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Abstract
According to international documents, states are committed to realizing the right of
education on an equal basis and without any discrimination, including
discrimination that results in deprivation of the right to equal education. The
prohibition of gender discrimination has been directly and indirectly addressed in
regional and international documents and conventions, and states have been called
upon to provide equal access to education for all human beings. This study look for
answer the question, if a state violates its commitment to gender equality in
education, what measures can be taken for right violated? In response to the above
question, it was clarified using regional and international documents and
conventions that victims of gender discrimination can apply to legal, judicial, quasijudicial and treaty mechanisms at the regional and international level and exercise
their right to states is committed to demand.
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سازوکارهای بینالمللی احراز مسئولیت دولتها
در قبال اعمال تبعیض جنسیتی در آموزش
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
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چکیده
دولتها در اسناد متعدد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر ،متعهد به احتررا ،،حمایرت وتحقر
ح آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شدهاند .تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی
از آن موارد است که به محرومیت از ح آموزش برابر برای دختران و زنان منجر میشرود .ایرن
ح به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته اسرت و از دولرتهرا
خواسته شده است که ح آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند .سؤال اساسی این مقالره،
پیرامون راهکارهای مطالبه ح آموزش برابرر در ورورن نقرض آن توسر دولرتهرای متعهرد
درتحق آن میباشد .بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بینالمللری و منطقرهای
انجا ،شده است .قربانیان تبعیض جنسیتی میتوانند با توسل به سرازوکارهای حقروقی قضرایی،
شبهقضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق ح خود را از دولتهای متعهد مطالبه کنند.

کلیدواژگان
برابری جنسیتی ،تبعیض جنسیتی ،ح بر آموزش ،مسئولیت دولتها.
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مقدمه
موضوع ح بر آموزش به عنوان حقی که سازندة زیربنای فهم و درک انسانی و مجررای تعرین و
تحق دیگر حقوق معنوی انسان از جمله آزادی اندیشره ،آزادی بیران ،آزادی عقیرده و مرذه
است ،از جایگاهی ممتاز در میان سایر حقوق انسانها برخوردار است (نیاورانی.)176 :1389 ،
براساس اعالمیة جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری پیرو آن ،ح بر آموزش کره جر و
حقوق فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود ،باید بدون هر گونه تبعیض از حیث نژاد ،جرن و
مذه ارائه شود و تعهد دولت ها در تحق آن از نوع تعهد به وسیله است که دولتها مکلفانرد
با به کارگیری وسایل و امکانان مرتب  ،متعهد به تدارک محتوای ح برای ذیح بهطور برابرر
و بدون هر گونه تبعیض باشند( 1قاری سید فاطمی.)54 :1395 ،
تعهد دولتها در خصوص عد ،تبعیض بر مبنرای جنسریت در خصروص آمروزش ،تکلیفری
بنیادین بر عهدة دولتها می گذارد و تعهد برر برابرری جنسریتی در آمروزش را بره یرة قاعردة
اساسی حقوق بینالملل مبدل میکند.
بر مبنای این تعهد ،بحث عد ،تبعیض در آموزش ،تمرک خود را بر عد ،ایجراد مرانع بررای
دختران در خصوص دریافت آموزش اعمال میدارد 2.دولتها متعهد برر اجررا حمایرت و ایفرای
ح بر آموزش برای همگان بدون تبعیض بر مبنای جنسیتاند .دولتها نمیتوانند سراختارها و
بسترهایی را فراهم آورند که موج برقراری ،حمایت یا حتری انفعرال در برابرر اعمرال تبعریض
جنسیتی در آموزش شود .حال کره دولرتهرا براسراس حقروق برینالملرل ،اسرناد و معاهردان
بینالمللی و منطقه ای مل  ،بر احترا ،،حمایت و ایفای ح برر آمروزش و برابرری جنسریتی در
آموزش هستند؛ این سؤال مطرح میشود که در ورورن نقرض حر م برور ،اره سرازوکارهایی
به منظور احراز مسئولیت دولت خاطی و مطالبة اجرای تعهد نقضشده فعال میشرود .در واقرع،
قربانیان نقض ح م بور اگونه میتوانند حقوق ازدسترفتة خود را حاول کنند.

