کشورهای مسلمان ،1حق شرطها و ماده 2
پیماننامه حقوق کودک در مورد تبعیض
كامران هاشمي اردستاني
عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه

چكيده
پيمان نامه حقوق کودک که جهانشمولترين معاهده بينالمللي حقوق بشر محسوب ميگردد ،در مقايسه با ديگر اسناد حقوق
بشري فرصتهاي بيشتري را جهت توازن ارزشهاي سنتي از يک سو و حقوق بشر بينالمللي از سوي ديگر فراهم آورده
است .در همين راستا ،پيمان نامهتنها معاهده بينالمللي است که در آن به طور صريح به «حقوق اسلامي» اشاره شده است.
بااين وجود و عليرغم مشارکت فعال کشورهاي مسلمان در تدوين پيماننامه ،اين معاهده نيز همچون پيماننامه محو انواع
تبعيض عليه زنان با بيشترين حق شرطها و يا اعلاميههاي تفسيري آن کشورها مواجه شده است.
با عنايت به ملاحظاتي که کشورهاي مسلمان چه در قالب حق شرطها و چه در خارج ازآن نسبت به تطابق مفاد پيماننامه با
سنن مذهبي خود داشته اند ،اين مقاله به يک مطالعه تطبيقي در قوانين و رويه قضايي آن کشورها در ارتباط با تأثير سنن
مذهبي بر اجراي ماده  2اين پيمان نامه ميپردازد و هدف اصلياش آن است تا تجارب مثبت آن کشورها را در اختيار
يكديگر گذارد.
واژگان کليدي :پيمان نامه حقوق کودک؛ حق شرط هاي مبتني برمذهب؛ ماده  2پيمان نامه؛ عدم تبعيض؛ کشورهاي
مسلمان؛ سنن مذهبي.

مقدمه
پيماننامه حقوق کودک 1که بيش از هفده سال از تاریخ لازمالاجرا شدن آن ميگذرد،
جهانشمولترین معاهده بينالمللي حقوق بشر محسوب ميگردد« .این پيماننامه اولين معاهده
لازمالاجرای بين المللي است که گستره وسيعي از حقوق مدني ،فرهنگي ،اقتصادی ،سياسي و
اجتماعي را پوشش داده است» 8.همچنين این پيماننامه در مقایسه با دیگر اسناد حقوق بشری،
فرصتهای بيشتری را جهت توازن ارزشهای سنتي از یک سو و حقوق بشر بينالمللي از سوی
دیگر فراهم آورده است؛ چرا که این معاهده حاصل غربِ صنعتي نبود (.)Van Bueren, 1998: 19
در همين راستا پيماننامه حقوق کودک تنها معاهده بينالمللي است که در آن صراحتاً به اسلام و یا
به عبارت دقيقتر به «حقوق اسلامي» اشاره شده

است4.

حقوق بشر ،جلد  ،2شماره  2و جلد  ،3شماره .102 -11 ،1

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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از سوی دیگر ،با عنایت به اصل «رحمت»که از اصول پایهای تعاليم الهي است ،اسلام نسبت
به اقشار ضعيف و آسيبپذیر همچون مستمندان ،سالمندان ،ناتوانان ،کودکان و بهویژه یتيمان که
مفيد /
از نعمت نامه
شمارههستند ،حساسيت ویژهای معمول داشته است 5.ایران ،در اولين گزارش
محروم
خانواده
سي و هشتم  /مهر و

خود به کميته حقوق کودک ،بر این وجهه از دیدگاه اسلام تأکيد داشته است« :واضح است که
آبان 1832

شریعت متعالي اسلام و کتاب بيبدیل قرآن  -که حتي در ارتباط با شدیدترین و سنگينترین
جرائم مانند جرائمي که موجب قصاص خواهند بود ،توصيه به رأفت و بخشش نمودهاند  -و
همچنين پيامب ر مهربان و بزرگوار مسلمانان ،که همواره ابراز محبت و عطوفت به کودکان را توصيه
نموده است ،نميتوانند به کودکان و حقوق آنان به جز با مهرباني و

سخاوت نگاه کنند»6.

با توجه به تعاليم عاليه اخلاقي اسلام و با عنایت به سنن رایج در زمان بعثت حضرت پيامبر (ص)،
تم
مسلمانان ترتيبات خاص حقوقي را جهت مراقبت از کودکان اختصاص دادند که مواردی را همچون
نگهداری ،شيردادن ،حضانت و ولایت شامل ميگردید 7.این سنن ،اکثراً بهعنوان
خانوادگي،
مفيد /
تعيين نسبت نامه
هشتم حقوق کودکان با هنجارهای رایج حقوق بشری هماهنگ ميباشند.
حمایت از
ترتيباتي در
جهتسي و
شماره
با وجود دیدگاههای عالي اسلام در مورد کودکان و مشارکت فعال کشورهای مسلمان در
تدوین پيماننامه حقوق کودک ،3این پيماننامه نيز همچون پيماننامه «محو انواع تبعيض عليه
زنان» 9با بيشترین حق شرطها و یا اعلاميههای تفسيری آن کشورها مواجه شده است که عمدتاً با
نامه مفيد /
استناد به اسلام ،شریعت و عبارات مشابه ميباشند20.
شماره سي و هشتم
دوگونه ارتباط بين پيماننامه حقوق کودک و سنن مذهبي حقوقي مسلمانان ميتوان قائل شد؛
 /مهر و آبان
اول :موضوعاتي که به کودکان اختصاص دارند؛ همچون :کفالت ،ولایت ،حضانت ،ازدواج در سنين
2831
کودکي ،مزدوج نمودن کودکان توسط ولي و یا مباحث ویژه کودکان نامشروع؛ دوم :موضوعاتي که بين
کودکان و بزرگسالان مشترک ميباشند؛ مثل :آزادی مذهب و یا تبعيض بر اساس جنسيت.
با عنایت به ملاحظاتي که کشورهای مسلمان چه در قالب حق شرطهای ارائه شده و چه در
خارج از آن نسبت به تطابق مفاد پيماننامه با سنن مذهبي خود داشتهاند ،این مقاله به یک مطالعه
تطبيقي در قوانين و رویه قضایي آن کشورها در ارتباط با تأثير این سنن بر اجرای ماده  1این
تم
پيماننامه مي پردازد .هدف اصلي مقاله ،ارائه یک مطالعه تطبيقي در قوانين و رویه قضایي
کشورهای مسلمان در چگونگي اجرای این معاهده و در ارتباط با سنن مذهبياشان ميباشد تا
اینكه بتواند نهایتاً ،تجارب این کشورها را در اختيار همدیگر و در معرض داوری گذارد.
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق

كشورهاي مسلمان ،حق شرطها و ماده  2پيماننامه حقوق كودك ...

13

حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
اسناد مرتبط با این موضوع در سازمان ملل متحد ،بهویژه گزارشهای ادواری کشورها به
کميته حقوق کودک (کميته) 22،اسناد مربوط به مذاکرات اعضای کميته با اعضای هيئت کشورها
ت و نظم بازارهای کارآمد
در ارتباط با گزارشهای مذکور و ملاحظات پایاني کميته ،پيرامون این گزارشهای منابع اصلي
کارآمدقرار گرفتهاند.
مورد توجه
نظم کمتر
مالكيت ونظری
سایر مباحث
بازارهای
این تحقيق را تشكيل ميدهند 21.براین اساس،حقوق
این مقاله با عنایت به حوزه مباحث اسلام و حقوق بشر در ادبيات مغرب زمين نگاشته شده
است ،اما بيش از جنبههای تئوریک موضوع ،بر جنبههای عملي توسط دولتها تأکيد دارد .جالب
حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
است که در حوزه حقوق کودک در مقایسه با سایر موضوعات حقوق خانواده ،مقالات و تحقيقات
28
کارآمددرمطالعات تئوریک
حالي که
دیگر در
بازارهای
سوینظم
مربوطه به زبان انگليسي بسيار اندک است .از ت و

