

.(CCPR General Comment, 1990: Para.4)  ازدواج » با اذعان به اینکه« سیدا»اما کمیتۀ
را  1، بلدو  و اهلیدت کامدل   «بگیرند عهده برهای خ یری شود زنان و مردان مسئولیتسبب می

، حداقل سن ازدواج را ه  برای زنان و ه  برای مردان، روازاینشرط الزم برای ازدواج دانسته و 
در عدین   وازدواج رسمی و قانونی زیر سن مذکور را ممندوع   نوع و هر است کرده قررمسال  11

 . خارج از چارچو  ازدواج در این سنین سکوت اختیار کرده اسدت  در مورد رواب  جنسی حال

(CEDAW, General Recommendation, 1994: para. 36) عندوان  کمیتۀ حقو  کودک نیز به
  کودک در تفسیر عمومی مشدترک بدا کمیتدۀ سدیدا بده بررسدی       نهاد نظارتی کنوانسیون حقو

 General اقددام کدرده اسدت    و ازدواج اجبداری  هنگدام ازدواج زود مانندد بداری  هدای زیدان  رویه

Comment, 2014: Para. 20-24)  (CRC,   11 یکدی از زوجدین زیدر     بنابر نظر کمیته، هدر گداه 
ازدواج   البته در شرای  استثنایی استاجباری از ازدواج  مصداقی زودهنگام وازدواج باشد، سال 

 ,CEDAWاسدت   هشد دانسته ، مجازمرجع قضایی و احراز رشد  سال با اجاز 16 حداقل سن با

                                                           
1. full maturity and capacity.  
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General Recommendation, 2014: Para. 20-24)ازدواج زیدر   کردن ممنوع، صرف شک(   بی
توجه  حقو  زنان و دختران مورد مؤثر برای حمایت از یراهکار عنوانبهتواند سال نمی 11 سن
رغد  وجدود ایدن ممنوعیدت در کشدورهای      امدروزه بده   اندیشی مؤثر کدرد  گیرد و باید چاره قرار

، تولدد  جندین سدق  های ناشی از رواب  جنسی نامشدروع،  ، معضالتی چون شیوع بیماریمختلف
ردان در قبدال  پدذیری پسدران و مد   کودکان نامشروع و معضل مادران نوجوان و فقدان مسئولیت

   (willekens, 2004: 355)است زیاد شدهسال و کودکان متولدشده توس  آنها  11 دختران زیر
 

 خانواده از منظر کنوانسیون حقوق کودکخانواده از منظر کنوانسیون حقوق کودک
 رفاه و رشد محی  طبیعی برای و جامعه اصلی جزء در مقدمۀ کنوانسیون حقو  کودک، خانواده

های مساعدت و هاحمایت از رو بایدازاین است؛دانسته شده  کودکان خصوصبه خود تمام اعضای
عبدارت،   کندد  در ایدن   ایفا جامعه در را خود هایمسئولیت بتواند تا شود برخوردار نحویالزم به

 تعهدد  ایجاد در رویکردی فعال آن، از فراتر بلکه نیست، م رح خانوادگی زندگی به صرفا  احترام
 بده  محددود  خدانواده  اینجدا،  در  شودمی وادگی دنبالزندگی خان از حمایت در دولت برای مثبت

 بده  را کدودک  یدا  دارد عهدده  بدر  را کودک سرپرستی ای کهنیست، بلکه خانواده طبیعی خانواد 
 .(154: 1932شود ) حسینی اکبرنژاد، می آن مشمول است نیز پذیرفته فرزندخواندگی

نار آن است کده از سدویی در کندار    نکتۀ حائز اهمیت در خصوص موضوع خانواده در کنوانسیون، نکتۀ حائز اهمیت در خصوص موضوع خانواده در کنوانسیون،  سویی در ک که از  آن است 
ها و گدرفتن تحدت سرپرسدتی آنهدا و       مندی از خانواده و شناسایی والدین و قرارمندی از خانواده و شناسایی والدین و قرارسایر حقو ، حق بهرهسایر حقو ، حق بهره ستی آن حت سرپر گرفتن ت

صورت طدور مدنظ  در صدورت    عدم جدایی از والدین و حفظ رواب  شخصی و تماس مستقی  با والدین بهعدم جدایی از والدین و حفظ رواب  شخصی و تماس مستقی  با والدین به منظ  در  طور 
ضمین و ن مسدئول اصدلی تضدمین و    عنواعنواجدایی از آنها ذکر شده است و از سوی دیگر، خانواده و والدین بهجدایی از آنها ذکر شده است و از سوی دیگر، خانواده و والدین به صلی ت سئول ا ن م

ستای ها در راسدتای  ها مکلف به حمایت و راهنمایی خانوادهها مکلف به حمایت و راهنمایی خانوادهو دولتو دولت  انداندشدهشده  رعایت حقو  کودکان معرفیرعایت حقو  کودکان معرفی ها در را
کان رعایت حقو  رفاهی کودکان و ایجداد بسدتر مناسدب بدرای اسدتیفای حقدو  مشدارکتی کودکدان          شارکتی کود قو  م ستیفای ح برای ا سب  ستر منا جاد ب رعایت حقو  رفاهی کودکان و ای

 خدانواد   نقش به راماحت کودک، قبال در اولیۀ دولت کنوانسیون، مسئولیت 5براساس ماد  اند  اند  شدهشده
 کندد، مدی  زنددگی  آن در کدودک  کده  اسدت  اجتمداعی  طور کلدی به و خانواد  گسترده و ایهسته
گیدرد   کودک در قبال این نهادها انجام مدی  از حمایت برای دولت ای که توس از مداخله نظرصرف

عنوان مسدئول اصدلی   است و خانواد  طبیعی یا قانونی را به والدین و کودک رواب  بر این ماده ناظر
 دارد  کنوانسیون مقررات تفسیر در کلیدی اعمال حقو  کودک دانسته است و نقش

کودک و تحقق منافع کودک در بستر و  هایوابستگی از حمایت مقدمه، همانند 24در ماد  
نحوی که اصل را بر لزوم عدم جددایی موقدت یدا دائد  از محدی       است، به م رح محی  خانواده

داندد و در صدورت   خورده میطبیعی گذاشته است، زیرا آن را با تحقق منافع کودک گرهخانواد  
رفتن خانواد  طبیعی کودک یا جدایی قدانونی کده    جدایی طبیعی مانند عواملی همنون از بین
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پدذیرد، بایدد   به اقتضای منافع طفدل در صدورت عددم صدالحیت والددین طبیعدی صدورت مدی        
کنوانسدیون،   11 گیدرد  براسداس مداد     خدانواده انجدام  شدبه  هدای جدایگزین در محدی    مراقبت
پددر و   11مداد    1کنندد  بندد    های الزم را به والدین ارائههای عضو متعهدند که مساعدتدولت

 طور مساوی شناسایی کرده است  عنوان سرپرست کودک بهمادر را به
مدان حمدایتی حقدو     کنوانسیون که در گفت 11و  5،24 طورکه مشهود است، در موادهمان

کودک تدوین شده، جایگاه و نقش خانواده حائز اهمیت است، اما در سایر مواد کده در گفتمدان   
شده است و کودک فاعدل حدق و صداحب     هایی در نظر گرفتهحقو  مشارکتی برای کودک حق

 ندوعی بدا خدانواد  تقدابلی پنهدان،     شود و بهآن است، اولویت به کودک و تصمیمات وی داده می
در  شدود  بعضدی اندیشدمندان معتقدندد    گیرد و موجدب تضدعیف نهداد خدانواده مدی     صورت می
 حقی نوع همه کودکان به ،22و  11، 11، 15، 12، 19 مواد در ویژهبه کودک حقو  کنوانسیون

هدا شدامل   (  در واقع این حقو  و آزادی114: 1916شده است )گاردنر،  داده خانواده اقتدار ضد
یان، دسترسی آزاد به اطالعات، عدم مداخله در حری  خصوصی، آزادی آمدوزش و  آزادی فکر و ب

توانند به سالح اصدلی در جند  عقیددتی ضددخانواده تبددیل      ند که میامذهب و آزادی جنسی
 ( 154: 1916شوند که هدف آن محروم کردن والدین از اقتدارشان است )گاردنر، 

 