سازوکارهای احراز مسئولیت دولتها
ااراوبهایی که برابری جنسیتی در آموزش را تضمین میکند ،بهطور معمول با سرازوکارهایی
همراه است که دسترسی به عدالت برای قربانیان نقضهای مربوط را فراهم میسازد .با توجه بره
ماهیت این سازوکارها ،آنها دارای گستره و می ان ال ا،سازی متفاون است که مریتروان در سره
دستة سازوکارهای قضایی ،شبهقضایی و غیر قضایی طبقهبندی کرد.
___________________________________________________________________
 .1تعهد دولتها به ایجاد برابری جنسیتی و عد ،اعمال تبعیض موضوع اسناد متعدد بینالمللی و منطقرهای اسرت کره
پرداختن به آن اسناد و ذکر و تشریح اسناد و مواد مربوط ،خارج از موضوع و ظرفیت شکلی این مقاله است.
2. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 13: The Right to
Education, 1999, Para50.
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سازوکارهای قضایی آن دسته از سازوکارها را شامل میشود که قربانیان میتواننرد بره یرة
مرجع قضایی مراجعه کنند و خواستار ودور رأی مبنی بر اجبار دولت خاطی بره اجررای تعهرد
خود شوند .سازوکارهای شبهقضایی که بهطور عمده نهادهای معاهدهمحور ملل متحرد را شرامل
میشوند ،ترتیباتی هستند که اگراه قربانیان میتوانند برای احقاق ح خرود بره آنهرا مراجعره
کنند ،اما به ودور یة رأی یا تصمیم حقوقی ال ا،آور منجرر نمریشرود و اجررای تعهرد مرورد
االش تنها به می ان همکاری دولت خاطی بستگی دارد .البته عد ،اجرای تصرمیمان نهادهرای
مربوط می تواند تبعان سازمانی برای دولت م بور داشته باشد ،ولی به هر حرال تصرمیمان ایرن
نهادها فاقد ال امان حقوقی است .سازوکارهای غیرقضایی نی سازوکارهایی هستند که نه فراینرد
مراجعة قربانی در آنها پیشبینی شده است و نه ورالحیت اتاراذ تصرمیمان الر ا،آور حقروقی
دارند .سازوکار م بور فق در ااراوب نظارن و گ ارش فعلیت مییابد و در نهایت توویههرایی
برای اجرای تعهد مورد االش برای دولت خاطی ارائه خواهد داد (میرعباسری73-75 :1395 ،؛
قاری سید فاطمی.)121-122 :1395 ،
آنچه بدیهی است ،برخالف معاهدان بینالمللی که بهطور عمده به سازوکارهای شبهقضرایی
یا غیرقضایی بسنده کردهاند ،معاهدان منطقهای حقوق بشری توانستهاند سرازوکارهای حقروقی
مؤثری در الر ا ،دولرت هرا بره اجررای حقروق منردرج در معاهردان مربروط ایجراد کننرد .ایرن
سازوکارهای منطقهای ،توانستهاند بهواسطة ال امان منطقرهای و درهرمتنیردگی حقروق داخلری
دولتها با حقوق منطقه ای در ال ا ،دولت به اجررای معاهردان حقروق بشرر رویرة مسرتحکمی
به جای گذارند که نشان از پویایی این سازوکارها در سطح منطقهای دارد .با وجرود ایرن ،برخری
سازوکارهای بینالمللی دارای کارکرد نظارتی تکمیلیاند و از طری ال ا ،دولتها به ارائة گ ارش
دوره ای فرایند اجرای حقوق بشر را یاری میدهند .در واقع ،این سرازوکارها ،اقردا ،دولرتهرا را
براساس گ ارشهای اخذشده و حتی گاهی براساس مدارک و شواهد ارائهشده از سوی اشرااص
ثالث بررسی میکنند ،سپ نتایج بررسی را بههمراه توویههای خود منتشر مریکنرد .اگراره
این دست نظارنها و توویه ها موج احراز مسئولیت برای دولتها نمیشود ،میتوانند نقضها
و موضوع های مورد االش حقوق بشری را برجسته کنند و ممکن است به تغییرر سیاسرتهرا و
رویکردهای دولتها در اجرای حقوق بشر منجر شوند (میرعباسی.)73-75 :1395 ،
سازوکارهای احراز مسئولیت دولتها در خصوص نقض برابری جنسریتی در آمروزش ،در دو
سطح بینالمللی و منطقهای بررسی و تبیین میشود.

سازوکارهای بینالمللی اجرای حق برابری جنسیتی در آموزش
در کل ،سازوکارهای بین المللی حقوق بشرر را مریتروان بره دو بارش تقسریم کررد؛ نهادهرای
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معاهده محور ملل متحد ،فرایندهای شورای حقوق بشر و نهادهای مبتنی بر منشور ملرل متحرد
که در ذیل به هریة بهطور ماتصر اشاره میشود.