اسلام و حقوق بشر؛ دو سوی قضيه ،عمدتاً بهعنوان پدیدههایي سخت و غيرقابل انعطاف تصور
بازارهای
ميشوند ،این نوشتار یک دیدگاه عملي از دوحقوق
کارآمدمنعطف و قابل
که سيال،
نظمميدهد
مالكيت وارائه
سوی مناظره
مطابقت با طرف مقابل ميباشد.
حق شرطهاي کشورهاي مسلمان بر پيماننامه
تمامي  57کشور مسلمان ،به پيماننامه حقوق کودک ملحق شدهاند و در این ميان 11
کشور به آن ،حق شرط وارد و یا در اتباط با آن ،بيانيه تفسيری صادر کردهاند .این حق شرطها و
یا اعلاميههای تفسيری ،عمدتاً با استناد به اسلام ،شریعت و عبارات مشابه ميباشند که یا به صورت
کلي برتمام مفاد پيماننامه وارد شدهاند (حق شرطهای کلي) و یا این که بر مواد مشخصي از آن
وارد شدهاند (حق شرطهای مشخص).
الجزایر ،جيبوتي و کویت نسبت به پيماننامه بيانيه تفسيری صادر نمودهاند و بنگلادش،
بوسني هرزگوین ،برونئي دارالسلام ،مصر ،اندونزی ،ایران ،عراق ،اردن ،مالدیو ،مالي ،مراکش،
عمان ،قطر ،عربستان سعودی ،سوریه ،ترکيه و امارات متحده عربي نسبت به پيماننامه حق شرط
وارد نمودهاند .بالاخره ،مالزی و تونس کشورهایي هستند که نسبت به پيماننامه هم حق شرط و هم
اعلاميه تفسيری وارد نمودهاند .قطر ،ایران ،عربستان سعودی ،برونئي دارالسلام ،سوریه و عمان
کشورهایي با حق شرط کلي هستند .در ميان این کشورها ،برونئي دارالسلام ،سوریه و عمان در
حق شرطهای خود که بر کليت پيماننامه وارد نمودهاند ،به موادی از پيماننامه از جمله مواد  24و
 12بهعنوان نقاط تأکيد حق شرط خود اشاره نمودهاند که ميتوان این کشورها را نيز کشورهای با
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حق شرط خاص محسوب نمود .بهعنوان یک نمونه از حق شرطهای کلي ،دولت قطر در حق شرط
خود عنوان داشته است« :دولت قطر ،یک حق شرط کلي را در ارتباط با مفادی که با حقوق اسلامي
مطابقت نامه
شمارهنامه وارد مينماید».
مفيد /پيمان
ندارند ،بر
سي و هشتم  /مهر و

لازم به ذکر است ،موریتاني و افغانستان هنگام امضای معاهده نسبت به آن حق شرط کلي
آبان 1832

وارد نمودند ،اما به هنگام الحاق ،از حق شرط خود چشمپوشي کردند .پاکستان نيز که به هنگام
الحاق حق شرط کلي به پيماننامه وارد نموده بود ،بعدها حق شرط خود را پس گرفت .اما در ميان
کشورهای غيرمسلمان ،حق شرط واتيكان که با استناد به اعتقادات مذهب کاتوليک و بهصورت
کلي طرح شده ،مشابه حق شرطهای کلي کشورهای مسلمان ميباشد« :واتيكان اعلام ميدارد که
اجرای پيماننامه مي بایست در عمل با طبيعت ویژه دولت واتيكان و منابع قانون موجود (ماده 2
تم
قانون  7ژوئن  ،2919شماره )22و با لحاظ نمودن گستره محدود اعمال آن و قوانين مربوط به
ورود و/اقامت در آن صورت پذیرد»
تابعيت آن دولت
نامهو مفيد
شماره سي و هشتم
اشكال مختلف تمايز و تبعيض و ماده  2پيماننامه
ماده  1پيماننامه حقوق کودک در مورد ممنوعيت تبعيض اظهار ميدارد -2 :کشورهای عضو،
حقوق مندرج در پيماننامه حاضر را برای هر یک از کودکاني که در حوزه قضایي آنها ميباشند،
مفيد /
بدون هرگونه نامه
بدون توجه به نژاد ،رنگ ،جنسيت ،زبان ،مذهب ،عقاید سياسي و سایر
تبعيض و
سي و
هشتماجتماعي ،دارایي ،معلوليت ،تولد یا سایر خصوصيات کودک ،والدین و
قومي یا
شمارهملي،
عقاید ،منشأ
آبان
و
مهر
/
سرپرستان قانوني وی محترم شمرده و تضمين خواهند نمود؛  -1کشورهای عضو ،همه اقدامات
یا
مقتضي را2831
جهت تضمين حمایت از کودک در مقابل تمامي اشكال تبعيض یا مجازات بر اساس

وضعيت ،فعاليتها ،عقاید ابراز شده یا اعتقادات والدین ،سرپرستان قانوني و یا اعضای خانواده
کودک به عمل خواهند آورد.
همچنين نظرات تفسيری شماره  27کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با ماده
 14ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ،به موضوع تبعيض در ارتباط با کودکان نامشروع
پرداخته است« :تمگزارشهای کشورهای عضو پيماننامه ميبایست بيانگر رفع همه انواع تبعيضات
و در هر زمينهای باشد ،بهویژه بين فرزنداني که مليت کشوری را دارند و فرزنداني که خارجي
محسوب ميشوند و بين کودکان مشروع
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق

و کودکان نامشروع»24.
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در گزارشهای مربوط به مذاکرات اوليه تدوین پيماننامه ،تنها موضوعي که برخي از
کشورهای مسلم ان در ارتباط با این ماده نسبت به آن تحفظ داشتند ،موضوع کودکان نامشروع بود
ت و نظم بازارهای کارآمد
) .(Detrick, 1992:148-150با این وجود Uدو موضوع دیگر نيز در ارتباط با جنسيت که ریشه در
کارآمدمربوط به سن و
موضوعات
گيرد؛نظماول:
ماده قرار
بازارهای
مالكيت و
سنن مسلمانان دارد ميتواند در ارتباط با اینحقوق
تفاوت سن بلوغ در دختران و پسران ميباشد؛ موضوع دوم :تفاوتي است که در وظایف و یا
مسئوليت های حضانت و قيموميت بين پدر و منسوبين ذکور طفل از یک سو و مادر و منسوبين
حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
اناث طفل از سوی دیگر وجود دارد.
داده که به آن حق شرط
بازارهایقرار
درفهرست موادی
کارآمد
مالزی کشوری است که ماده  1پيمان نامه رات و نظم
قائل شده است .تونس نيز تنها به این ماده پيمان نامه (ماده  )1حق شرطي با عبارات ذیل وارد
نسبت وبهنظم
حقوقرامالكيت
کارآمدنامه ،که ممكن
بازارهای پيمان
مفاد ماده 1
نموده است« :دولت جمهوری تونس ،حق شرطي
است دراجرای قوانين ملي در خصوص امور شخصيه ،به ویژه در مسائل ازدواج و حق ارث ،مانع
ایجاد نماید ،قائل ميشود».
از آنجا که مالزی تاکنون گزارشي در مورد چگونگي اجرای پيمان نامه به کميته حقوق
کودک ارائه ننموده است ،بنا براین گزارش تونس به کميته بهعنوان تنها نمونه گزارشهای
کشورهای قائل به حق شرط ویژه به این ماده ،به همراه گزارشهای برخي دیگر از کشورهای
مسلمان بویژه کشورهای با حق شرط کلي در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
وضعيت حقوقي کودکان فرزندان نامشروع
درتئوری ،براساس سنن مذهبي رایج در ميان اکثریت مسلمانان بين کودک نامشروع و
پدر وی رابطه پدر و فرزندی ایجاد نميگردد ) .(Nasir, 1990: 189-190براین اساس کودک
نامشروع هيچ ادعایي در ارتباط با حق نگهداری ،حضانت ،ولایت ،ارث ،نسبت و یا مشابه آن،
نسبت به پدر خود ندارد .البته سنن حقوقي غرب در مقایسه با کشوری مسلمان ،محروميتها و
تبعيضات بيشتری را بر عليه این کودکان اعمال ميکرد« :در مقایسه با جوامع غربي ،حتي در
مقایسه با نيمه اول همين قرن (قرن بيستم) ،اسلام در ارتباط با اصلاح و ارتقای موقعيت
کودکان نامشروع ،یک سيستم انقلابي بود .به عنوان مثال ،در جهت مخالف (با نظام اسلام)
کودکان نامشروع در نظام کامن لاو که تحت فشار دکترین تقدس ازدواج مسيحيت قرار دارد،
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بهعنوان فرزند هيچ کس « »filius nulliusمحسوب ميشد ).(Meeusen, 1995:119-120
بهعنوان مقایسهای دیگر بين سنن مذهبي مسلمانان با دیگر سنن حقوقي ،در نظام حقوقي یهود
امه مفيد /
شماره پدر و مادری که در فهرست روابط ممنوعه « »isurey arayotقرار داشت،
روابط بين
کودکي کهن از
سي و هشتم  /مهر و

همچون مادر و پسر ،برادر و خواهر و دیگر بستگان درجه اول و نيز زن مزدوجه با مردی غير از همسرش،
آبان 1832