 خانواده در تفاسیر کمیتۀ حقوق کودکخانواده در تفاسیر کمیتۀ حقوق کودک
شود  کمیتۀ حقو  کدودک نیدز   شناسی بیشتر با کارکردهایش معرفی میواده از منظر جامعهخان

اشاره دارد که وظیفۀ نگهداری، تغذیه « خانواده»همین رویکرد را اتخاذ کرده و به انواع متفاوت 
ای، خانواد  گسترده و سایر اشکال مدرن کند و شامل خانواد  هستهو پیشرفت کودک را ایفا می

 CRC, Generalشود که با حقو  کودکدان و مندافع عالیدۀ آنهدا هماهند  باشدد )       سنتی میو 

Comment, 2006: para.15)        کمیتده معتقدد اسدت الگوهدای خدانوادگی متعددد و در بسدیاری  
ها و ترتیبات مناطق، متغیر است، چنانکه بیشتر تمایالت به سمت تنوع در وسعت خانواده، نقش

کان است  این تمایالت، در مورد کودکان خردسال که وابستگی فیزیکدی،  والدین برای رشد کود
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         

تواندد سده  مجزایدی در اعمدال حقدو  کدودک طبدق        رواب  مدی گسترده است  هر یک از این 
 کدودک  پیشدرفت  ارتقدای  با است ممکن کنوانسیون داشته باشد و اینکه نوع الگوهای خانوادگی

 توسد   کودکدان  و سرپرسدتی  خدانواده  تحوالت اجتماعی بدر  برخی کشورها، در  باشد هماهن 
 ,CRC, General Comment) .دی داردوالدین و تجربیات کودکان در سنین خردسالی تأثیر زیا

2006: para.19) اجتماع و خانواده از دور مجبورند والدین که جایی در اقتصادی فشارهای البته 
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 هر یا یکی مرگ و بیماری مناطق، و کشورها برخی در  است بر فرزندان مؤثر کنند، نیز کار خود
 مدذکور و  موضدوعات  اسدت،  ردسدالی خ راید   مشدکل  «وی اچ ای/  ایددز » به ابتال یا والدین دو

 کودکدان  قبدال  در آنها هایمسئولیت اجرای برای والدین هایتوانمندی دیگر، بر عوامل بسیاری
داشدتن اعضدای     بنابراین بدرای محفدون نگده   (233: 1932حسینی اکبرنژاد، (تأثیر زیادی دارد 

ید حمایت از کلیت خدانواده در  ها و تحوالت اجتماعی، باویژه کودکان در مقابل بحرانخانواده به
 های دچار آسیب مورد حمایت ویژه باشند ها قرار گیرد و خانوادهدستور کار دولت

 

 های مجمع عمومی سازمان ملل متحدهای مجمع عمومی سازمان ملل متحدجایگاه خانواده در قطعنامهجایگاه خانواده در قطعنامه
المللی صورت پذیرفته است، پدس  المللی که در قالب تدوین معاهدات بینهای بینبر تالشعالوه

ها در جوامع مختلف و عدم رغبت بده تشدکیل خدانواده در چدارچو      فروپاشی خانوادهاز جریان 
ها وارد علت تزلزل کانون خانوادههنجارهای اجتماعی و صدمات شدیدی که به جامعۀ بشریت به

عندوان یکدی از ارکدان تأثیرگدذار در سیاسدتگذاری      مجمع عمومی سازمان ملدل متحدد بده   ، ، شد
را  1332ای، سدال  نیافته، با تصویب ق عنامده قو  نرم و مقررات قوامگیری حالمللی و شکلبین
  1515  روزروزای و سیس با تصویب ق عنامده  (A/RES/44/82/1989)المللی خانواده عنوان سال بینبه
مه مجمع عمدومی در ایدن ق عنامده     کرد کرد نامگذاری نامگذاری   خانوادهخانواده  المللیالمللیبینبینروز روز   عنوانعنوانبهبهرا را   ههمم ین ق عنا مومی در ا لزوم بدر لدزوم   مجمع ع بر 

بهمحدور بده  خانوادهخانواده  هایهایاتخاذ سیاستاتخاذ سیاست حور  نوانعندوان م شی از بخشدی از    ع قداماقددام بخ سعهجدامع بدرای توسدعه     ا برای تو کرد تأکیدد کدرد     جامع  ید  تأک
(A/RES/47/237/1993)  لیالمللدی بینبدین   هر سال به مناسبت روزهر سال به مناسبت روز حد، سدازمان ملدل متحدد،      خانواده،خدانواده،   المل لل مت سازمان م

ای و ملی معین المللی، من قههای بینموضوع مشخصی مرتب  با مسائل خانواده را برای فعالیت
خانو نقدش و کارکردهدای اجتمداعی خدان    کندد  می ماعی  های اجت قش و کارکرد چالشواده از ابعداد مختلدف و رفدع چدالش    و ن فع  لف و ر عاد مخت های آن را هدای آن را  واده از اب

شده المللی خانواده، موجدب شدده   ریزی در راستای بزرگداشت روز بینریزی در راستای بزرگداشت روز بیندهد  برنامهدهد  برنامهنظر قرار مینظر قرار میم م م م  جب  المللی خانواده، مو
تۀ اندیشی مؤثر به انتقال تجار  مثبت اقدام کنند، اما نکتدۀ  است، کشورها در این موضوعات با ه است، کشورها در این موضوعات با ه  اندیشی مؤثر به انتقال تجار  مثبت اقدام کنند، اما نک

ماعی و توجه بده شدرای  و اقتضدائات فرهنگدی، اجتمداعی و      المللی المللی ریزی بینریزی بینمانده در این برنامهمانده در این برنامهمغفولمغفول گی، اجت ضائات فرهن شرای  و اقت به  توجه 
ست  ها را نادیدده انگاشدته اسدت     سازی برنامهسازی برنامهمذهبی جوامع مختلف است که بومیمذهبی جوامع مختلف است که بومی شته ا یده انگا  مجمدع عمدومی  ها را ناد

عۀجامعدۀ   های متعدد به موضوع خانواده پرداخته است کده توجده  در ق عنامه سازمان ملل متحد،   جام
ضعیتوضدعیت   موردمدورد   دردر  موجودموجود  نگرانینگرانی  نیننینهمنهمن  وو  جامعهجامعه  اساسیاساسی  واحدواحد  عنوانعنوانبهبه  خانوادهخانواده  بهبه  المللیالمللیبینبین   و
در  اشدکال مختلفدی از خدانواده   ها، تعدادی از ق عنامهدر  دهد دهد جهان را نشان میجهان را نشان می  سراسرسراسر  دردر  آنآن

 مدددورد توجددده قدددرار گرفتددده اسدددت )   فرهنگدددی، سیاسدددی و اجتمددداعی  هددداینظدددام

(A/RES/59/147/2004/para:2     و امکددان گنجاندددن تعدداریف نامتعددارف از خددانواده از جملدده
در در گرایدی، فدراه  شدده اسدت      همجدنس آن و  پیامددهای رواب  جنسدی نامشدروع و   سایی شنا

برای ها در تمامی س وح بدرای  منظور افزایش همکاریمنظور افزایش همکاریای دیگر به جلب مشارکت کشورها بهای دیگر به جلب مشارکت کشورها بهق عنامهق عنامه ها در تمامی س وح 
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بهمحدور بده  های خانوادههای خانوادهها و برنامهها و برنامهمسائل خانواده و اتخاذ اقداماتی در مورد تقویت سیاستمسائل خانواده و اتخاذ اقداماتی در مورد تقویت سیاست حور  نوان عندوان  م ع
جرا و ریزی، اجدرا و  شده است  در این ق عنامه با یادآوری اهمیت برنامهشده است  در این ق عنامه با یادآوری اهمیت برنامه  توسعه تأکیدتوسعه تأکید  بخشی از فرایندبخشی از فرایند ریزی، ا

سئولیت لزوم توجه بده مسدئولیت     ویژه در مناطق محروم، برویژه در مناطق محروم، برهای مبتنی بر خانواده، بههای مبتنی بر خانواده، بهنظارت بر سیاستنظارت بر سیاست به م لزوم توجه 
خانواده در پرورش و حمایت از کودکان و رشد متعادل کودک در تمامی ابعاد در محی  خانواد  خانواده در پرورش و حمایت از کودکان و رشد متعادل کودک در تمامی ابعاد در محی  خانواد  