 .1نهادهای معاهدهمحور ملل متحد
معاهدان مهم حقوق بشر بهطور معمول نهادهایی را برای نظارن بر اجررای مفراد معاهرده مسرتقر
میکنند که به نهادهای معاهدهمحور ملل متحد شهرن دارند .این نهادهرا کرارکرد خرود را از سره
طری به اجرا می گذارند :الف) اسرتماع شرکایت افرراد و نهادهرا؛ ب) امکران طررح دعروا از سروی
دولتها؛ ج) آغاز تحقی محرمانه نسبت به نقضهای شردید و نظرا،منرد .البتره همرة ایرن مروارد
مشروط به عضویت دولت موردنظر به معاهده و پذیرش والحیت نهاد م بور بره اسرتماع شرکایان
نسبت به خود است که این امر میتواند از طری الحاق به یة پروتکرل اختیراری یرا وردور یرة
اعالمیه وورن پذیرد .ورود ثالث نی تحت این سازوکارها امکانپذیر میشود که موج میشرود از
این طری نهادهای مدنی به برجسته ساختن نقضهای حقوق بشری در سطح ملی بپردازنرد .ایرن
نهادها فاقد توانایی الز ،برای ایجاد ال ا ،حقوقی بهمنظور اجرای تصمیمان خود تحرت فراینردهای
شکایت است و اغل راهکار مذاکره و همکاری با دولتهای ناقض را شیوة خود در برخورد با نقرض
معاهده قرار میدهند و تالش میکنند پایبندی دولتها را از این طری فراهم سازند1.

 .1 .1کمیتة رفع تبعیض علیه زنان
مهمترین نهاد معاهده محور ملل متحد که امکان ارائة شکایت نسبت به نابرابری جنسیتی در آن
وجود دارد ،کمیتة رفع تبعیض علیه زنان اسرت 2.کمیتره در خصروص هرر سره فراینرد مرذکور
والحیت دارد ،مشروط به اینکه دولرت مروردنظر کنوانسریون را تصروی کررده و بره پروتکرل
اختیاری  1999کنوانسیون ملح شده باشد.
___________________________________________________________________
1. Country commitments to gender equality in education, ED/GEMR/MRT/2018/P1/27 REV.2.

 .2کمیتة رفع تبعیض علیه زنان در توویة شمارة  36خود برهطرور ضرمنی تفسریری از مرادة ( 10حر آمروزش)
کنوانسیون ارائه و بیان میکند دولتها باید آنچه را که مانع بهرهمندی زنان از ح بر آمروزش مریشرود ،رفرع
کررده و اقرردا،هررای الز ،را برررای ایجرراد برابررری آموزشرری در عمررل فررراهم سررازند .همچنررین دولررتهررا بایررد
ااراوب های سیاسی و حقوقی الز ،برای انطباق عملی و عینی با سایر ال امان کنوانسیون را ایجاد کنند .برای
انجا ،این امر ،کمیته رویکردی متشکل از سه مفهو ،ح دسترسی به آموزش ،ح در آموزش و ح از طریر
آموزش را توسعه میدهد (سه رویکرد مذکور در مقالة دیگرری برا عنروان «تعهرد دولرتهرا بره ایجراد برابرری
جنسیتی در آموزش» از همین نویسنده بهطور مبسوط تشریح شده است) .ر.ک:
UN Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,
2017, General Recommendation No. 36.
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کنوانسیون در نظریة تفسیری خود بیان کرده تمامی نهادهای قضایی مل ،اند کره مرانع هرر
گونه عمل یا رویة تبعیض آمی مبتنی بر جنسیت شوند و مقرران حقوق ج ا را بهطور مسرتقیم
برای مجازان در این خصوص بهکار گیرند و آیین دادرسی در زمینة جرائم مبتنی برر جنسریت
باید بی طرفانه و منصفانه بوده و نباید متأثر از کلیشههای جنسیتی و تفسیرهای تبعیضآمیر از
مقرران قانونی باشد1.
براساس پروتکل ،زمانی شکایت مسموع خواهد بود که تمرا ،راهکارهرای داخلری برهمنظرور
توقف نقض معاهده پیموده شده باشرد و دولرت م برور اقردا ،بررای توقرف نقرض را برهورورن
غیرمنطقی به تأخیر بیندازد یا اینکه اقدا،های اتااذی فاقرد اثرباشری الز ،باشرد 2.البتره اگرر
موضوع مطرح شده در ساب از سوی کمیته بررسی شده باشد ،یا مسئلة مورد اختالف در انطباق
با مقرران کنوانسیون نباشد ،یا خواهان نتواند ادعایی محمول بر وحت طرح کنرد ،یرا شرکایت
به عنوان سوءاستفاده از ح شناسایی شود یا موضوع اختالف پیش از الز،االجرا شردن پروتکرل
اختیاری واقع شده باشد ،شکایت از سوی کمیته مسموع ناواهد بود3.
پ از ووول شکایت ،کمیته می توانرد نسربت بره وردور قررار موقرت اقردا ،کنرد ترا از ورود
خساران جبرانناپذیر به قربانیان جلوگیری بهعمرل آورد 4.سرپ شرکایت را بره طررفین ارائره و
موضوع را در جلسان خود بررسی میکند تا تعیین کند آیا کنوانسیون مورد نقض واقع شده اسرت
یا خیر 5.کمیته میتواند پ از احراز نقض ،توویههایی به دولرت خراطی کنرد و دولرت مروردنظر
ظرف شش ماه بایدگ ارشی مبنی بر اقدا،های اتااذی خود در زمینة اجرای توویهها مرورد اشراره
به کمیته ارائه دهد که ممکن است تحت فرایند پیگیری منظم از سوی کمیته دنبال گردد6.
در خصوص ح بر آموزش و مادة  10کنوانسیون ،کمیته از طری رسیدگی بره دو شرکایت
رویة مناسبی بر جای گذاشته است .مورد اول ،مربوط به شکایت خانم الف .س علیه مجارسرتان
است که در سال  2004مطرح می شود .در این پرونده ،خواهان اعرال ،مریکنرد کره در فراینرد
زایمان خود برگه ای را به امضای او رسانده اند که او از محتوای آن اطالع نداشته است .این برگه
رضایت خواهان در خصوص انجا ،عمل جراحی عقیمسازی دائمی را اعرال ،مریداشرت .پر از
اینکه دادگاه داخلی شکایت خواهان را مسرموع ندانسرت ،او ادعرای خرود را در کمیتره مطررح
میسازد و کمیته بیان مری دارد کره حر رضرایت کامرل بیمرار بره اقردا،هرای پ شرکی ،حر
برخورداری از اطالعان و آموزش مربوط به تنظیم خانواده و ح بهرهمندی از خدمان بهداشتی
و باروری کافی خواهان نقض شده است و دولت مجارستان اف ونبر اینکه باید خساران خواهران
___________________________________________________________________
1. General recommendation No. 35, CEDAW/C/GC/35. 2017.
2. The Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (OP-CEDAW), 1999, Article: 4(1).
3. Ibid, Article: 4(2).
4. Ibid, Article: 5.
5. Ibid, Articles: 4(2) and 5(2).
6. Ibid, Article: 7(3), 7(4) and 7(5).
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را جبران کند ،باید اقدا،های الز ،بهمنظور اطمینان از برخورداری افرراد از اطالعران و آمروزش
کافی ،برابر و بدون تبعیض و مؤثر نسبت به سالمت و امور مربوط به خانواده اتااذ کنرد 1.مرورد
دیگر ،مربوط می شود به اقدا ،دولت فیلیپین در زمینة اعطای والحیت به نهادهای محلی برای
انجا ،امور مربوط به سالمت و بهداشت شهروندان .این مسئله موجر شرده برود کره نهادهرای
محلی بهنحو سلیقهای و تبعیضآمی با موضوعان ماتلف بهویژه موضوع آموزش در جلوگیری از
بارداری برخورد کنند و کمیته در موارد متعدد آن را برخالف تعهدان دولتها براساس مادة 10
کنوانسیون نسبت به ح بهره مندی افراد از آموزش پ شکی و بهداشتی و امور مربوط به تنظیم
خانواده یافته بود و دولت فیلیپین را به انجا ،اقدا،های الز ،برای اطمینان از برخورداری افراد از
این ح توویه کرده بود2.