چنين کودکي مزمر ( )mazmarخوانده ميشد .وضعيت احوال شخصيه چنين کودکي در سنن حقوقي یهود
بسيار پيچيده بود و بهعنوان مثال اجازه ازدواج با بيشتر یهودیان را نداشت ).(Kaplan, 1998: 57
با وجود محدودیتهایي که درسنن حقوقي مسلمانان در ایجاد رابطه پدری بين فرزند
نامشروع و پدرش وجود دارد ،در قوانين و رویه قضایي کشورهای مسلمان این محدودیتها عمدتاً
نادیده گرفته شده و در این ميان تنها محروميت فرزندان نامشروع از ارث از پدر در قوانين برخي
تم
کشورها وارد شده است .بيشتر کشورهای مسلمان ،مثل :مصر ،اندونزی ،سوریه ،ایران و تونس ،مفاد
رسميت شناختن کودکان نامشروع در قوانين خود وارد نمودهاند 25.همچنين
نامهدر به
رضایتبخشي را
مفيد /
قوانيني را برای پيگيری شناسایي پدران این فرزندان ،همچون مطالعات
برخي ا ز این
کشورهاهشتم
شماره سي و
آزمایشگاهي و ژنتيک و نيز قوانين دیگری چون استفاده از نام پدر بر روی فرزند و تقسيم
مسئوليتهای فرزند بين پدر و مادر تصویب نمودهاند 26.بهعنوان مثال ،تونس که یكي از  1کشور
مسلماني است که نسبت به ماده  1حق شرط ویژه وارد نموده است ،در گزارش دورهای خود به
نامه مفيد /
کميته اظهار ميدارد« :در راستای این خواسته که ،موانع در مقابل این گروه از کودکان (نامشروع)
شماره سي و هشتم
و هرگونه تبعيض عليه آنان برداشته شود ،قانون شماره  93-75مورخ  13اکتبر  2993در
 /مهر و آبان
خصوص تعيين یک نام فاميلي برای کودکاني که والدین آنها ناشناخته هستند و یا کودکاني که
2831
ترک شده اند ،به این کودکان این حق را که اسناد هویتي خود را تكميل نمایند و اینكه رابطه
پدری خود را جستوجو نمایند و نيز حق برخورداری از نگهداری را اهدا مينماید .در واقع حوزه
این قانون ،ورای این محدوده است .این قانون جستوجوی کودک برای رابطه پدری را از طریق
آزمایشات ژنتيک تسهيل مينماید و برای کودکي که رابطه پدریش به این طریق مشخص شود،
مينماید27».

حق برخورداری از مراقبت و نگهداری (توسط پدر) را اهدا
تم
سوریه ،یک نمونه از کشورهای مسلمان است که در قوانين خود به صراحت حقوق فرزندان
نامشروع در ارث از پدر را به رسميت شناخته است .در این کشور «زماني که کودکي به دنيا ميآید
که از نظرحقوق مذهبي مشروع تلقي نميشود و یا اینكه ثمره یک روابط غيرقانوني است ،حقوق
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق
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وی با شناسایي حق ارث او از والدینش به رسميت شناخته ميشود ،حتي اگر ازدواج معتبر
نباشد 23».مقررات مربوط به ارتباط پدری در قانون احوالات شخصيه سوریه ،به شرح ذیل ميباشد:
ت و نظم بازارهای کارآمد
الف) اگر بعد از برقراری یک ازدواج غيرمعتبر ،کودکي  230روز یا بيش از این مدت ،از
کارآمد 281بند )2؛
باشد (ماده
نظمشوهر
فاميل
بایست نام
تاریخ انجام آن به دنيا بياید ،نام فاميلي وی مي
بازارهای
مالكيت و
حقوق
ب) اگر کودک پس از جداشدن پدر و مادر و یا پس از ترک پدر به دنيا آمد ،نام فاميل وی ،نام
فاميل شوهر خواهد بود( .ماده  281بند )1؛
حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
پ) اگر بين حداقل و حداکثر دوره یک بارداری ،کودکي توسط زني به دنيا آمد که روابط
کارآمدد که زن با وی رابطه
مردی باش
نظمفاميل
بایست نام
بازارهای
جنسي با مردی داشته است ،نام فاميل فرزند مي ت و
داشته است (ماده  ،288بند)2؛
بازارهای
مالكيت
کارآمد و نامناسب بوده
ازدواج نامعتبر
نظمیک
که وثمره
حقوقکودکي
ت) زماني که نام فاميل گذارده شد  -حتي بر
است  -کليه آثار نسبي اعمال ميگردد .ازدواج کودک با بستگاني که ازدواج با آنها ممنوع است مجاز
نميباشد و کودک استحقاق برخورداری از حمایت والدین و ميراث را دارا ميباشد( .ماده  ،288بند 29 .)1

در عمان ،برخلاف بيشتر کشورهای مسلمان ،بر اساس قانون احوالات شخصيه ،مورخ ،2999
وضعيت کودک نامشروع در برگه ثبت تولد وی درج ميگردد 10.بهعلاوه ،مادر چنين طفلي ممكن
است توسط دادگاه مورد تعقيب قرارگيرد .در کشورهایي که روابط خارج از چارچوب زناشویي
را جرم تلقي ميکنند  ،مادر یا زن بارداری که قادر به ارائه شاهد بر ازدواج خود نباشد ممكن است
در مظان اتهام داشتنِ روابط نامشروع قرار گيرد .این وضعيت توسط یكي از اعضای هيئت عماني
تشریح شده است« :در عمان  ،قانون اساسي بر اساس قانون اسلام است که در خصوص زنا و زنای
محصنه ،تساهل روا نميدارد .بنابراین ،مجبور ساختن پدر یک فرزند نامشروع به حمایت مالي از
فرزندش خلاف قانون مي باشد .در قوانين عمان ،مقررات کيفری بر عليه زن و مردی که مرتكب
زنای محصنه و زنا شوند وجود دارد .زني که فرزند نامشروعي را به دنيا آورد ،اگر بهدنبال تعيين
نسبت پدری باشد ،ممكن است مورد تعقيب قضایي قرار گيرد ،چرا که وی عملاً پذیرفته که جرمي
را مرتكب شده

است12 .

البته اظهارات یكي از اعضای هيئت عماني نميتواند بيانگر حمایت نكردن چنين کودکاني در
نظام حقوقي آن کشور باشد؛ چرا که بر اساس سایر گزارشها ،در ميان کشورهای مسلماني که
تقریباً تمامي قوانين مرتبط با کودکان نامشروع را به تصویب رساندهاند ،عمان نيز اقدامات حمایتي
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را در ارتباط با این کودکان پيش بيني کرده است .بنابراین ،نه تنها عدم ارائه این گونه اقدامات
حمایتي به عنوان یكي از موضوعات نگراني کميته حقوق کودک مطرح نشده است ،بلكه این گونه
شماره
مفيد /
اقدامات نامه
رضایتبخش نيز تلقي شده
مواقع
دربيشتر
سي و هشتم  /مهر و

است11.

کشورهای مسلمان در گزارشهای دورهای خود به کميته حقوق کودک ،به ندرت به حق
آبان 1832

ارث کودکان نامشروع از پدر در قوانين خود اشارهای نمودهاند .نيجریه ،از جمله کشورهایي است
که در گزارش اول خود به این موضوع اشاره دارد و البته در ادامه گزارش خود به قوانين بسيار
خوب حمایتي موجود برای این کودکان ،بهعنوان وسيلهای برای تعدیل جنبه تبعيضآميز قانون
اشاره مينماید« :قانون اساسي ) (1979جمهوری فدرال نيجریه )« (S.39»2تصریح نموده است که
هيچ کودکي نميبایست به مناسبت شرایط تولدش مورد تبعيض واقع شود؛ اگر چه ارزشهای سنتي
تم
و مذهبي با اِعمال تمام و کمال این بخش از قانون اساسي در تضاد قرار ميگيرند .بهعنوان مثال ،در
یک /کودک نامشروع هيچ حقي بر ارث ندارد ،اگر چه قوانين بسيار خوب
نان،مفيد
سنتهای مسلمانامه
حمایتي (برای کودکان نامشروع) در ایالتهایي که این سنتها در آنها رایج هستند وجود دارند18».
شماره سي و هشتم
نيجریه ،در گزارش دوم خود به سنتهای مسلمانان اشاره نميکند؛ بلكه بهجای آن به عبارت
«تبعيض ظریف اجتماعي» اشاره دارد 14.بهجز نيجریه ،یكي از اعضای هيئت مراکش نيز به موضوع
ارث کودکان نامشروع در سنتهای مسلمانان اشاره و راه حلي را بر بنيادهای داوطلبانه برای رفع
نامه مفيد /
آن ،پيشنهاد مينماید« :اصل اسلاميای که کودک نامشروع ارث نميبرد ،قطعي و صریح است و
شماره سي و هشتم
هيچ امكاني برای تعدیل این اصل وجود ندارد .براین اساس بایستي راه حلهایي از طرق دیگر
 /مهر و آبان
جستوجو شود .بهعنوان مثال سنتهای مسلمانان هيچ گاه یک پدر را از اینكه ترکهای برای
2831
فرزند طبيعياش بجا گذارد منع نكردهاند .بنابراین اگرچه اصول اسلامي قابل تعدیل نبودهاند،
تلاشهایي مبذول شده است تا تغييراتي در برخي زمينهها با فراهم آوردن گزینههایي مشخص بر
اساس اقدامات داوطلبانه فراهم آید .این راهي بوده است که از طریق آن مطابقت با مفاد پيمان نامه
حاصل و فرصتهای مساوی نيز در صحنه اجتماع فراهم آمده است .نمونههایي از این گونه
اقد امات تاکنون اعمال شده است تا تأثيرات حقوق سنتي اسلامي را تعدیل نماید و اقدامات
تم
(مشابه) دیگری نيز پيگيری خواهد شد15».
برای تونس نيز که حق شرطي را مشخصاً به ماده  1پيمان نامه وارد نموده است ،بهنظر
مي رسد یک روند تعدیل در آثار سنن مذهبي ایجاد شده است .در ملاحظات پایاني کميته حقوق
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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کودک در ارتباط با دومين گزارش ادواری تونس ،کميته رضایت خود را در اتباط با «تصویب
یک سری قوانين جدید در ارتباط با کودکان نامشروع و در اتباط با مسئوليت مشترک پدر و
ت و نظم بازارهای کارآمد
مادر در ارتباط با این فرزندان» ابراز ميدارد 16.بهعلاوه ،کميته از اطلاعات واصله مبني براینكه
رفع تبعيض عليه
ارتباط با
نظم در
اقداماتي را
کارآمد
بازارهای
کميته،مالكيت و
(دولت تونس) در راستای پيشنهادهای قبليحقوق
کودکان نامشروع مورد عنایت قرار داد ،استقبال مينماید 17.با این وجود ،کميته همچنان در
است13.