خانوادههای خدانواده ها خواسته شده، سیاستها خواسته شده، سیاستا محبت تصری  و از دولتا محبت تصری  و از دولتسال  و توأم بسال  و توأم ب یت محدور را حمایدت   های  حور را حما م
فاه عنوان سال هدف در راستای تحقق رفداه  را بهرا به  24122412ها، سال ها، سال ها و سیاستها و سیاستکنند و با اجرای برنامهکنند و با اجرای برنامه عنوان سال هدف در راستای تحقق ر

نیدز مجمدع عمدومی، از     2411(  در سال A//RES /67/142/2012/para:2ها قرار دهند )ها قرار دهند )خانوادهخانواده
عنوان عامل مؤثر در رفاه کودکدان محقدق   سیاست تعادل کار و خانواده را بهخواهد، کشورها می

در  گدذاری سدرمایه بده  را عضدو   یکشدورها (  همنندین  (A/RES/ 72/145/2017/para:4کنندد  
 یاجتمداع  تیمبارزه با فقر، محروم یابزار مه  برا عنوانبه، محورخانواده هایبرنامه و هاسیاست

 و آنهدا  و دختران دعدوت  زنانی و توانمندساز یتیجنس یو خانواده و برابرتعادل کار  ،ینابرابر و
 کنندد  تید حما یخدانوادگ  هایفعالیت یبرا 1سازمان ملل امانیاز صندو   کند کهرغیب میرا ت

7)-A//RES /72/145/2017/para:4 )  کندد  در این زمینه، مجمع عمومی، دبیر کل را موظف مدی
المللی خدانواده و میدزان پیشدرفت و مراحدل پیگیدری آن در      یناز چگونگی اجرای اهداف روز ب

 .های کشورهای مختلف و نهادهای سازمان ملل متحد و جامعۀ مدنی گزارش تهیده کندد  برنامه

(A/RES/ 71/163/2016) 
صویب ، هجده ق عنامه با موضوع خدانواده در مجمدع عمدومی بده تصدویب      24112411تا تا   13131313از سال از سال  به ت مومی  مع ع خانواده در مج ، هجده ق عنامه با موضوع 

هدا بدا موضدوع خدانواده در مجمدع عمدومی در کندار تفاسدیر         هبررسی این ق عنامرسیده است  رسیده است  
المللدی را نشدان   نیافتدۀ بدین  گیری مقررات قوامنهادهای مبتنی بر معاهدات حقو  بشری، شکل

آور بدا موضدوع خدانواده، مشدتمل بدر تکدالیف       ساز تدوین سندی الزامتواند زمینهدهد که میمی
هدا و تدالش در تددوین    رو بررسی دقیق ایدن ق عنامده  ها باشد  ازاینسلبی و ایجابی برای دولت

 صحی  آنها امری مه  است 
 

خانوادههای خوانواده ها و برنامهها و برنامهسیاستسیاست گزارش دبیرکل در خصوصگزارش دبیرکل در خصوص حور محوور  های  م
 در سطح جهانیدر سطح جهانی

شورها های جهانی برای توجه بیشتر کشدورها  ریزیریزیالمللی خانواده و برنامهالمللی خانواده و برنامهپس از تعیین سال و روز بینپس از تعیین سال و روز بین های جهانی برای توجه بیشتر ک
شخ  هدای ویدژه مشدخ     عنوان بیستمین سالگرد با برنامهعنوان بیستمین سالگرد با برنامهبهبه  24122412سال سال محور، محور، های خانوادههای خانوادهبه برنامهبه برنامه یژه م های و

المللی در راستای سال المللی در راستای سال مأمور پیگیری و بررسی اقدامات ملی و بینمأمور پیگیری و بررسی اقدامات ملی و بین  24112411شد و دبیر کل از سال شد و دبیر کل از سال 
سال المللی اسدت  پدس از آن در سدال    المللی خانواده شد که حاصل آن چهار گزارش بینالمللی خانواده شد که حاصل آن چهار گزارش بینبینبین پس از آن در  ست     24112411المللی ا
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گزارشالمللی خانواده را ارائه کرد  در ایدن گدزارش  هداف سال بینهداف سال بینترین گزارش با موضوع اجرا و اترین گزارش با موضوع اجرا و اجامعجامع ین   المللی خانواده را ارائه کرد  در ا
، ، اسدت  در خصوص خانوادهدر خصوص خانواده  سیاستگذاریسیاستگذاری  دردر  مثبتمثبت  تجربیاتتجربیات  تبادلتبادل  بهبه  کمککمککه هدف از ارائۀ آن 

مهبرنامده   وو  هاهاسیاستسیاست  اجرایاجرای  برایبرای  هاهادولتدولت  ابتدا اقداماتابتدا اقدامات ست  محدور بررسدی شدده اسدت      خانوادهخدانواده   هایهدای برنا شده ا سی  حور برر م
یتحمایدت   محور درمحور درخانوادهخانواده  هایهایواکاوی سیاستواکاوی سیاست مۀبرنامدۀ   ازاز  حما یدار،توسدعۀ پایددار،    برایبدرای   24942494  برنا سعۀ پا نۀزمیندۀ   دردر  تو   زمی

سیتیجنسدیتی   برابریبرابری  وو  خانوادهخانواده  وو  کارکار  تعادلتعادل  اجتماعی،اجتماعی،  محرومیتمحرومیت  فقر وفقر و  کاهشکاهش یارچگیتدروی  یکیدارچگی    وو  جن   تروی  یک
خانوادهنسلی و حمایت از تحقیقات خدانواده بینبین  همبستگیهمبستگی  وو  اجتماعیاجتماعی ه محدور از مهد   نسلی و حمایت از تحقیقات  حور از م های تدرین محورهدای   م ترین محور

ین برابری جنسیتی همنندان بدر ایدن      المللی تروی المللی تروی گزارش است  دبیرکل با پیروی از سیاست بینگزارش است  دبیرکل با پیروی از سیاست بین بر ا نان  برابری جنسیتی همن
کده قائدل     درحالیتوجه شودتوجه شود  1محور به برابری جنسیتیمحور به برابری جنسیتیهای خانوادههای خانوادهباور است که در همۀ برنامهباور است که در همۀ برنامه

هدا، خصدای  و   بودن به برابری  م لق زنان با مردان، در بعضی مواقع با نادیده انگاشدتن تفداوت  
گدردد، بلکده بدا تحمیدل     انواده نمدی تنها موجب ارتقای جایگاه و وضعیت بدانوان در خد  نیازها، نه
پدذیری  های وجودی ایشان، موجب آسیبها و ظرفیتهای مضاعف و مافو   توانمندیمسئولیت

س   در بخش دوم گزارش، دبیرکدل اقددامات در سد        شود بیشتر آنها و ظل  مضاعف علیه آنها می قدامات در  کل ا در بخش دوم گزارش، دبیر
  ۀ مدنی را مورد توجه قرارۀ مدنی را مورد توجه قرارکرده و در بخش پایانی گزارش نیز ابتکارات جامعکرده و در بخش پایانی گزارش نیز ابتکارات جامع  المللی را بررسیالمللی را بررسیبینبین

ضوکشدورهای عضدو    کهکه  دهددهدمیمی  نشاننشان  ملیملی  س  س    دردر  داده است  به موجب گزارش مذکور، ابتکاراتداده است  به موجب گزارش مذکور، ابتکارات شورهای ع   ک
به های سازمان ملل بده  برنامهبرنامه  وو  محورمحورخانوادهخانواده  هایهایسیاستسیاست  اجرایاجرای  وو  توسعهتوسعه  برایبرای  خودخود  هایهایتالشتالش  دردر های سازمان ملل 

ناطق در اندد، امدا بعضدی از منداطق در     کردهکدرده   پیشرفتپیشرفت  خانوادهخانواده  المللیالمللیبینبین  مناسبت روزمناسبت روز ضی از م ما بع ند، ا هان در سد   جهدان در   ا س   ج
حروممندی از حق تشدکیل خدانواده محدروم   های بهرههای بهرهحداقلحداقل خانواده م شکیل  بهندد و بده  اامندی از حق ت ل  و واسد ۀ آدا  و رسدوم غلد  و    ند و  سوم غ س ۀ آدا  و ر وا
میهای ناشی از آن، این حق بشری در این مناطق نقدض مدی  تبعیضتبعیض قض  -para:107  (A/73/61 شود )شدود ) های ناشی از آن، این حق بشری در این مناطق ن