 .2 .1کمیتة حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
این کمیته والحیت الز ،را برای استماع شکایان فردی و جمعی ،شکایان دولرتهرا و تحقیر
دربارة دولتهایی که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و پروتکل اختیراری
 2008میثاق را تصوی کرده اند ،دارد .فرایند طرح و رسیدگی بره شرکایت ذیرل میثراق کرامال
مشابه شیوه ای است که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ایجاد کرده است .از جملره اینکره در
وورن طی نکردن مراحل دادرسی داخلی ،پرونده در کمیته غیرقابل استماع خواهد بود3.
اگر کمیته تشایص دهد اجحاف خاوی در خصوص شاکی اعمرال نشرده اسرت ،مریتوانرد
شکایت را غیرمسموع اعال ،کند؛ مگر اینکه موضوع از اهمیت خاوی برخوردار باشرد 4.عرالوهبرر
آنکه آستانة پذیرش شکایت در سازوکار میثاق مضی تر از سازوکار کنوانسیون است .بهطوریکه
مدعی تنها یة سال از پیمودن سازوکارهای داخلی زمان برای طرح شکایت در کمیتره دارد 5و
همچنین ادلة مورد ادعا نمی تواند تنها متکی بر اخبار و گ ارش رسانهها باشد 6.نکتة دیگر اینکه
کمیته میتواند به جای بررسی ماهوی اختالف ،فرایند حلوفصل دوستانة موضوع مورد اخرتالف
___________________________________________________________________
1. UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, A.S. v. Hungary,
Communication No. 4/2004, CEDAW/C/36/D/4/2004.
2. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the inquiry concerning the
Philippines, 2015, CEDAW/C/OP.8/PHL/1.
 .3در پروندة  A.B.Mعلیه دولت اکوادور در سال  ،2014مادر کودک پناهجوی کلمبیایی با استناد به میثاق حقوق