ارتباط با «اجرای این قوانين در عمل» نگران باقي مانده
حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
از سوی دیگر ،به هنگام اشاره به نمونههای تبعيض عليه کودکان در ارتباط با ماده  1پيمان
کميته بيشتر بر بسياری
بازارهایتوجه
باشد ،بلكه
کارآمد
نامه ،تمرکز کميته بر تبعيض عليه کودکان نامشروعت ونمينظم
از جنبههای دیگر تبعيضآميز ،همچون «تبعيض براساس فعاليتهای سياسي و حقوق بشری ،نظرات
بازارهایو یاکارآمد
اولياینظم
مالكيت و
حقوق
اعضای خانواده آنها،
قانوني آنها
آنها و یا
و اعتقادات ابراز شده توسط کودکان و یا والدین
معلوليت و یا تبعيض بر اساس ریشههای ملي ،نژادی و یا اجتماعي» 19معطوف ميباشد.
بهطور کلي ،تبعيض عليه کودکان نامشروع ،موضوع ملاحظات و نگراني کميته در ارتباط با برخي
کشورهای مسلمان چون جيبوتي ،عمان و تونس بوده است 80.با این وجود ،تبعيضات مورد اشاره
کميته در ارتباط با این سه کشور ،ظاهراً ربطي به موضوع ارث ندارد .بهطور کلي درحالي که موضوع
ارث از والدین و بهویژه ارث از پدر ،تنها موردی است که ميتواند درارتباط با سنن مذهبي مسلمانان
قرار گيرد ،کميته به تبعيض در امر ارث تنها در موارد محدود دیگری اشاره داشته است .بهطور مثال ،در
ملاحظات پایاني کميته در ارتباط با گزارشهای قطر و برونئي به موضوع ارث اشاراتي صورت گرفته
است« :تحت قانون کنوني احوال شخصيه (بهطور مثال در ارتباط با ارث ،ولایت و سرپرستي) کميته
بهویژه نگران اعمال تبعيض در ارتباط با کودکان دختر و کودکان نامشروع ميباشد82».

بنابراین بهنظر ميرسد با اینكه موضوع ارث برای کودکان نامشروع ميتواند واجد اهميت
باشد ،موضوعات مشكلساز و تبعيضآميز با درجه اهميت بالاتری ميبایستي در ارتباط با آنان و
مادرانشان مورد توجه قرار گيرد .از جمله این موارد نادیده گرفتن حقوق این کودکان و تبعيض
عليه آنها بهواسطه فشارهای اجتماعي و اقتصادی و عدم امكان فراهم نمودن حمایتهای موثر برای
این کودکان در جوامع سنتي ميباشد .از آنجا که ،در این گونه جوامع حمل یک کودک نامشروع
بهعنوان یک عمل شدیداً غيراخلاقي محسوب ميگردد ،این عمل اگر به مجازات مادر نينجامد ،به
انزوای مادر و کودکش از جامعه و احتمالاً آزار و اذیت آنها منجر خواهد شد.
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سنين مختلف ازدواج براي دختران و پسران
در خصوص معيارهای بلوغ ،سنن مذهبي مسلمانان ،سن پایينتری را برای دختران در
قائلشماره
مفيد /
مقایسه با نامه
بوده و براین اساس دختران زودتر از پسران قادر به ازدواج ميباشند .بر این
پسران
سي و هشتم  /مهر و

اساس و متأثر از عوامل طبيعي واجتماعي دیگر ،قوانين خانواده دراکثر کشورهای مسلمان ،سن
آبان 1832

ازدواج دختران را پایينتر از پسران در نظر ميگيرند .البته این تفاوت در ميان دیگر اقوام و ملل
نيز معمول بوده است و هم اکنون هم در قوانين بسياری از کشورها مشاهده ميشود.
در ميان کشورهای مسلمان در اندونزی و پاکستان سن ازدواج دختران شانزده و در سوریه
هفده سال ميباشد .سن ازدواج پسران در این سه کشور هجده سال یا بيشتر است 81.ظاهراً این سه
کشور در تعيين سن ازدواج به سنن مذهبي نيز پایبند نبودهاند .در ایران ،کشوری که حق شرط
تم
کلي به پيمان نامه وارد کرده است ،حداقل سن قانوني ازدواج در تطابق بيشتری با سنن مذهبي
مفيداین/س ن برای دختران سيزده و برای پسران پانزده سال تعيين شده
ميباشد .در ایننامهکشور

است88.

ایران سن بلوغ برای دختران طبق تبصره یک ماده  2120قانون مدني ،نه
شمارهاست
لازم به ذکر
در هشتم
سي و
سال و برای پسران پانزده سال تمام قمری تعيين شده است که به موجب ماده  2042اصلاحي
 2832/4/2مجمع تشخيص مصلحت نظام ،حداقل سن ازدواج دختران به سيزده سال تبدیل شد .با
توجه به اینكه پانزده سال تمام شمسي ،چند ماهي بيش از پانزده سال تمام قمری است ،سن قانوني
نامه مفيد /
پسران نيز افزایش یافته است .این ماده مقرر ميدارد« :عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن سيزده
شماره سي و هشتم
سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن پانزده سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي ،به
 /مهر و آبان
شرط رعایت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح» .از سوی دیگر در عمان ،کشور دیگر دارای حق
2831
شرط کلي ،این سن هم برای دختران و هم پسران ،هجده سال تعيين شده است .جالب است که
عمان ،این رویه را «در تطابق با اصول شریعت اسلامي» 84معرفي ميکند.
لازم به ذکر است که کميته حقوق کودک نگراني خود را از بابت سنين متفاوت ازدواج برای
دختران و پسران بهعنوان یكي از موارد تبعيض اعلام داشته است .البته لازم است توجه شود ،اگر
چه در ابتدا این گونه بهنظر ميرسد که تعيين سن مشابه برای دختر و پسر ،بهترین وضعيت برای
تم
برقراری مساوات بين آنها در این موضوع ميباشد اما این امر ممكن است به یک نوع تبعيض دیگر
عليه دختران منتهي شود .توضيح آنكه در برخي جوامع توسعه نيافته که ازدواج جوانان با سنتهای
و موانع زیادی مواجه ميباشد ،برای والدین یک نوجوان ،بهویژه در خانوادههای فقير ،بسيار مهم
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
است که فرصتي را که با حضور یک خواستگار برای ازدواج با دخترشان فراهم آمده از دست
ندهند  ،حتي اگر این ازدواج قبل از سن قانوني ازدواج صورت پذیرد ،چرا که در صورتي که این
ت و نظم بازارهای کارآمد
فرصت از دست رود ممكن است دختر آنان تا پایان عمر از حق خود برای ازدواج محروم گردد.
فيزیكي و جسمي
بازارهای بلوغ
نظمپسران به
زودتر از
معمولاً
بر این اساس و با عنایت به اینكه دختران
کارآمد
مالكيت و
حقوق
مي رسند ،تحميل سن ازدواج مساوی با پسران بر آنها ،بهویژه در جوامع سنتي مورد اشاره ،در واقع
یک نوع تبعيض عليه آنان تلقي ميگردد .در اینگونه موارد ،شرط انصاف ،عدالت و مصلحت آن
حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
است که دختران نسبت به پسران زودتر به حق ازدواج دسترسي داشته باشند .این سياست با مفاد
کارآمد مينماید ،هماهنگي
بازارهای» تأکيد
عاليه کودک
منافعو نظم
ماده ( 8)2پيمان نامه که بر اولویت دادن به « ت
بيشتری دارد« .منافع عاليه کودک» در ماده ( 8)2مذکور بدین شرح مورد تأکيد قرارگرفته است:
دولتيکارآمد
بازارهای
رفاهو نظم
مالكيت
«در کليه اقدامات مربوط به کودکان که توسطحقوق
یاخصوصي ،دادگاهها،
اجتماعي
موسسات
مقامات اجرایي یا نهادهای قانونگذاری به عمل ميآید ،منافع عاليه از اهم ملاحظات ميباشد ».لازم
به ذکر است موضوع منافع عاليه کودک  ،علاوه بر این ماده در مواد دیگر پيمان نامه و نيز در دیگر
اسناد بين المللي مربوط به حقوق کودک مورد تأکيد

قرار گرفته است85.