E/2018/4ستگیآنها بسدتگی   منظ منظ   ارزیابیارزیابی  بهبه  محورمحورخانوادهخانواده  هایهایبرنامهبرنامه  وو  هاهاسیاستسیاست  تأثیرتأثیر  ، البته، البته   د ود وداردار  آنها ب
حور محدور  خانوادهخانواده  م العاتم العات  باید پیوسته ارزیابی شود و بهباید پیوسته ارزیابی شود و به  هاهاخانوادهخانواده  بربر  و قانونیو قانونی  اجراییاجرایی  اقداماتاقدامات  تأثیرتأثیر م

یژه هدا، توجده ویدژه    خانوادهخدانواده   بربدر   خاصخداص   اقتصادیاقتصادی  وو  اجتماعیاجتماعی  هایهایسیاستسیاست  تأثیرتأثیر  بررسیبررسی  خصوصخصوص  دردر جه و ها، تو
ندکندد میمدی   را تشویقرا تشویق  عضوعضو  در خاتمه، دبیرکل، کشورهایدر خاتمه، دبیرکل، کشورهای (  (A/73/61-E/2018/4. para: 114شودشود   ک

جرایاجدرای   برایبرای  خودخود  هایهایبه تالشبه تالش  تاتا هدافاهدداف   ا هانیجهدانی   سالسدال   ا ندروندد   وو  خانوادهخدانواده   ج یری آن،پیگیدری آن،   رو یتتقویدت   پیگ   تقو
ستسیاسدت   اجرایاجرای  دردر  خصوصیخصوصی  بخشبخش  وو  علمیعلمی  مؤسساتمؤسسات  مدنی،مدنی،  جامعۀجامعۀ  بابا  همکاریهمکاری بوطمربدوط   هایهدای سیا   بهبده   مر
کهم العداتی کده    محور ومحور وخانوادهخانواده  تحقیقاتتحقیقات  ازاز  پشتیبانیپشتیبانی  آن؛آن؛  هایهایبرنامهبرنامه  وو  خانوادهخانواده عاتی  مؤثرطدور مدؤثر  بهبده   م ال   بهبده   طور 
ستگذاریسیاسدتگذاری   دردر  خو خدو    ها و تجار ها و تجار شیوهشیوه  و تبادلو تبادل  دهد؛دهد؛میمی  پاسخپاسخ  خانوادگیخانوادگی  هایهایچالشچالش   خانوادهخدانواده   سیا

 المللی ادامه دهند المللی ادامه دهند بینبین  وو  ایایمن قهمن قه  ملی،ملی،  س  س    دردر
های دبیرکل، فرصت مناسبی های دبیرکل، فرصت مناسبی محور در گزارشمحور در گزارشهای خانوادههای خانوادهها، قوانین و برنامهها، قوانین و برنامهمعرفی سیاستمعرفی سیاست

کند و کند و مختلف ایجاد میمختلف ایجاد می  هایهایبرای تبادل تجربیات مؤثر در راستای حمایت از خانواده میان دولتبرای تبادل تجربیات مؤثر در راستای حمایت از خانواده میان دولت
                                                           

ها و دسترسدی  رفتار برابر با زنان و مردان در قوانین و سیاستگذاری»جهانی برابری جنسیتی را سازمان بهداشت   1
 ( WHO, 2009: 3کند )تعریف می« ها، جوامع و اجتماعاتبرابر به منابع و خدمات در خانواده



 9911ستان تاب ،2 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    052

 

میهای موجود در اقداماتشان مدی ها به نق ها به نق سبب توجه دولتسبب توجه دولت ینشدود  ازایدن  های موجود در اقداماتشان  ین رو م العدۀ دقیدق ایدن    شود  ازا یق ا عۀ دق رو م ال
 های ملی بسیار حائز اهمیت است های ملی بسیار حائز اهمیت است ریزیریزیها در برنامهها در برنامهگزارشگزارش
 

 شورای حقوق بشر و نهاد خانوادهشورای حقوق بشر و نهاد خانواده
بشدر بدا وظیفدۀ     المللدی حقدو   ترین نهادهای نظام بینعنوان یکی از مه شورای حقو  بشر به

تالش برای ارتقا و حمایت از حقو  بشر، با پیگیدری کشدورهای دوسدتدار خدانواده و نگدران در      
ها، موضوع خانواده را در دستور کار قرار داد کده در  ها و فروپاشی خانوادهخصوص افزایش آسیب

  :پردازیهای مختلف در قبال آن میگیریادامه به بررسی اقدامات و مباحث و موضع
 

 « « حمایت از خانوادهحمایت از خانواده»»قطعنامۀ قطعنامۀ   ..11
ودوم شدورای حقدو  بشدر در    در اجدالس بیسدت  « حمایت از خدانواده »اولین ق عنامه با عنوان 

ای در خصدوص تقویدت   هدا، بده اتخداذ رویده    دستور کار قرار گرفت  این ق عنامه بر تعهد دولدت 
یتحائز اهمیت، توجه بده کلیدت    نکتۀنکتۀ  محور تأکید داشت های خانوادهها و سیاستبرنامه به کل   خانواده،خدانواده،   حائز اهمیت، توجه 

عیواحد اجتماعی، گروه اساسی و طبیعی در جامعه و محدی  طبیعدی    عنوانعنوانبهبه حی  طبی شدرشدد   واحد اجتماعی، گروه اساسی و طبیعی در جامعه و م فاهرفداه   وو  ر مۀهمدۀ   ر   ه
ئه ها ارائده  به خانوادهبه خانواده  رارا  الزمالزم  کمککمک  وو  حمایتحمایتباید  هاهارو دولترو دولتکودکان است؛ ازاینکودکان است؛ ازاین  ویژهویژهبهبه  آنآن  اعضایاعضای ها ارا
پیشبیذیرند  این پدیش   امعه راامعه راجج  دروندرون  هایهایمسئولیتمسئولیت  کاملکامل  طورطوربهبه  آنها بتوانندآنها بتوانند  تاتا  دهنددهند مورد ندویس مدورد   بیذیرند  این  نویس 

قرار دنبال حفظ کلیت نهاد خانواده در مقابل جریان فردگرایی بودندد، قدرار   حمایت کشورهایی که بهحمایت کشورهایی که به ند،  دنبال حفظ کلیت نهاد خانواده در مقابل جریان فردگرایی بود
مدنی نهاد و جامعدۀ مددنی   های مردمهای مردمو سازمانو سازمان  اما در مقابل با جریان مخالفی در میان کشورهااما در مقابل با جریان مخالفی در میان کشورها    گرفتگرفت عۀ  نهاد و جام

ند  کننده، توصیف کردندد   شدت نگرانشدت نگرانه را بهه را بهمواجه شد  آنها ابتکار عمل با موضوع حمایت از خانوادمواجه شد  آنها ابتکار عمل با موضوع حمایت از خانواد کننده، توصیف کرد
لقتوانندد متعلدق  میمی  کهکه  افرادیافرادی  بشربشر  حقو حقو   ازاز  مخالفان معتقد بودند، در این ق عنامه، باید حفاظتمخالفان معتقد بودند، در این ق عنامه، باید حفاظت ند متع   توان

شورهاکشدورها   باشند، مورد توجه قرار گیرد؛ اما بعضیباشند، مورد توجه قرار گیرد؛ اما بعضی  جهانجهان  سراسرسراسر  دردر  خانوادهخانواده  ازاز  مختلفیمختلفی  انواعانواع  بهبه در در   ک
ستند  کندد، هسدتند    ع در شکل خانواده را رد میع در شکل خانواده را رد میتجرد و تنوتجرد و تنو  خانواده کهخانواده که  انحصاریانحصاری  مفهوممفهوم  تروی تروی   پیپی ند، ه در ک

های فراوان در خصدوص  ، اما همننان بحث1به تصویب رسید 2412نهایت این ق عنامه در سال 
ندگان پانلی با حضدور نماینددگان     بشر،بشر،  حقو حقو   شورایشورای  وهفت وهفت بیستبیست  نشستنشست  دردر  این موضوع ادامه داشت  ضور نمای پانلی با ح