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و مادة  2و بند  2مادة  10میثاق در خصوص عد ،تبعیض و تعهد دولرتهرا بره
اعمال ح برابر در آموزش ،خواهان محکومیت دولت اکوادار بهعلت جلروگیری از عضرویت فرزنرد وی در تریم
فوتبال کودکان آن کشور به دلیل دارا نبودن مدارک هویتی اکوادور و عد ،تولد در اکوادور شده بود که کمیتره
به استناد طی نشدن کامل رسیدگی در مراجع قضایی داخلی ،پرونده را غیر قابل پذیرش دانست .ر.ک:
E/C.12/58/D/3/2014.
4. OP-ICESCR, Article: 4.
5. Ibid, Article: 3(2)(a).
6. Ibid, Article: 3(2)(e).
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را دنبال کند ،فرایندی که موج گشایش مذاکره میان دولت ناقض و مدعی میشود و میتواند
به تصدی نقش دولت در نقض میثاق و اقدا ،برای جبران خساران ناشی منتهی شود1.

 .3 .1کمیتة حقوق کودک
کمیتة حقوق کودک دارای فرایند طرح شرکایت ذیرل پروتکرل اختیراری  2011اسرت 2.شریوة
مستقر در این فرایند در بسیاری جهان مشابه فرایند کمیتة میثاق است ،بهج مسئلهای که بره
تصریح پروتکل در مادة  )2( 3کمیته باید اطمینان حاول کند که کودکان بهمنظور اهدافی غیر
از حمایت از حقوق مندرج در کنوانسیون تحریرة و ترغیر بررای طررح شرکایت نشردهانرد و
همچنین براساس مادة  )1(4کمیته باید اطمینان یابد کودکانی که شکایتی را مطرح میکننرد،
در معرض نقض حقوق بشر ،سوء رفتار یا دیگر رفتارهای تهدیدآمی قرار نگیرند 3.تاکنون کمیته
سه پرونده در خصوص مادة  28کنوانسیون حقوق کودک که در خصوص ح آموزش کودکران
است ،داشته است 4که پروندة … B.S.S,علیه دولت فرانسه با اسرتناد بره مرادة  28کنوانسریون
حقوق کودک در خصوص ح آموزش و مادة  2کنوانسیون در خصوص عد ،تبعیض نسبت بره
کودکان مطرح شده بود که بهعلت استماعناپذیر برودن ،کمیتره وارد رسریدگی نشرد 5و کمیتره
عمال تاکنون رویهای در زمینة تبعیض جنسیتی در آموزش ایجاد نکرده است.

 .4 .1کمیتة حقوق افراد دارای معلولیت
این کمیته دارای والحیت رسیدگی به شکایان افراد یا دولتهاست ،مشروط به اینکره پروتکرل
اختیاری  2006کنوانسیون مورد تصوی طرفین قرار گرفته باشد6.
در یکی از تصمیماتی که کمیته در سال  2018اتااذ کررده اسرت ،اعرال ،مریدارد کره اقردا،
دولت اسپانیا مبنی بر ممانعت کودکان دارای معلولیت به ورود به مدارس این دولت نقرض فراحش
و نظا،مند ح بر آموزش افراد معلول است .اگراه این افراد نمیتوانند در کنار افرراد سرالم مرورد
آموزش قرار گیرند ،ایجاد زیرساختها و امکانران الز ،و نیر اراراوبهرای نظرارتی کرافی بررای
برخورداری افراد دارای معلولیت از ح بر آموزش همچنان یکی از تعهدان دولتها باقی میماند7.
___________________________________________________________________
1. Ibid, Article: 7.
2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, 2011.
3. Ibid, Articles: 3(2) and 4(1).
4. https://juris.ohchr.org/search/results. (Last visit: 19 October 2019).
5. Decision adopted by the Committee under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the
Child on a communications procedure, concerning communication, CRC/C/77/D/10/2017.
6. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006, 2518 UNTS 283.
7. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Inquiry concerning Spain carried out by the
Committee under article 6 of the Optional Protocol to the Convention, 2018, CRPD/C/20/.

 8فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

 .5 .1کمیتة حقوق بشر
کمیته می تواند شکایان مربوط به نقض حقوق منردرج در میثراق برینالمللری حقروق مردنی و
سیاسی ،مانند مسئلة تبعیض و آزادی آموزش ،را دریافت کند .پروتکل اختیاری که هم مران برا
تصوی میثاق مورد پذیرش قرار گرفته است ،مبنای اعطای انین والحیتی به کمیته است1.
در یکی از تصمیمان این کمیته که در سال  2003و در پی شکایت خواهان از نررو اتاراذ
شده بود ،کمیته اقدا ،خوانده در ایجاد معافیتهای اندک در خصوص آمروزههرای مسریحیت را
نقض مادة  )4( 18میثاق در رابطه با ح والدین به آموزشهای مذهبی به کودکان اعال ،کرد و
از نرو خواست که زمینههای الز ،برای بهرهمندی افراد از این ح را فراهم آورد2.