تفاوت بين مادر و پدر در حقوق و مسئوليتهاي ولايت و حضانت کودک
مسئله تفاوت حقوق و مسئوليتهای پدر و مادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن
مذهبي یكي دیگر از موضوعاتي است که ميتواند مورد بحث قرار گيرد .درحالي که نگهداری
کودک ،همانگونه که در ماده  2263قانون مدني ایران نيز مورد توجه قرار گرفته ،هم حق و هم
تكليف برای پدر و مادر مي باشد ،مسئوليت و حق ولایت تنها بر عهده پدر یا جد پدری و بستگان
ذکورکودک ميباشد .در مقایسه با سنن حقوقي دیگر اقوام ،بهعنوان مثال ،نظام حقوقي هيچ گونه
وظيفه قانوني جهت ولایت کودک بر والدین تحميل نمينمود).(Goonesekere, 1994: 121
سنتهای اسلامي تحت حق ولایت ،یعني در حوزهای که پرداخت مخارج نگهداری کودک
مطرح مي باشد ،به پدر اختيار دخالت در ابعاد مختلف زندگي فرزندان را اعطا ميکند که در
ارتباط با دختران ،این اختيار در ارتباط با امر ازدواج تا پس از رسيدن او به سن بلوغ نيز ادامه
ميیابد .بهعنوان مثال ،بر اساس نظر بيشتر علمای مسلمان ،ازدواج اول دختر ميبایستي با اجازه
پدر و یا جد پدری صورت

پذیرد86.

82

كامران هاشمي

قوانين انگلستان نيز تا دهه  ،2930بر برتری پدر در امر ولایت تصریح داشت ،مگر اینكه
که وی شرایط ولایت را نداشته باشد .بر اساس این نظام ،حق قانوني ولایت پدر ،چنان قطعيت
شماره
امه مفيد
توانست ولایت فيزیكي (سرپرستي) کودک را که در دامن مادر در حال
حتي /مي
داشت که ن او
سي و هشتم  /مهر و

نگهداری بود ادعا نماید .همچنين سيستم «رم – ژرمن» که از تلفيق سنتهای آلماني با حقوق رم
آبان 1832

به وجود آمده بود ،قدرت پدر را نسبت به همسرش در امور ازدواج و نيز ولایت طبيعي فرزندان
صغير به رسميت ميشناخت ،بهطوری که این اختيارات حمایتي پدر در ارتباط با همسر و فرزندان
مشترک ،عميقاً در سيستم حقوقي مذکور ریشه دوانيده بود).(Goonesekere, 1994: 125-129
این تفاوت بين نقش مادر و کودک همانگونه که ملاحظه ميشود ،لزوماً ربطي به مذهب
ندارد و بيشتر حاصل شرایط و اوضاع و احوال اجتماعي است .بهعنوان مثال ،در سنن قدیمي منطقه
تم
شبه قاره هند ،جدا ازاینكه خانواده دارای چه مذهبي باشد ،نقش پدر در امر ولایت و حضانت فرزند
).(Goonesekere,/1994:129
قطعي ميباشد نامه مفيد
هشتمبين زن و مرد در سنن مذهبي مسلمانان آن است که این سنن ،مقررات
دیگر وتمایز
موضوع
شماره سي
ویژهای را در ارتباط با سرپرستي کودکان دختر و پسر ،توسط پدر و مادر تعبيه نموده است.
براساس این سنتها ،ظاهراً در هنگام جدایي زن و مرد ،معيار اصلي در تعيين سرپرست برای
کودک ،سن طفل ميباشد .بهعنوان مثال ،براساس گزارش اوليه ایران به کميته حقوق کودک ،طبق
نامه مفيد /
مفاد قانون مدني آن کشور (ماده « :)2269به هنگام جدایي والدین ،اگر طفل ذکور است ،تا دو
شماره سي و هشتم
سال تحت سرپرستي مادر باقي ميماند و بعد از آن سرپرستياش به پدر واگذار ميشود .در مورد
 /مهر و آبان
کودک اناث ،وی تا هفت سالگي تحت سرپرستي مادر ميماند( .در هر حالت) ولایت با پدر و جد
2831
پدری باقي ميماند و مادر در این زمينه مسئوليت کمتری دارد87».
مشابه با سنن مذهبي مسلمانان ،در سنن مذهبي یهودیان نيز اعتقاد بر این است تا زماني که
کودک به شش سال برسد ،بهخصوص از نظر عاطفي به مادرش نياز دارد .بنابراین ،اگر مادر شرایط
لازم برای سرپرستي فرزندش را داشته باشد ،سرپرستي فرزند تا سن شش سالگي به وی سپرده
مي شود .بعد از این سن یک پسر باید تحت سرپرستي پدرش باشد تا پدر اصول قانون یهود و نيز
تم
یک شغل را به او بياموزد83.
در هر حال به نظر ميرسد قوانين مربوط به سرپرستي کودک در ميان کشورهای مسلمان به سمت
و سوی اولویت دادن به «منافع عاليه کودک» تمایل پيدا کرده است؛ بهطور مثال در گفتوگوهایي که
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
پس از ارائه دومين گزارش دورهای ایران ،بين اعضای کميته و هيئت نمایندگي ایران صورت گرفت،
به گفته عضو هيئت ایران ،قانون این کشور در حال حاضر به سمتوسوی منافع عاليه کودک
ت و نظم بازارهای کارآمد
تغييرکرده است .اگر چه هنوز سن کودک در تعيين سرپرست وی موثر ميباشد ،در بيشتر موارد
کارآمد کودکان را بعد
بازارهایسرپرستي
نظم و پدر
شدهواست
حقوقسپرده
موارد سرپرستي کودکان تا سن هفت سال به مادر
مالكيت
از این سن عهدهدار شده است .اگرسرپرستي کودک به پدر سپرده شود ،مادر ميتواند در دادگاه،
درخواست تجدید نظر نماید89 .لازم به ذکر است ماده  2269قانون مدني مصوب  ،2824در مورد
حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
حضانت طفل طي مصوبه مورخ  2831/9/3مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذیل اصلاح
یكدیگر زندگي ميکنند،
جدا از
ابوین او
کارآمد
بازارهای
که نظم
گردید« :ماده واحده :برای حضانت و نگهداری طفليت و
مادر تا سن  7سالگي اولویت دارد و پس از آن با پدر است؛ تبصره :بعد از هفت سالگي در صورت
کارآمد
مالكيت و نظم
حقوق
بازارهایميباشد».
تشخيص دادگاه
کودک به
حدوث اختلاف ،حضانت طفل با رعایت مصلحت
قانون پاکستان نيز شبيه موردی است که در گزارش دوم ایران ذکر شد ،با این تفاوت که
سن پسر هفت سال ذکر شده و برای دختر سن تعيين نگردیده ،بلكه زمان بلوغ ذکر شده است .با
این وجود ،تعيين سرپرستي با توجه به «منافع عاليه کودک» ممكن است براساس تصميم دادگاه
تعيين گردد .گزارش پاکستان به کميته در این زمينه اظهار ميدارد« :در موارد طلاق و جدایي،
زماني که موضوع سرپرستي کودکان مطرح ميباشد ،دادگاه همواره اهميت را به «منافع عاليه» و
رفاه کودک ميدهد .براساس مقررات حقوق اسلامي ،آنگونه که در پاکستان اعمال ميگردد،
قانون کلي آن است که پسران تا سن هفت سال و دختران تا سن بلوغ تحت سرپرستي مادران
هستند .بهنظر ميرسد بهتر است کودکان ذکور تا سن مذکور و کودکان اناث در بيشتر دوران
جواني تحت سرپرستي مادر

باشند40».

در ارتباط با سرپرستي کودکان ،اندونزی برداشت دیگری از سنن مذهبي دارد؛ این کشور
تفاوتي بين دختر و پسر از نظر سن قائل نيست ،اما به موضوع دیگری در سنن مسلمانان اشاره
مينماید و آن سن مميز ميباشد .گزارش اندونزی اظهار ميدارد« :بر اساس حقوق اسلامي ،که در
رابطه با مسلمانان اعمال ميگردد ،به هنگام طلاق اگر کودک هنوز به سن دوازده سال ،یعني به
سن مميز نرسيده است ،تحت حضانت مادر قرار ميگيرد و پدر مسئول تأمين هزینههای روزانه و
تحصيلات کودک ميباشد .اما اگر کودک دوازده سال یا بيشتر ،یعني مميز باشد ،آزاد است تصميم
بگيرد تمایل دارد با مادر زندگي کند یا با پدر»
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عمان ،با وجود حق شرط کلي خود ،در ارتباط با این موضوع نه تنها به ضروریات سنن
مذهبي هيچ اشارهای نميکند ،بلكه اینگونه استنباط مينماید که با در نظر گرفتن منافع عاليه
مفيد  /شماره
کودک ،نامه
کودکان را در هر سني ميبایست به
سرپرستي
سي و هشتم  /مهر و

مادران سپرد42.

کميته حقوق کودک در ملاحظات پایاني خود در ارتباط با گزارشهای پاکستان ،مصر و
آبان 1832

عربستان سعودی ،نگراني خود را در ارتباط با موضوع سرپرستي فرزندان به هنگام طلاق در
قوانين خانواده این کشورها اعلام داشته است .بنا به نظر کميته ،قوانين این کشورها که سرپرستي
کودکان بيش از آنكه در جهت منافع عاليه کودک تعيين گردد ،بر اساس سن کودک مشخص
ميشود ،تبعيضي برعليه مادران

ميباشد41.