شر، ننهادهای مبتنی بر معاهدات حقو  بشری، فعداالن حقدو  بشدر، ن    قو  ب عاالن ح شورها و ماینددگان بعضدی کشدورها و    نهادهای مبتنی بر معاهدات حقو  بشری، ف ضی ک ندگان بع مای
یزی برانگیدزی  های چالشهای چالشجریان مخالف ق عنامه، بحثجریان مخالف ق عنامه، بحث    شدشد  های غیردولتی برگزارهای غیردولتی برگزارنمایندگان سازماننمایندگان سازمان برانگ

فراد در های حقو  بشدر افدراد در   توجه به نقضتوجه به نقض»»، ، 2««لزوم شناسایی اشکال متنوع از خانوادهلزوم شناسایی اشکال متنوع از خانواده»»را ناظر بر را ناظر بر  شر ا های حقو  ب

                                                           
1. A / HRC / RES / 26/11 

 و پددربزرگ  یدا  مدادربزرگ  و پددربزرگ  هدای انوادهخ فرزندانشان؛ و تک والدین آنها؛ فرزندان و همجوار هایزوج  2
 شدرکای  فرزنددان را عهدده دارندد؛    دیگدر  و بدرادران  و خواهران از مراقبت تری کهبزرگ هایبنه مادربزرگشان؛
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بهتبعیض علیه افراد بده »»، ، ««کانون خانواده علیه همدیگرکانون خانواده علیه همدیگر خانوواسد ۀ ندوع خدانو   تبعیض علیه افراد  نوع  س ۀ  سئولیتمسدئولیت »»، ، ««ادهادهوا های هدای  م
خانوادهنابرابر افراد در خدانواده  ماعیهدای اجتمداعی  چالشچدالش »»وو« « هاهدا نابرابر افراد در  ند ، م درح کردندد   ««هاهدا خانوادهخدانواده   های اجت نین همنندین    ، م رح کرد همن

بندی و بندی و   در جمع  در جمع(A/HRC/28/40) ها بررسی شد ها بررسی شد خانوادهخانواده  ازاز  محافظت و حمایتمحافظت و حمایت  برایبرای  هاییهاییروشروش
یتاهمیدت   بربدر   کنندگانکنندگانشرکتشرکت  توان اذعان کرد، همۀتوان اذعان کرد، همۀتحلیل کلی این مذاکرات، میتحلیل کلی این مذاکرات، می یدتأکیدد   خانوادهخدانواده   اهم   تأک

یتاهمیدت   بربر  هاهاهیأتهیأت  ازاز  اما وجود دو جریان مخالف در مذاکرات کامالً آشکار است  تعدادیاما وجود دو جریان مخالف در مذاکرات کامالً آشکار است  تعدادی  کردند؛کردند؛   اهم
فظجامعه، حفدظ   دردر  سنتیسنتی  هایهایارتقای ارزشارتقای ارزش  ثبات،ثبات،  وو  رفاهرفاه  تحققتحقق  برایبرای  کلیدیکلیدی  ابزارابزار  عنوانعنوانبهبه  خانوادهخانواده   جامعه، ح
نوانعندوان بهبده   رارا  خانوادهخدانواده   آنهاآنها    کردندکردند  تأکیدتأکید  بشربشر  حقو حقو   حمایت ازحمایت از  وو  اخال اخال  حدواحدد   ع ماعاجتمداع   وا مدادقلمدداد   ییاجت   قل
ن فرهند    هویت،هویت،  حفظحفظ  همننینهمننین  وو  بشربشر  حمایت از حقو حمایت از حقو   وو  توسعهتوسعه  اجتماعی،اجتماعی،  انسجامانسجام  بهبه  کهکه  کردندکردند   فره

سئلۀبه مسدئلۀ   اما جریان مخالف،اما جریان مخالف،    کندکندمیمی  کمککمک  سنتیسنتی  هایهایارزشارزش  وو قضنقدض   به م قو حقدو    ن شربشدر   ح   خانوادهخدانواده   دردر  ب
شتند  تأکیدد داشدتند      سالخوردگانسدالخوردگان   وو  کودکانکودکان  حقو  زنان،حقو  زنان،  و نقضو نقض  پذیرپذیرآسیبآسیب  هایهایخانوادهخانواده  خصوصخصوصبهبه ید دا تأک

قرار خانواده را نسبت به حمایدت از کلیدت خدانواده، در اولویدت قدرار        دردر  افرادافراد  حقو حقو   ازاز  تتآنها حمایآنها حمای یت  خانواده، در اولو یت  یت از کل خانواده را نسبت به حما
برمشدتمل بدر    هاهدا خانوادهخانواده  شناسایی انواعشناسایی انواع  بربر  مخالفانمخالفان    دادنددادند شتمل  حاداتحداد   م جنسهمجدنس   ات ها،گراهدا، هم   هایهدای خانوادهخدانواده   گرا
بات اصرار داشتند  این گروه طی مدذاکرات و مکاتبدات     فرزندانشانفرزندانشان  وو  شرکای جنسیشرکای جنسی  وو  سرپرستسرپرستتکتک مذاکرات و مکات اصرار داشتند  این گروه طی 

فردیخدانواده، موضدوع حقدو  فدردی      ازاز  دند، برای پنل بعدی در خصوص حمایتدند، برای پنل بعدی در خصوص حمایتمتعدد، پیشنهاد دامتعدد، پیشنهاد دا قو   ضوع ح   خانواده، مو
ضا تقاضدا    متحدمتحد  مللملل  سازمانسازمان  بشربشر  حقو حقو   شورایشورای  این جریان، ازاین جریان، از در دستور کار قرار گیرد در دستور کار قرار گیرد   آنآن  اعضایاعضای تقا

خانواده در کدانون خدانواده در     دردر  افرادافراد  بشربشر  حقو حقو   ازاز  حمایتحمایت  وو  تروی تروی   متنوع خانواده ومتنوع خانواده و  توجه به اشکالتوجه به اشکال  کرد،کرد، کانون 
مام صدورت مسدتمر، در تمدام    مدنی بهمدنی به  گیرد  بعضی مؤسسات و جامعۀگیرد  بعضی مؤسسات و جامعۀ  جلسات آتی مورد توجه قرارجلسات آتی مورد توجه قرار ستمر، در ت صورت م

یدنبایدد   افرادافراد  وو  دارددارد  وجودوجود  خانوادهخانواده  ازاز  مختلفیمختلفی  انواعانواع  کهکه  کردندکردند  ها و مذاکرات تأکیدها و مذاکرات تأکیدبحثبحث   صورتصدورت بهبده   نبا
  ارتقاارتقا  شوند  همننینشوند  همننین  قائلقائل  مورد تبعیضمورد تبعیض  دارند،دارند،  تعلقتعلق  آنآن  بهبه  ای کهای کهخانوادهخانواده  نوعنوع  واس ۀواس ۀبهبه  غیرقانونیغیرقانونی

یتبایدد اهمیدت    بشر،بشر،  حقو حقو   شورایشورای  برایبرای  ها،ها،خانوادهخانواده  تمامتمام  دردر  ادادافرافر  بشربشر  حقو حقو   ازاز  حمایتحمایت  وو ید اهم یژهویدژه   با   ایایو
   (IOR 41/022/2014)باشدباشد  داشته

 

کافی حمایت از خانواده: مشارکت خانواده در تحقو  سوهم زنودگی کوافی     »». قطعنامۀ . قطعنامۀ 22 ندگی  سهم ز ق   حمایت از خانواده: مشارکت خانواده در تح
 ««سازی فقر و دستیابی به توسعۀ پایدارسازی فقر و دستیابی به توسعۀ پایدارکنکنویژه از طری  ریشهویژه از طری  ریشهبرای اعضای آن، بهبرای اعضای آن، به

مههای مختلف در شدورای حقدو  بشدر، ق عنامده    ن بین گروهن بین گروههای فراواهای فراواپس از بحثپس از بحث شر، ق عنا قو  ب شورای ح نوان ای بدا عندوان   های مختلف در  با ع ای 
بهحمایت از خانواده: مشارکت خانواده در تحقق سه  زندگی کافی برای اعضدای آن، بده  »» ضای آن،  یژه از ویدژه از  حمایت از خانواده: مشارکت خانواده در تحقق سه  زندگی کافی برای اع و