 .6 .1کمیتة کنوانسیونها و توصیهنامههای یونسکو
کمیتة کنوانسیونها و توویهنامهها از سال  1978والحیت بررسی محرمانة شرکایان دریرافتی
افراد ،گروهها و سازمانهای مررد،نهراد را دارنرد .اعضرای یونسرکو مریتواننرد شرکایت خرود را
ورف نظر از اینکه به معاهدان حقوق بشری مربوط ملح شده اند یا خیرر ،بره یونسرکو تسرلیم
کنند .کمیته ،شکایتها را در جلسان غیرعلنی بررسی مریکنرد .کمیتره نقرش مرجرع قضرایی
بینالمللی را ایفا نمیکند و وارد رسیدگی ترافعی نمیشود ،بلکه میخواهد در فضرای همکراری
بین المللی ،مصالحه و تفاهم متقابل اختالف را فیصله دهد و تما ،تالش خود را بهکار میبندد تا
از محکو ،کردن یة دولت به اتها ،نقض حقوق بشر اجتناب کند ،اراکه یونسکو معتقرد اسرت
این نتیجه مانع حل مسئله است و به بنبست منتهی میشود (انصاری.)328 :1393 ،
محرمانه بودن این فرایند و اینکه تا بیست سال نترایج حاورل از اقردامان یونسرکو منتشرر
نمیشود ،موج می شود نتوان قضاون دقیقی نسبت به کارآمدی این فرایند نمود3.

 .2فرایندهای شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر می تواند به هر مسئلة مرتب با حقوق بشر از جمله حر آمروزش رسریدگی
کند .این نهاد دارای دو سازوکار ،بازبینی دورهای جهانی و آیین شکایت است.

 .1 .2بازبینی دورهای جهانی
این سازوکار فرایندی منحصربهفرد است که به بررسی حقوق بشر در تما ،کشرورهای عضرو سرازمان
___________________________________________________________________
1. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
2. Human Rights Committee, CCPR Leirvåg and ors v Norway, 2004, Communication No. 1155/2003,
CCPR/C/82/D/1155/2003.
3. For further information, see www.claiminghumanrights.org/unesco_procedure.
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ملل میپردازد و دولتها هر اهار سال یة بررسی کامل از اجرای حقوق بشر خود بهعمل مریآورنرد
و طی گ ارشی به شورای حقوق بشر اعال ،میکنند که در طول دورة موردنظر اره اقردا،هرایی را در
جهت بهبود اوضاع حقوق بشر و تعهدان مربوط به آن در کشورهایشان انجا ،دادهاند1.
اف ون بر فرایند مذکور ،شورا در قطعنامهای از تمامی دولرتهرا ،یونیسرف ،نهادهرای حقروق
بشری ،مؤسسان و سازمانهای ملی و برینالمللری و جامعرة مردنی خواسرته اسرت گ ارشری از
اگونگی تحق برخورداری تمامی دختران از ح تحصیل و موانع دسترسی مرؤثر دخترران بره
این ح را به شورا ارائه دهند2.