کميته حقوق تم
کودک ،حق شرطها و سنتهاي مذهبي مسلمانان
سياست عمومي نهادهای مبتني بر معاهدات سازمان ملل متحد آن است که از کشورهای
نامه مفيد /
دارای حق شرط خواستار بازپسگيری حق شرطهایشان شوند .در پيگيری این سياست ،کميته
شماره سي و هشتم
مداوماً کشورهای مسلمان را تشویق کرده است که کليه حق شرطهای خود را مورد تجدید نظر
قرار داده یا آنها را بازپس گيرند.
بر اساس ماده  52پيماننامه حقوق کودک «حق شرطي که با هدف و مقصود پيماننامه حاضر
باشد،مفيد
مغایرت داشتهنامه
مجاز /نيست» .دو نمونه از حق شرطهای کشورهای مسلمان توسط کميته

توصيفسي و
اینگونه شماره
هشتماحتمالاً بر هدف و مقصود پيماننامه تأثيرگذار ميباشند؛ اول :حق شرط
شدند که
مهرپ و
آباناست که کميته در ارتباط با هر دو گزارش ادواری تونس ،این نگراني را
يمان نامه
تونس به /ماده 1

ابراز داشته2831
است« :حق شرط وارده به ماده  ،1نگراني در مورد تطابق آن با هدف و مقصود پيماننامه
را ایجاد مينماید 48».؛ دوم :در ارتباط با حق شرطهای کلي است که بر معاهده وارد شده است .در
این زمينه کميته ابراز نگراني نموده است که حوزه گسترده این حق شرطها ممكن است بر اعمال
حقوقي که بر اساس مواد پيماننامه تضمين شدهاند ،تأثيرگذار باشد و در مطابقت با هدف و مقصود
معاهده ایجاد

سؤال نماید44.

پيرامون تمسنتهای ناهماهنگي که در جهت اجرای پيماننامه ،مانع بهشمار آمدهاند ،کميته در

ارتباط با گزارشهای مختلف کشورها ،سياستي چند بعدی در پيش گرفته است؛ اول :بر نقاط مورد
اجماع در ميان مسلمانان ،یعني مواردی همچون «اصول اسلامي تساهل و مساوات» تأکيد نموده است.
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق
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حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
دوم :تمایل و ترجيح خود را نسبت به یک تفسير وسيعتر از متون مذهبي ابراز داشته است.
بهعنوان مثال ،در ارتباط با گزارش های مصر و قطر ،با عباراتي مشابه ،اظهار داشته است« :با
ت و نظم بازارهای کارآمد
یادآوری ارزشهای جهاني مساوات و تساهل که با اسلام سرشته شدهاند ،کميته به این نتيجه رسيده
مربوط به حقوق
حوزههای
نظم در
مالكيتبهوویژه
مراجع امر،
کارآمد
بازارهای
است که تفسير مضيق متون اسلامي توسطحقوق
خانواده ،در برخورداری از برخي از انواع حقوق بشر که توسط پيماننامه مورد حمایت قرار
گرفتهاند ،ایجاد مانع نموده است 45».کميته همچنين تفاسيری از سنن مذهبي را که با هنجارهای
حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
حقوق بشری مطابقت بيشتری داشتهاند مورد استقبال قرار داده است .بهعنوان مثال ،یكي از اعضای
زمينههای مورد اختلاف
یكي از
اینكه (در
کارآمد
بازارهای
کميته در ارتباط با گزارش مصر ،رضایت خود راتازو نظم
تفاسير متفاوتي از شریعت وجود داشته و مصر در این مورد ،رویهای را برگزیده که با روح حقوق
حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
بشری موضوع ،تطابق بيشتری دارد 46)،اعلام نمود.
سوم :کميته پيشنهاد نموده است دول مورد نظر جهت چارهجویي در ارتباط با سنن
ناهماهنگ ،رویه دیگر کشورهای مسلمان را که در زمينه مذکور ،موفق عمل نمودهاند مورد توجه
قرار دهند .به طور نمونه ،کميته در ارتباط با مصر و عربستان سعودی با عبارتي مشابه درخواست
نموده است که این کشورها رویه اجرایي دیگر کشورهای مسلمان را که در تطابق حقوق بينادین
با متون اسلامي موفقيت داشتهاند ،مورد توجه قرار دهند 47.کميته همچنين در برخي موارد ،همچون
موردی که ذیلاً در رابطه با مراکش آمده ،از کشورها خواسته است ،تجارب موفقيتآميزی را که
خود قبلاً در زمينههای مشابه داشتهاند ،سرمشق قرار دهند« :قانون مربوط به کودکان نامشروع در
تقابل با بسياری از اصول پيماننامه ميباشد .اصل اسلاميِ مرتبط با این زمينه ،ظاهراً روشن است و
راه تفسيرهای متفاوت در مورد آن بسته است .اما با در نظر گرفتن اینكه این اصل در ارتباط با
هيچ گروه از موارد محرمات (در شرع) قرار نميگيرد ،ممكن است برخي دیگر از راههای قانوني
را بتوان یافت که از آن (سنن ناهماهنگ) صرفنظر نمود و اجازه داد فاصله بين قانون خانوده
(مراکش) و پيماننامه مرتفع شود .بهعنوان مثال قانونگذار مراکش قبلاً راهي یافته بود که بدون
اینكه با اصول مذهبي مغایرتي پيش آید ،از طلاق سریع (یک طرفه) زنان توسط همسرانشان
ممانعت به عمل

ميآورد»43.

چهارم :کميته کشور های مسلمان را تشویق مي کند تا برای یافتن راه حلهایي برای
مطابقت سنتهای ناهماهنگ با مفاد پيماننامه ،با یكد یگر به تبادل اطلاعات بپردازند و در این
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زمينه جلساتي را تشكيل دهند .در پاسخ به درخواست کميته یكي از اعضای هيئت ایراني به
نمونه ای از این جلسات اشاره کرد « :نمایندگان ایراني با نمایندگان دیگر کشورهای مسلمان
دورهامهایمفيد /
بهطور ن
شمارهرا برگزار مينماید و در آن این موضوعات را مورد گفتوگو قرار
جلساتي
سي و هشتم  /مهر و

ميدهند .در سال  ،2933کنفرانسي با حضور صاحب نظران اسلامي و کميساریای عالي حقوق
آبان 1832

بشر در دفتر سازمان ملل متحد ،در ژنو ،برگزار شد تا برداشت اسلامي در مورد اعلاميه جهاني
حقوق بشر را مورد بحث قرار

دهند49».

پنجم :در مطابقت سنن مذهبي ناهماهنگ با هنجارهای حقوق بشری ،بهویژه در ارتباط با
موضوعات جنسيتي ،کميته به دولتها پيشنهاد نموده است تا رهبران مذهبي را ترغيب نمایند تا در
این زمينهها حساس باشند .بهعنوان مثال ،در ارتباط با ماده  1پيماننامه ،کميته به عمان و قطر
تم
پيشنهاد نموده است« :اعضای کارکنان حقوقي ،بهویژه قضات را آموزش دهند تا نسبت به
حساس باشند .رهبران مذهبي ميبایست ترغيب شوند که از این تلاشها
جنسيتيمفيد /
موضوعات نامه
50
نمایند».سي و هشتم
حمایت شماره
از آنجا که در بسياری از کشورهای مسلمان ،رهبران مذهبي در زمره کارمندان دولت
ميباشند ،در اینگونه کشورها دولتها در ارتباط با این رهبران و نيز مدارس و مؤسسههای مرتبط
با آنها ،مسئوليت بيشتری دارند .در این زمينه کميته پيشنهاد نموده که رهبران مذهبي در زمينههای
نامه مفيد /
مورد نياز آموزش ببينند .بهعنوان مثال ،کميته از دولت تونس درخواست نمود تا آموزش
شماره سي و هشتم
برنامههای مهارتي را در جامعه برای معلمان ،مددکاران اجتماعي ،مقامات محلي و رهبران مذهبي
 /مهر و آبان
توسعه دهند تا آنها بتوانند به کودکان کمک کنند ،نظراتشان را ابراز دارند و آن نظرات را مورد
2831
توجه قرار گيرند52.
ششم :در ارتباط با موادی از پيمان نامه که نسبت به آنها حق شرطي وارد نشده است ،کميته
کشورهای مسلمان را تشویق نموده تا از توجيه کاستيهای خود با استناد به سنن مذهبي
خودداری نمایند .به عنوان مثال ،یكي از اعضای کميته در ارتباط با مصر اظهار داشته است:
«مي داند که شریعت ،منبع اصلي قانونگذاری در کشورهای عربي است .با این وجود ،مصر هيچ
تم
اشارهای در ارتباط با تمایز بين جنسيتها در حق شرط خود به پيمان نامه وارد ننموده است که
حال بخواهد از

آن دفاع نماید51».

حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
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فان بورن اظهار ميدارد« :این مفهوم که کودکان واجد حق ميباشند درحقوق اسلامي،
ت و نظم بازارهای کارآمد
پيشينهای بسيار قدیميتر از حقوق بين الملل دارد که در آن ،این برداشت تا اوایل قرن بيستم نيز
کارآمدکه در مقایسه با
بازارهای است
عنوان شده
حتي این
ظهور نيافته بود.)Van Bueren, 1998: 51( ».
گونهنظم
مالكيت و
حقوق
دورانِ اخير جوامع اروپایي ،روشهای مراقبت از کودکان در تاریخ ميانه اسلامي توجه بسيار
بيشتری به نيازهای کودکان مبذول ميداشت ).(Giladi, 1989
عاليهکارآمد
بازارهای
مالكيت و
حقوق
انساني واخلاقي در
نظماصول
تعاليم و
برخورداری از
در واقع ،کشورهای مسلمانان با
حمایت ازاقشار آسيبپذیر ،بهویژه کودکان و با توجه به ميراث عظيمي که تمدن اسلامي در
کارآمد
جملگي وبهنظم
حمایت از حقوق این اقشار برجای نهاده بود ،ت
کودک ملحق شدند .از
بازارهایحقوق
پيماننامه
سوی دیگر ،به نظر ميرسد حتي با معيارهای مدرن امروزی ،اکثر سنتهای حقوقي مسلمانان ،یا
کارآمد
بازارهای
مالكيت و
ندارند.
مغایرتي
نظمبا آنها
حداقل
حقوقیا اینكه
نقش موثری در حمایت از حقوق کودکان دارند و
براین اساس ،با توجه به واقعياتي که در رابطه با حق شرطهای کشورهای مسلمان ذکر شد،
شاید بتوان علت وارد نمودن حق شرط توسط برخي کشورهای مسلمان را اینگونه ذکر کرد که چون
اکثریت این کشورها در شكلگيری اسناد اصلي حقوق بشری ،همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر و
ميثاقين از صحنه اصلي مذاکراتي که به شكلگيری این اسناد منجر گردید ،بدور بودهاند ،نميتوانند به
اسناد جدیدتری که حتي خود نيز در تدوین آنها نقش فعال دارند ،براحتي اعتماد نمایند؛ لذا برای
پيشگيری از پيامدهای منفي نامشخصي که الحاق به این اسناد ممكن است در آینده برای آنها به همراه
داشته باشد ،به آنها حق شرط وارد نمودهاند .بيانيهای که توسط یكي از اعضای هيئت سوری عنوان
شده است ،بيانگر این نگراني ميباشد« :مقامات این کشور (سوریه) از سر یک پيش هشياری ،نسبت
به ماده  ،10حق شرط وارد نمودهاند تا از هرگونه سوء تفاهم جلوگيری نمایند»58.
درارتباط با موضوع بازپسگيری حق شرطها ،پاکستان تنها کشور با حق شرط کلي نسبت
به پيمان نامه بود که بعداً آن را بازپس گرفت .جالب است که پاکستان هيچ موردی را در مفاد
پيماننامه ،مغایر با آموزههای اساسي اسلام تشخيص نميدهد« :مشخصاً ،هيچ یک از مفاد پایان
نامه در تقابل مستقيم با قوانين و آموزههای اساسي اسلام قرار نميگيرند ،با در نظر داشتن این نكته
که در ارتباط با موضوع فرزندخواندگي نيز ،مفاد مناسبي در پيمان نامه پيشبيني شده است»54.
به همين شكل ،تجدیدنظر در برخي از حق شرطهای کلي دیگر نيز توسط کشورهای مربوطه
در حال بررسي ميباشد .عمان ،موضوع حق شرط به مواد 12 ،9 ،7و  80پيمان نامه را در دست
تجدید نظر دارد .با این وجود ،حق شرط این کشور بر ماده  24کماکان برجای خواهد ماند.
همچنين ،کميته حقوق کودک از اطلاعاتي مبني بر اینكه قطر بازپسگيری و یا تجدیدنظر در حق
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شرط خود را تحت بررسي قرار داده ،استقبال نمود .با وجود گرایش مثبت در ميان برخي
کشورهای مسلمان نسبت به بازپسگيری و یا تجدید نظر در حق شرطهایشان ،برخي دیگر از
کشورها همچون اردن ،اینگونه عنوان داشتهاند که ميبایست برحق شرطهای خود باقي بمانند55.
نامه مفيد  /شماره
موضوعمهر و
از هشتم /
سي و
حق شرط ،برخي از کشورهای مسلمان نسبت به تجدید نظر در اعمال سنن
جدای
ناهماهنگ با آبان
1832حقوق بشری در قوانين و رویه قضایي خود اقدام نمودهاند .این واقعيت را
موازین

مي توان به راحتي از مقایسه مفاد گزارش اوليه این کشورها به کميته حقوق کودک با گزارشهای
بعدی تشخيص داد که به برخي از این موارد در مقاله اشاره شد.

يادداشت ها تم
مفيد /کشوری که اکثریت جمعيت آنها را مسلمانان تشكيل ميدهند ،اطلاق ميگردد .همه این
مسلمان به 57
 -2کشورهای نامه
کشورها ،عضو سازمان کنفرانس اسلامي ميباشند ،به استثنای بوسني و هرزگوین که عضو ناظر این سازمان است .فهرست

شماره سي و هشتم

اعضای سازمان کنفرانس اسلامي را در وب سایت سازمان مذکور ملاحظه نمایيدhttp://www.oic-oci.org :

1 - Convention on the Rights of the Child (CRC), G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR
Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force, 2 Sept. 1990.

بهترین ترجمه این پيمان نامه به فارسي از سوی نمایندگي صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونيسف) در تهران تهيه شده است.

نامه مفيد /

 -8نگاه کنيد به سایت یونيسفhttp://www.unicef.org/crc/crc.htm :

پيمانسينامهوبه «هشتم
شماره
کفالت در حقوق اسلامي» بهعنوان یكي از جایگزینها برای فرزندخواندگي اشاره شده است.
 -4در ماده 10
توصيههای قرآن در حمایت از یتيمان نگاه کنيد به آیههای:
ارتباط با
آبان
 -5بهعنوان /مثال،مهردر و

2:83, 177, 215, 220; 4:2, 3, 6, 8, 10, 36, 127; 6:152; 8:41; 17:34; 59:7; 76:8; 89:172831
20; 90:14, 15; 93:6, 9, 10; 107:1-3.
6- Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports Submitted by States
Parties, Second periodic report (Iran), para. 204, U.N. Doc. CRC/C/104/Add.3. (1 Dec. 2003).

 -7در ارتباط با تمهيدات جهت حمایت از حقوق کودکان در قوانين خانواده کشورهای مسلمان ،مراجعه کنيد به:
() Nasir, 1990:189-190
 -3در خصوص مشارکت کشورهای مسلمان در تدوین پيماننامه ،مراجعه کنيد به.(Detrick , 1992 ( :

9- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

تم

(CEDAW), G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc.
A/34/46, entered into force 3 Sept. 1981.

 -20جهت مشاهده این حق شرطها مراجعه کنيد به وب سایت کميساریای عالي حقوق بشر:

حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
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 http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/11.htmلازم به ذکر است که هدف این مقاله

الملل وموردنظم
آن نيست که قانوني بودن این حق شرط ها را ازدیدگاه حقوق بين ت
کارآمدمنظور ،مراجعه کنيد به:
بازارهای .برای این
بحث قرار دهد
(Schabas, 1996).

کارآمدو دو پروتكل الحاقي
بازارهایپيماننامه
نظمکه بر اجرای
هستند
حقوقين بيطرف
 -22کميته حقوق کودک جمعي متشكل از هجده نفر از متخصص
مالكيت و

به آن توسط کشورها نظارت مينمایند .کشورهای عضو پيماننامه متعهد ميباشند گزارشهای دورهای خود را در ارتباط با اجرای
مواد مختلف معاهده به کميته ارائه نمایند .اولين گزارش ميبایست دو سال بعد از الحاق کشور به معاهده تقدیم گردد و گزارشهای
جلساتي با اعضای هيئت
بازارهایطي
قرار ميدهد و
حقوق را مورد
بعدی هر پنج سال یک بار ارائه ميشوند .کميته این گزارشهای
کارآمد
بررسينظم
مالكيت و

نمایندگي کشور مربوطه سوالاتي را در مورد مفاد گزارش مورد گفتوگو قرار ميدهد .نهایتاً ،کميته درملاحظات پایاني ،ارزیابي
خود را از اجرای معاهده توسط کشور مذکور به همراه پيشنهادات ارائهتميونماید.
نظم بازارهای کارآمد
 -21جهت دسترسي به این منابع مراجعه کنيد به سایت کميته حقوق کودک:

http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/
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 -28به عنوان مثال درخصوص تأثيرات سنن مذهبي مسلمانان برحقوق زنان مقالات زیادی به زبان انگليسي به چاپ
رسيده است که عناوین برخي از آنها در سایت دانشكده حقوق دانشگاه اموری که در ذیل آمده است موجود مي باشد:
 http://www.law.emory.edu/IHR/tp14.htmlحال آنكه درخصوص ارتباط سنن مذهبي مسلمانان با
کودکان تنها مقالات قابل اعتنا به زبان انگليسي ( )Safir,1998و ( )Hashemi,2007ميباشد.
24- Human Rights Committee, Committee on Economic, Social and Cultural Rights,
Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Committee on the
Elimination of Discrimination against Women: Compilation of General Comments
and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, Note by the
Secretariat, para. 5, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 (29 July 1994).
25- Committee on the Rights of the Child: Summary record of the 68th meeting (Egypt), para.
7, U.N. Doc. CRC/C/SR.68. (20 Dec. 1993); Committee on the Rights of the Child:
Consideration of Reports Submitted by States Parties, Second periodic report (Syria), para.
59, U.N. Doc.CRC/C/93/Add.2. (18 Oct. 2002); Summary record, 2005 (Iran), para. 20.
)(Berger, 2002: pp.577-578
در خصوص قوانين مصر در مورد کودکان نامشروع مراجعه کنيد به:

همچنين در ارتباط با ایران پيشنهاد ميشود به رأی وحدت رویة هيئت عمومي دیوان عالي کشور
(به شمارة  ،627مورخ  ) 2876/4/8توجه فرمائيد .در این رأی (که به موجب قانون مصوب تيرماه
 2813برای شعب دیوان عالي کشور و دادگاهها در سایر موارد لازم الاتباع است) به استناد فتوای
امام خميني (ره) ،زاني پدر عرفي طفل تلقي شده ،و کليه تكاليف مربوط به پدر ،از جمله اخذ
شناسنامه برعهدة وی ميباشد و حسب مادة  334قانون مدني صرفاً توارث بين آنها منتفي است.
26 -Summary record,1993 (Egypt), para. 7; Consideration of Reports, 2003
(Indonesia), para.147; Consideration of Reports, 2002 (Syria), para. 59; Consideration
of Reports, 2003 (Iran) , para. 20.
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27 -Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports Submitted by States Parties,
Second periodic report (Tunisia), para. 36, U.N. Doc. CRC/C/83/Add.1. (30 Oct. 2001).
 شماره/ نامه مفيد
23 -Consideration of Reports, 2002 (Syria), para.59.

29 -Ibid .

 مهر و/ سي و هشتم
1832 آبان
: نگاه کنيد به-10

Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports Submitted by States
Parties, Concluding Observations of the Committee (Oman), para. 24, U.N. Doc.
CRC/C/15/Add.161 (6 Nov. 2001).
12- Committee on the Rights of the Child: Summary record of the 728th meeting
(Oman), para. 44, U.N. Doc.CRC/C/SR.728. (5 Oct. 2001).

: نگاه کنيد به-11
Consideration of Reports, 2001(Tunisia), para. 166; Summary record , 2001 ( Saudi
 تمof Reports
Arabia ), para. 65; Committee on the Rights of the Child: Consideration
Submitted by States Parties, Initial report (Kuwait), para. 255, U.N. Doc.
CRC/C/8/Add.35 (9 Dec. 1996).
/ مفيدSubmitted
 نامهby States
18 - Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports
Parties, Initial report (Nigeria), para. 38, U.N. Doc. CRC/C/8/Add.26.
Aug.شماره
1995).
(هشتم21سي و

: نگاه کنيد به-14

Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports Submitted by States Parties,
Second periodic report (Nigeria),para.96, U.N. Doc. CRC/C/70/Add.24 (17 Sept. 2004).
15 - Committee on the Rights of the Child: Summary record of the 319th meeting,
13th Sess.(Morocco), para. 22, U.N. Doc. CRC/C/SR.319 (30 Sept.
/ مفيد1996).
نامه
16- Consideration of Reports, 2001(Tunisia), para. 5.

17- Ibid, para. 22.

شماره سي و هشتم

13- Ibid.

 مهر و آبان/

19 - Ibid.

2831
: نگاه کنيد به-80

Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports Submitted by States Parties,
Concluding Observations of the Committee (Djibouti), para. 9, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.131
(28 June 2000). See also Consideration of Reports, 2001 (Oman), para. 24 ; Committee on the
Rights of the Child: Consideration of Reports Submitted by States Parties, Concluding
Observations of the Committee (Tunisia), para. 7, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.39 (21 June 1995).

: نگاه کنيد به-82

 تمby States
Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports Submitted

Parties, Concluding Observations of the Committee (Qatar), para. 30, U.N. Doc.
CRC/C/15/Add.163 (6 Nov. 2001); Committee on the Rights of the Child:
Consideration of Reports Submitted by States Parties, Concluding Observations of the
Committee (Brunei Darussalam) para. 24, U.N Doc. CRC/C/SR.907 (3 Oct. 2003).

حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق

101

...  پيماننامه حقوق كودك2  حق شرطها و ماده،كشورهاي مسلمان

حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد
81- Consideration of Reports, 2003 (Indonesia), para. 50; Committee on the Rights of

بازارهای کارآمد
نظمSubmitted
تو
the Child: Consideration
of Reports
by States Parties, Initial report (Syria),
para.37, U.N. Doc.CRC/C/28/Add.2. (14 Feb. 1996).
88- Summary record, 2005 (Iran), para.73.
حقوق مالكيت و نظم بازارهای کارآمد

84- Consideration of Reports, 2000 (Oman), paras. 12-14.
، پيمان نامه در ارتباط با تمهيدات مربوط به جداشدن کودکان از والدین9  ماده: برخي از این موارد عبارتند از-85
 در ارتباط با12  و10  مواد،  در ارتباط با مسئوليت سرپرستان قانوني در پرورش و رشد کودک23 ماده
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... در ارتباط کودک با پليس و سيستم قضایي40  و87  مواد،فرزندخواندگي و یا نظامهای حمایتي مشابه
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: در مورد حضانت و ولایت همچنين نگاه کنيد به-86

Summary record, 2001(Oman), para. 43; Consideration of Reports, 2000 (Saudi Arabia), para.
143; Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports Submitted by States
Parties, Initial report (Iran), para. 255, U.N. Doc. CRC/C/41/Add.5 (23 July 1998).
کارآمدofبازارهای
مالكيت و
87- Consideration
Reports,نظم
1998
(Iran),حقوق
para. 71.

 موقوف به اجازه، « نكاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد: قانون مدني ایران بدین شرح ميباشد2048 ماده
پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این
صورت دختر ميتواند با معرفي کامل مردی که مي خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری که بين آنها قرار

». پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید،داده شده است
Kaplan, pp. 50-51.

: نگاه کنيد به-83

Summary record, 2005 (Iran), para. 46.

: نگاه کنيد به-89

40 - Consideration of Reports, 2003 (Pakistan), para. 89.
42- Consideration of Reports, 2001 (Oman), para. 41.
: برای مثال نگاه کنيد به-41
Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports, Concluding Observations,
2003 (Pakistan), para. 44, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.217 (27 Oct. 2003); Committee on the
Rights of the Child: Consideration of Reports, Concluding Observations of the Committee, 2001
(Egypt),para. 33, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.145 (21 Feb. 2001); Concluding Observations of
the Committee (Saudi Arabia), para. 25 U.N. Doc. CRC/C/15/Add.148 (22 Feb. 2001).
48- Consideration of Reports, 1995 (Tunisia), para. 6.

: نگاه کنيد به-44
Committee on the Rights of the Child: Consideration of Reports Submitted by States Parties,
Initial report (Jordan), para. 1. U.N. Doc. CRC/C/8/Add.4 (26 Nov. 1993); Consideration of
Reports, 2003 (Brunei Darussalam), para. 73-76; Consideration of Reports, 2001(Saudi
Arabia), para. 7-8; Consideration of Reports, 2000 (Djibouti), para. 9-10.
45- Consideration of Reports, 2001(Egypt), para. 6; Consideration of Reports, 2001
(Qatar), para. 9. Also there is a similar wording with regard to Saudi Arabia, see
Consideration of Reports, 2001 (Saudi Arabia) , para. 6.
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46- Summary record , 2001 ( Egypt), para. 56.
47 -Consideration of the Reports 2001 (Egypt), para. 30; Consideration of Reports,
 شماره/ نامه مفيد
2001 (Saudi Arabia) , para. 24.
43 -Summary record, 1996 (Morocco), para. 15.

 مهر و/ سي و هشتم

49- Summary record, May 2003 (Iran), para. 25.

1832 آبان

50 - Consideration of Reports, 2001(Qatar), para. 31; Consideration of Reports,
2000(Oman), para. 25; Also there is similar advice for Egypt; see Consideration of
Reports, 2001 (Egypt) , para. 30.
52- Consideration of the Reports 2001 (Tunisia), para. 26.

51 - Committee on the Rights of the Child: Summary record of the 66th meeting
(Egypt), para.40, U.N. Doc. CRC/C/SR.66 (28 Jan. 1993).
58 -Summary record , 1997 (Syria), para. 10.
Consideration of Reports, 1993 (Pakistan), para. 31.

تم
: نگاه کنيد به-54

/ نامه مفيد: نگاه کنيد به-55
See Consideration of Reports, 2001 (Oman), para. 8; Consideration
 و هشتمof
سيReports,
 شماره2001
(Qatar), para. 10 ; Consideration of Reports, 1999 (Jordan), para. 173.

/ نامه مفيد
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