ین تصدویب شدد  در ایدن      24152415 وئیۀ  وئیۀ   99در در « « سازی فقر و دستیابی به توسعۀ پایدارسازی فقر و دستیابی به توسعۀ پایدارکنکنطریق ریشهطریق ریشه شد  در ا صویب  ت
ای ای همننان حاک  بود  خانوادههمننان حاک  بود  خانواده  ز طریق جریان دوستدار خانوادهز طریق جریان دوستدار خانوادهق عنامه تفکر ارزشی به خانواده اق عنامه تفکر ارزشی به خانواده ا

ماعی و که احترام به حقو  اعضای آن تضدمین شدده باشدد، عداملی بدرای ایجداد انسدجام اجتمداعی و          سجام اجت جاد ان برای ای عاملی  شد،  شده با ضمین  که احترام به حقو  اعضای آن ت
                                                                                                                                        

 آنها  فرزندان و همجنس مادر و پدر و فرزند؛ بدون یا با شدهنامثبت زندگی
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یاتی در ها و توسعۀ اجتماعی معرفی شد  همننین برای خدانواده نقدش حیداتی در    همبستگی بین نسلهمبستگی بین نسل قش ح خانواده ن ها و توسعۀ اجتماعی معرفی شد  همننین برای 
مه، های جامعه ترسی  کردند  ایدن ق عنامده،   ها، اخال ، میراث و ارزشها، اخال ، میراث و ارزشحفظ هویت فرهنگی، سنتحفظ هویت فرهنگی، سنت ین ق عنا های جامعه ترسی  کردند  ا

شت  هدایی داشدت    ها به واحد خانواده، نسبت به ق عنامۀ قبلی نوآوریها به واحد خانواده، نسبت به ق عنامۀ قبلی نوآوریضمن اذعان به افزایش آسیبضمن اذعان به افزایش آسیب هایی دا
گرسنگی، گرسنگی،   کن کردن فقر وکن کردن فقر وای، از جمله ریشهای، از جمله ریشهها، نقش خانواده در دستیابی به اهداف توسعهها، نقش خانواده در دستیابی به اهداف توسعهدولتدولت

سیدستیابی به آموزش ابتدایی عمدومی، تدروی  برابدری جنسدی     بری جن تروی  برا مومی،  کاهش تی و توانمندسدازی زندان، کداهش    دستیابی به آموزش ابتدایی ع نان،  سازی ز تی و توانمند
ها، را ها، را ومیر کودکان، بهبود سالمت مادران، مبارزه با اچ آی وی / ایدز، ماالریا و سایر بیماریومیر کودکان، بهبود سالمت مادران، مبارزه با اچ آی وی / ایدز، ماالریا و سایر بیماریمرگمرگ

حائز اهمیت دانستند  در این ق عنامه، آثار سوء فشارهای ناشی از تغییرات اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت دانستند  در این ق عنامه، آثار سوء فشارهای ناشی از تغییرات اجتماعی و اقتصادی 
شد  از کشدورهای عضدو درخواسدت شدد      « « هاهاهمۀ خانوادههمۀ خانواده»»بر خانواده بررسی و تقویت و حمایت از بر خانواده بررسی و تقویت و حمایت از  ست  ضو درخوا شورهای ع از ک

سی های اساسدی  همننین به رسمیت شناختن برابری زنان و مردان و احترام به حقو  بشر و آزادیهمننین به رسمیت شناختن برابری زنان و مردان و احترام به حقو  بشر و آزادی های اسا
طور کلی جامعه دانسته شد  به موارد متعدد از طور کلی جامعه دانسته شد  به موارد متعدد از همۀ اعضای خانواده، الزمۀ زندگی خانوادگی و بههمۀ اعضای خانواده، الزمۀ زندگی خانوادگی و به

ها و ها و ن و کودکان اشاره شد که سیاستن و کودکان اشاره شد که سیاستویژه علیه زناویژه علیه زناها بهها بهها و نقض حقو  بشر در خانوادهها و نقض حقو  بشر در خانوادهتبعیضتبعیض
لترا رفع کند  در این ق عنامه، دولدت   تواند آنتواند آناقدامات حفاظت از خانواده میاقدامات حفاظت از خانواده می بههدا در بده  را رفع کند  در این ق عنامه، دو کارگیری کدارگیری  ها در 

شویق منظور حمایت و حفاظت از خانواده تشدویق  حداکثر منابع موجود برای انجام اقدامات مختلف بهحداکثر منابع موجود برای انجام اقدامات مختلف به منظور حمایت و حفاظت از خانواده ت
لتخالفدانی در میدان دولدت   البته این ق عنامه، مالبته این ق عنامه، م  (A / HRC / RES / 29/22) شدند شدند  یان دو فانی در م عۀ هدا و جامعدۀ   خال ها و جام

ید صراحت تأییدد  مدنی داشت  آنها اظهار تأسف کردند، از اینکه همننان اشکال مختلف خانواده بهمدنی داشت  آنها اظهار تأسف کردند، از اینکه همننان اشکال مختلف خانواده به صراحت تأی
  مخالفان اظهار داشتند پرداختن به این موضوع، باید در قالب حقو  فردی مثل حق نشده استنشده است

ز منظدر فدردی و در خصدوص    زنان یا دختران در خانواده باشد  موضوعات مدورد بحدث حتمدا  ا   
چگونگی نقض یا ارتقای حقو  بشدر افدراد در خدانواده باشدد؛ امدا در ق عنامده کلیدت خدانواده         

صورت شفاف به چگونگی نقدض یدا   ق عنامه باید به  عنوان یک نهاد اجتماعی مورد بحث است به
ا بده ارتقدا و   گیرد ید تجاوز به حقو  بشر افراد که توس  اعضای یک خانواده علیه ه  صورت می

پرداخت، اما از آن غفلدت  حمایت از حقو  بشر افراد در کانون خانواده توس  هر یک از اعضا می
الملل نیز اظهار داشتند این ق عنامه، با انحراف های غیردولتی مانند عفو بینسازمان  کرده است 

فراد، به سمت از مأموریت سازمانی شورای حقو  بشر در خصوص حمایت و ارتقای حقو  بشر ا
حمایت از حقو  یک نهاد اجتماعی به نام خانواده سو  پیدا کدرده اسدت  همنندین توجده بده      

دختران و موارد پیشگیری از نقدض حقدو     و زنان ویژهبه خانواده، اعضای بشر هر یک از حقو 
م کردندد،  ، مورد اغماض قرار گرفته است  آنها اعدال 1افتدبشر افراد که در بستر خانواده اتفا  می

برای قابل قبدول   هاست،خانواده از حمایت برای هاییسیاست تشویق دنبالبه ای کههر ق عنامه
، «خدانواده  مختلدف  اشدکال  شدناختن  رسدمیت  بده »بودن باید نکاتی را رعایدت کندد، از جملده    

                                                           
خشدونت مبتندی بدر     اجبداری،  و زودهنگدام  ازدواج آزاری،ککدود  از پیشدگیری  مدادران،  ومیرمرگ از پیشگیری  1

 مدوارد  و ناموسدی  جدرائ   صدمیمانه،  شریک خشونت و زناشویی تجاوز جمله از خانگی، خشونت زنانه، جنسیت
 کودک  از استفاده سوء
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 برابدری » ،«تبعدیض  عدم به حق» ،«خانوادگی زندگی از بردن لذت برای فرد هر شناسایی حق»
 توجده بده نقدض   »، «خدانواده  اعضدای  هر یک از بشر حقو  از مساوی حمایت» ،«قانون رابرب در

 وظیفدۀ »و  «افتدد اتفدا  مدی   یکددیگر  علیده  خدانواده  اعضای که توس  هاخانواده در بشر حقو 
 حقدو   نقدض  جبدران خسدارت از   و تحقیق پیشگیری، برای قانونی اقدامات انجام برای هادولت
 اغلدب  و ندد اکده مدبه   « ارزش» و «میراث» ،«اخال » ،«سنت» کلماتبرد برد پرهیز از کارپرهیز از کار» ،«بشر
 مثبدت  تعهد شناساییشناسایی»»و و  «روندکار میخشونت به و تبعیض جنسیتی، هاینابرابری توجیه برای

 یدا  سدنتی  مضدر  هدای شیوه یا هاکلیشه ها،ارزش اعتقادات، رفع جهت در المللیبشر بین حقو 
  شاید بتدوان تمدام   (IOR 41/1994/2015) «ندارد م ابقت بشر حقو  با در خانواده که فرهنگی