 .2 .2آیین شکایت
فرایند شکایت به شورای حقوق بشر بهوورن مافیانه ،بردون محردودیت در خصروص معاهردهای
خاص و نسبت به همة اعضای ملل متحد انجا ،میگیرد ،بهگونهای که میتروان آن را تنهرا فراینرد
شکایت جهانی تلقی کرد .شورا به تما ،نقضهای حقوق بشر و آزادیهای بنیرادین کره در سراسرر
دنیا و در هر شرایطی وورن پذیرفتره اسرت ،مریپرردازد و تمرا ،افرراد ،گرروههرا و سرازمانهرای
غیردولتی که مدعیاند قربانیان این نقضها هستند یا اطالع موثقی از وقروع ایرن نقرضهرا دارنرد،
میتوانند با شورا مکاتبه داشته باشند .دو کارگروه روی شکایان رسیده کار میکنند :الف) کرارگروه
ارتباطان ،ب) کارگروه وضعیتها .گروه اول اعتبار و قابلیت پذیرش شرکایت را بررسری مریکنرد و
اینکه یة ادعای محمول بر وحت ایراد شده است یا خیر .پ از احراز قابلیت پذیرش ،شکایت به
کارگروه وضعیتها ارجاع داده میشود که دو بار در سال تشکیل جلسه میدهد تا عالوهءبر بررسی
شکایان جدید ،می ان پیشرفت شکایان ارجاعی سال گذشته را نی ارزیرابی کنرد .پر از بررسری
وضعیت ،کارگروه وضعیتها گ ارشی را به شورا ارائه میدهد که در آن اف ونبر تبیین موارد نقرض،
توویههایی بهمنظور رفع کاستیهای نظا ،حقوق بشر دولت تحت بررسی بیان میکند3.
خارج از فرایند نهادی ،تعردادی اراراوبهرای خراص موضروعی وجرود دارد کره قربانیران
نقضهای مورد اهتما ،این فرایندهای ویژه میتوانند برای احقاق حقوق ازدسترفتة خرویش برا
آنها مکاتبه یا طرح شکایت کنند .یکی از بارزههای این فرایندها آستانة موسرع قابلیرت پرذیرش
دعوا ن د آنها است ،به نحوی که تعرداد انردکی از ایرن دعراوی غیرقابرل اسرتماع تشرایص داده
میشوند .برای مثال ،نیاز نیست قربانی تما ،راهکارهای داخلری پریشبینریشرده بررای جبرران
حقوق ازدسترفته را پیموده باشد و بالفصل میتواند به این سازوکارهای خاص رجوع کند4.
___________________________________________________________________
1. https://www.right-to-education.org/page/international-human-rights-mechanisms. (Accessed 1-2-2020).
2. A/HRC/RES/32/20, 2016.
3. UN Human Rights Bodies complaints procedure, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedure.
4. OHCHR, special procedures and communications, www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP
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در خصوص نابرابری جنسیتی در آموزش این فرایند ویژه عبارن است از تعیرین گ ارشرگر
ویژه در مورد ح بر آموزش.
1
گ ارشگر ویژة ح بر آموزش از طری بازدید از دولتهرای متعاهرد  ،پاسرخ بره اتهرا،هرای
رسیده در خصوص نقض ح آموزش در دولتها ،انجا ،گفتوگوهای سازنده با دولتها ،جامعرة
مدنی و سایر بازیگران مرتب برای پیدا کردن راه حل در جهت اجرای حر برر آمروزش و ارائرة
گ ارش ساالنه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ،فعالیت میکند2.
گ ارشگر ویژه در ااراوب وظیفة خود در خصوص پاسرخ بره اتهامران در خصروص نقرض حر
آموزش ،پ از دریافت اطالعان و گ ارش در خصوص نقض ح مربوط ،با یرادآوری تعهردان دولرت
به موج اسناد بینالمللی از دولت طرف اتها ،میخواهد پاسخ خود را در خصوص ادعای مطرحشرده
بیان داشته و در ورورن لر و ،اقردا،هرای انجرا،گرفتره در خصروص مرورد ادعرا را نیر اعرال ،دارد.
درخواستهای مطرح شده باید مشاص شود که قربرانی اره شاصری اسرت :فررد ،افرراد یرا گرروه و
جمعیت و مرتکبان و عامالن نقض ح اه اشااوی هستند 3.شکایت ارسالی میتوانرد در خصروص
نقض تعهدی باشد که قبال رخ داده یا در حال وقوع و جریان است .گ ارشگر به درخواستهایی که برا
انگی ه های سیاسی یا با زبان دشنا ،و توهین باشرد ،رسریدگی ناواهرد کررد و ایرن درخواسرت بایرد
توس فرد یا گروهی که قربانی ح م بورند ،ارائه شود .این درخواستها و پاسخ دولتهرا در گر ارش
ساالنة گ ارشگر به شورای حقوق بشر ثبرت و ارائره مریشرود 4.در گر ارش ،گ ارشرگر ویرژه ،زنران و
دختران در رأس گروهها و افراد پرخطر در محرومیت از تحصیل قرار گرفتهاند .در این گ ارش ،ازدواج
دختران در سنین کودکی ،بارداری زودهنگا ،،کودک کار ،انجا ،کارهای خانه توس دختران ،شرهریة
مدارس ،فاولة طوالنی [خانه] تا مدرسه ،ناتوانی مدارس در تأمین امنیرت دخترران ،مناسر نبرودن
کیفیت و برنامههای درسی برای زندگی و آیندة دختران و خشونتهای مبتنری برر جنسریت دالیرل
محرومیت دختران از تحصیل و از مصادی تبعیض جنسیتی بیان شده است5.
/Pages/Communications.aspx.

 .1گ ارشگر ویژه طی گ ارشی که از بازدید خود از کشور مسلمان الج ایر در سال  2015ارائه داده ،بیان کرده
است تساوی جنسیتی در دسترسی دختران و پسران به آموزش تا حد زیادی در بسیاری از سطوح بهعمل
آمده است و در سطح دانشگاه دختران نتایج بسیار بهتری را نسبت به پسران بهدست آوردهاند و اکثریت
معلمان در سطح ابتدایی را زنان تشکیل میدهند .ر.ک:
Report of the Special Rapporteur on the right to education, Kishore Singh, A/HRC/29/30/Add.2, Para: 60.
2. www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx.