در  خدانواده  اعضدای  همۀ بشر حقو  باید هابندی کرد: دولتگونه جمعمباحث گروه اخیر را این
افدراد نسدبت بده حمایدت و      نیازهدای  و حقدو   تدروی   و حمایت دهند و ارتقا اشکال مختلف را

که گروه دوستدار خدانواده،  باشد، درحالی در اولویت تدول طرف از باید حفاظت از کلیت خانواده
ضمن تأکید بر تشکیل خانواده مبتنی بر ازدواج بین زن و مرد، در تعدارض بدین حفدظ حقدو      

عندوان رکدن   فردی هر یک از افراد خانواده با حفظ کلیت خانواده، بده حفدظ واحدد خدانواده بده     
 دهند اساسی و طبیعی جامعه اولویت می

 

کافی تحق  سطح زندگی کوافی    درحمایت از خانواده: مشارکت خانواده حمایت از خانواده: مشارکت خانواده »»  گزارشگزارش  ..33 تحق  سطح زندگی 
 ««کنی فقر و دستیابی به توسعۀ پایدارکنی فقر و دستیابی به توسعۀ پایدارویژه از طری  ریشهویژه از طری  ریشهبرای اعضای خود، بهبرای اعضای خود، به

خانواده: حمایت از خدانواده:  »»توان در گزارش توان در گزارش حاصل تضار  این دو جریان، در شورای حقو  بشر را میحاصل تضار  این دو جریان، در شورای حقو  بشر را می حمایت از 
کنی فقر کنی فقر ویژه از طریق ریشهویژه از طریق ریشهعضای خود، بهعضای خود، بهمشارکت خانواده در تحقق س   زندگی کافی برای امشارکت خانواده در تحقق س   زندگی کافی برای ا

کرد ها مشاهده کدرد  المللی دولتالمللی دولت، در مورد اجرای تعهدات بین، در مورد اجرای تعهدات بین««و دستیابی به توسعۀ پایدارو دستیابی به توسعۀ پایدار ین در ایدن   ها مشاهده  در ا
لتالمللی حقو  بشر و تعهدد اولیدۀ دولدت   گزارش، ضمن اشاره به اهمیت خانواده در اسناد بینگزارش، ضمن اشاره به اهمیت خانواده در اسناد بین یۀ دو هد اول ها هدا  المللی حقو  بشر و تع
بینانین بدین برای حمایت از خانواده، اذعان شده است براساس قوبرای حمایت از خانواده، اذعان شده است براساس قو فی از المللدی حقدو  بشدر، تعریفدی از     انین  شر، تعری قو  ب لی ح المل

صادی خانواده وجود ندارد؛ بنابراین بسته به ساختار واقعدی تداریخی، اجتمداعی، فرهنگدی و اقتصدادی       گی و اقت ماعی، فرهن تاریخی، اجت عی  خانواده وجود ندارد؛ بنابراین بسته به ساختار واق
یف جامعه و شرای  زندگی اعضای خانواده، تعاریف متفاوت است؛ بده همدین دلیدل امکدان تعریدف       کان تعر یل ام مین دل به ه جامعه و شرای  زندگی اعضای خانواده، تعاریف متفاوت است؛ 

حداقالمللی، حدداق البته استانداردهای بینالبته استانداردهای بین  .استاندارد وجود ندارداستاندارد وجود ندارد سایی و ل دو شداخ  را بدرای شناسدایی و    المللی،  برای شنا شاخ  را  ل دو 
عیض، کنند: اول، احترام به اصل برابری و عددم تبعدیض،   ها در س   ملی تعیین میها در س   ملی تعیین میحفاظت از خانوادهحفاظت از خانواده عدم تب کنند: اول، احترام به اصل برابری و 

به از جمله رفتار برابر با زنان؛ و دوم، تضمین مؤثر برای تأمین بهترین منافع کدودک  بدا توجده بده      جه  با تو کودک   از جمله رفتار برابر با زنان؛ و دوم، تضمین مؤثر برای تأمین بهترین منافع 
تههدا، سدازوکارهای حقدو  بشدری دریافتده     این شاخ این شاخ  شری دریاف قو  ب سازوکارهای ح خی ااندد کده برخدی ا   ها،  که بر ند  ند ز اشدکال روابد ، مانندد    ا ب ، مان شکال روا ز ا
المللی حقو  بشر است و باید المللی حقو  بشر است و باید و ازدواج زودهنگام فرزند، برخالف استانداردهای بینو ازدواج زودهنگام فرزند، برخالف استانداردهای بین چندهمسریچندهمسری
گرا گرا تواند در خانواد  همجنستواند در خانواد  همجنسنکتۀ حائز اهمیت آنکه منافع عالیۀ کودک، چگونه مینکتۀ حائز اهمیت آنکه منافع عالیۀ کودک، چگونه می .ممنوع شودممنوع شود
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جهای همجوار، تأمین شود که گزارش مذکور آن را جد یا شریک جنسی یا زوجیا شریک جنسی یا زوج عه زء مدوارد ممنوعده   های همجوار، تأمین شود که گزارش مذکور آن را  موارد ممنو زء 
  احصا نکرده است احصا نکرده است 

چارچو  المللی حقو  بشدر کده بایدد در چدارچو      در ادامۀ گزارش، حقو  فردی افراد در اسناد بیندر ادامۀ گزارش، حقو  فردی افراد در اسناد بین ید در  که با شر  المللی حقو  ب
خانوادهحق ازدواج و ایجاد خدانواده »»حمایت از خانواده به آن توجه شود، تشری  شده است، از جمله حمایت از خانواده به آن توجه شود، تشری  شده است، از جمله  ، ، ««حق ازدواج و ایجاد 

باریحق انتخا  همسدر و ممنوعیدت ازدواج اجبداری   »» یت ازدواج اج سر و ممنوع سن ازدواج تعریدف سدن ازدواج   »»، ، ««حق انتخا  هم یف  یت ازدواج و ممنوعیدت ازدواج  تعر و ممنوع
صی و حدق حفدظ حدری  خصوصدی و     »»، ، ««گیری در مورد تعداد و فاصلۀ فرزندانگیری در مورد تعداد و فاصلۀ فرزندانحق تصمی حق تصمی »»، ، ««فرزندفرزند حری  خصو فظ  حق ح

خانوادهحق برابری در خدانواده »»، ، ««زندگی خانوادگیزندگی خانوادگی یز ازحدق پرهیدز از  »»، ، ««حق برابری در  قرار خشدونت یدا سوءاسدتفاده قدرار       حق پره ستفاده  یا سوءا شونت  خ
 «  «  نگرفتن در خانوادهنگرفتن در خانواده

خش دیها، در زمینۀ حفاظت و حمایت از خدانواده، بخدش دی  تشری  تعهدات دولتتشری  تعهدات دولت خانواده، ب گزارش گدری از گدزارش   ها، در زمینۀ حفاظت و حمایت از  گری از 
ند؛ اندد؛  های مختلفی را برای خانواده اتخاذ کردههای مختلفی را برای خانواده اتخاذ کردهها در دو روش صری  و ضمنی سیاستها در دو روش صری  و ضمنی سیاستاست  دولتاست  دولت ا

نوان عندوان  های صری  خانوادگی که متمرکز بر رسیدن به اهداف خاص مربوط به خانواده بههای صری  خانوادگی که متمرکز بر رسیدن به اهداف خاص مربوط به خانواده بهسیاستسیاست ع
بههای ضمنی خانوادگی که واحد خدانواده را بده  یک نهاد اجتماعی است و سیاستیک نهاد اجتماعی است و سیاست خانواده را  ستقیطدور مسدتقی  های ضمنی خانوادگی که واحد      طور م

ستانداردهای وتحلیدل اسدتانداردهای   تجزیهتجزیه  مدنظر ندارند، اما تأثیراتی بر روی آن دارند  در این بخش، پس ازمدنظر ندارند، اما تأثیراتی بر روی آن دارند  در این بخش، پس از یل ا وتحل
حد، ها، در نظام حقدو  بشدر سدازمان ملدل متحدد،      در حال تغییر و رویهدر حال تغییر و رویه لل مت سازمان م شر  قو  ب مۀ وجدود یدک توافقنامدۀ    بده  ها، در نظام ح یک توافقنا جود  و

خانواده یک واحد اجتماعی بنیادین با کارکرد آموزشی، پرورشی و خانواده یک واحد اجتماعی بنیادین با کارکرد آموزشی، پرورشی و »»المللی اشاره شده است: المللی اشاره شده است: بینبین
میهای مختلف است که برای اعضای خود خددماتی انجدام مدی   راقبتراقبتمم جام  خدماتی ان هددهدد های مختلف است که برای اعضای خود  سبب ایدن مسدئله سدبب    «  «  د سئله  ین م ا

له شود خانواده بازیگر اصلی در راستای ارتقا و حمایت از حقو  اساسی اعضای خدود، از جملده   میمی خود، از جم شود خانواده بازیگر اصلی در راستای ارتقا و حمایت از حقو  اساسی اعضای 
 .(((A/HRC/31/37مندی از استاندارد مناسب زندگی، باشد مندی از استاندارد مناسب زندگی، باشد حق بهرهحق بهره

ها در ها در ماع گسترده در خصوص سه  بالقو  خانوادهماع گسترده در خصوص سه  بالقو  خانوادهتوان گفت، یک اجتوان گفت، یک اجدر ارزیابی این گزارش میدر ارزیابی این گزارش می
یت طور کل وجود دارد؛ اما تدابیر اتخاذی برای به فعلیدت  رفاه و پیشرفت اعضای آن و توسعۀ جامعه بهرفاه و پیشرفت اعضای آن و توسعۀ جامعه به طور کل وجود دارد؛ اما تدابیر اتخاذی برای به فعل

میرساندن این ظرفیت عظی  بعضاً مسیری ناصحی  را طی مدی  نرم و کندد  از سدوی دیگدر، حقدو  ندرم و      رساندن این ظرفیت عظی  بعضاً مسیری ناصحی  را طی  قو   گر، ح سوی دی ند  از  ک
ته و در واده، در ظرفیت شورای حقو  بشر شدکل گرفتده و در   المللی با موضوع خانالمللی با موضوع خاننایافتۀ بیننایافتۀ بینمقررات قواممقررات قوام شکل گرف واده، در ظرفیت شورای حقو  بشر 

 آور ارائه شود آور ارائه شود المللی الزامالمللی الزامزودی در قالب معاهد  بینزودی در قالب معاهد  بینتواند بهتواند بهروند اصالح و تکمیل است که میروند اصالح و تکمیل است که می
 

 گیرینتیجه
در عصر فراصنعتی، نهاد بسیار مه  و حسداس خدانواده کده پایده، اسداس و زیرسداخت جوامدع        

زنددگی بددون   »راشیبی نابودی قرار گرفته و زن  خ در  متمدن است، دچار بحران شده و در س
رو تمام اندیشمندان متعهد که به را برای جهانیان به صدا درآورده است  ازاین« قیدوبند خانواده

راهبردهدای کداربردی پیشدگیرانه از    »اندد  اندیشدند، موظدف  فرهن  و تمدن بشری و انسانی می
   .(26: 1911ا آنها را اجرایی کنند )اسعدی، را بیابند و تالش کرده ت« نابودی خانواده
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هدا و  در این زمینه، سازمان ملل متحد با آگاهی از رشد تصاعدی فروپاشدی کدانون خدانواده   
منددی  مندی از خانواد  سال  و بانشاط و اثرگذاری منفدی آن بدر بهدره   تضییع حق افراد در بهره

  سال  و باثبات در تحقق توسعۀ پایدار و افراد از سایر حقو  بشری و در مقابل نقش مه  خانواد
ارتقا و حمایت از حقو  بشر، موضوع خانواده را که تا قرن بیست  جزء حقو  خصوصدی و ملدی   

منزلۀ یکی از موضوعات مه  حقو  بشری در دسدتور کدار خدود قدرار داده و در     کشورها بود، به
منددی از خدانواده و حفدظ کیدان     المللی و سازوکارهای حقو  بشری، حق بهدره قالب اسناد بین

نوانعندوان بهبده   هاهدا خانوادهخدانواده   تتیید خانواده، اهمخانواده، اهم  ییروز جهانروز جهانداده است  تعیین  خانواده را مورد توجه قرار   ع
    سازدسدازد میمیامور خانواده در اطراف جهان را منعکس امور خانواده در اطراف جهان را منعکس   تتییاز وضعاز وضع  ییجوامع و نگرانجوامع و نگران  ییاساساساس  ییواحدهاواحدها

شتپشدت ، ، خانوادهخانواده    در حوزدر حوز  ییفراه  آوردن خدمات اساسفراه  آوردن خدمات اساس قاو ارتقدا   ییبانبانییپ ستسیاسدت   ییو ارت مهبرنامده و و   هاهدا سیا   هایهدای برنا
قهس وح ملدی، من قده  در در   محورمحورخانوادهخانواده لی، من  بینای و بدین س وح م لی، المللدی،  ای و  ئارائد المل مککمدک   ۀۀارا نفند   هایهدای ک شتو پشدت   ییف از از   ییبانبانییو پ
بت ، از جملده دسدتاوردهای مثبدت    خانوادهخدانواده     توسعه در حوزتوسعه در حوز  حالحال  دردر  ییکشورهاکشورها  ییبرابرا  سازیسازیظرفیتظرفیت ستاوردهای مث له د ، از جم

و مقدررات  البته شایان ذکر اسدت کده اسدناد     المللی حقو  بشر به خانواده است المللی حقو  بشر به خانواده است توجه نظام بینتوجه نظام بین
های مجمع عمومی و شدورای حقدو    المللی در خصوص خانواده از جمله ق عنامهنیافتۀ بینقوام

های عام نهادهای مبتنی بر معاهدات حقدو  بشدری،   های دبیرکل، تفاسیر و توصیهبشر، گزارش
وجدود  آور، مدؤثر واقدع شدود و بدا     تواند در تکوین و توسعۀ هنجارهای خانواده با ماهیت الزاممی

المللی  تخصصدی در مدورد آن، در چدارچو     اهمیت خانواده در جامعۀ جهانی، سند حقوقی  بین
 المللی حقو  بشر، به تصویب برسد نظام بین

طلبی و منظور حمایت از خانواده، تفکر فردگرایی و تساویمتأسفانه برخالف تالش فراوان به
المللدی موجدب شدده اسدت، تددابیر      اسدناد بدین   تقابل افراد در کانون خانواده با نفوذ در تدوین

عنوان مبنای تشدکیل خدانواده   اتخاذی بعضا  کانون خانواده را تضعیف کند  زوجیت زن و مرد به
مصرح در اعالمیۀ جهانی حقو  بشر در روندی تدریجی متأسفانه مورد اغماض قرار گرفته است 

مهد  مبتندی بدر خلقدت بشدری، بدر        و سازوکارهای حقو  بشری با نادیده انگاشتن این مسدئلۀ 
و خدانواده را در   دیدگاه حق انتخا  زن یا مرد در نوع رواب  جنسی و آزادی آن تأکیدد ورزیدده  

اند  در عصر حاضر نتیجۀ مشروعیت بخشیدن بده ایدن   حد یک نهاد عرفی و قراردادی تنزل داده
گری در چدارچو   وسییبازی و رها، آزادی رواب  جنسی، مشروعیت همخانگی، همجنسدیدگاه

 المللی حقو  بشر است ویژه نظام بینو نظام حقوقی ملل متحد به
هدا و تبدادل تجربیدات مثبدت در     ریدزی توان گفت، بدا وجدود اقددامات و برنامده    در مجموع می

المللدی  چارچو  ملل متحد و دستاوردهای مؤثر آن، و تدوین اسناد مرتب  با خانواده در نظام بدین 
متأسدفانه اسدناد اغلدب فردمحورندد و تفاسدیر نهادهدای حقدو  بشدری مبتندی بدر           حقدو  بشدر،   

 های فردگرایانه در تقابل با نهاد خانواده قرار گرفته و در واقع آن را تضعیف کرده است سیاست
نهاد و جامعۀ مددنی حدامی خدانواده بایدد بدا انسدجام و       های مردمرو کشورها و سازمانازاین
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نحو صحی  شکل بگیدرد و متعاقدب آن   حقو  نرم در موضوع خانواده بههمبستگی تالش کنند، 
المللی در راستای حمایت از خدانواده تنظدی  شدود و بده     ای بینآور در قالب معاهدهسندی الزام
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