 .3گ ارشگر ویژة ح آموزش در بیان عامالن نقض ح  ،میگوید بسیاری از جنبشها و حرکتهای افراطری سرعی
در ارائه و تعریف ،تصویری کلیشهای از یة همسر ،دختر یا زن خوب دارند که یکی از ویژگریهرای ایرن زنران
محرو،بودنشان از تحصیل است .ر.ک:
Report of the Special Rapporteur on the right to education, 2019, A/74/243, Para, 47.
4. www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/IndividualComplaints.aspx.
5. Report of the Special Rapporteur on the right to education, Inclusion, equity and the right to education,
(2017) A/72/496.
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 .3نهادهای مبتنی بر منشور ملل متحد
در این حوزه می توان به کمیسیون مقا ،زن ملل متحد اشاره کرد که در خصوص وضعیت زنران
دارای یة سازوکار غیرقضایی دریافت و رسیدگی به شکایان است که بهطور عمده یة سازوکار
جمعآوری مدارک و شواهد بهمنظور تعیین روندها و الگوهای نوظهرور بریعردالتی و رویرههرای
تبعیض آمی علیه زنان است تا از این طری به سیاستگذاری و ایجاد راهبردهای ارتقرای برابرری
جنسیتی کمة کند .کمیسیون م بور مبادرن به اتااذ تصرمیم در خصروص وضرعیت ارجراعی
نمیکند و ازاینرو نمیتواند اقدا ،های جبرانی را نی توویه کند ،اما در برجسته ساختن نقضها
و جل نظر نهادهای مربوط به وضعیت مورد توجه میتواند نقش اشمگیری ایفا کند1.
به نظر کمیسیون آموزش ،دختران را قادر خواهد ساخت تا بهطور فعرال در توسرعة جوامرع
هم بهعنوان ذینفع و هم بهعنوان پیشتازان تغییر شرکت داشته باشند .از نظر کمیسیون برابری
جنسیتی در آموزش امری فراتر از کالس های درس و یکسانی در آموزش است؛ بلکه ایرن مهرم
مربوط به برابری در کیفیت آموزش و برابرری در فرورتهرای اجتمراعی -اقتصرادی 2ناشری از
آموزش است و این مسئله با شناخت این مسئله آغاز خواهد شد که آموزش یة ح اساسری و
اولی انسانی برای هر دختر و پسری است3.

سازوکارهای منطقهای اجرای حق برابری جنسیتی در آموزش
مشروط به اینکه دولت تحت شکایت عضو سرند منطقرهای مربروط باشرد و تمرا ،سرازوکارهای
داخلی نی برای احقاق حقوق قربانی طی شده باشد و اینکه موضوع مرورد اهتمرا ،در اراراوب
دیگری بررسی نشده باشد ،قربانیان میتوانند دعوای خود را در ااراوبهای حقوقی منطقرهای
___________________________________________________________________
 .1کمیسیون در خصوص این وظیفة خود در رابطه با دسرتگیریهرای خودسررانة زنران ،مررش و شرکنجة زنران در
بازداشت ،نقض ح آزادی بیان و آزادی اجتماعان مدافعان حقوق زنان ،اعمال تبعیضآمی مجازانهرا مبتنری
بر جنسیت ،خشونت خانگی ،نگرش مبتنی بر کلیشههای جنسیتی در خصوص نقش و مسئولیت زنران ،ازدواج
اجباری و تجاوز زناشویی ،آزار جنسی در محی کار ،تبعیض علیه زنان در رابطه با قوانین مهراجرن و تابعیرت،
نقض حقوق زنان در مالکیت و وراثت ،تبعیض علیه زنان در دسترسی به کمةهای بینالمللی بشردوسرتانه ،در
سالهای اخیر فعالیت داشته و در گ ارشهای خود به این موضوعان پرداخته است.
https://www.unwomen.org/en/csw/communications-procedure.
)2. Socioeconomic status (SES

وضعیت اجتماعی-اقتصادی در برگیرندة درآمد ،دستاوردها و موفقیتهای تحصیلی ،امنیت مالی ،ادراک ذهنی از
وضعیت و طبقة اجتماعی میشود و شامل کیفیت زندگی و همچنین فروتها و امتیازهایی است که به افراد
جامعه داده میشود.
.https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/education
برای مطالعة بیشتر ر.ک:
3. https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/5/yannick-glemarec-closing-wef.
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مطرح و پیگیری کنند .این سازوکارهای منطقهای که بهطور عمده به شکل دیوانهرای قضرایی
متبلور میشوند ،قوی ترین سازوکارهای احراز مسئولیت نسبت به نقرض حقروق بشرر در سرطح
دنیا هستند که قادرند احکا ،حقوقی ال ا ،آور وادر کنند .با وجود ایرن ،برهجر دیروان اروپرایی
حقوق بشر ،دعاوی اندکی در خصروص حر برر آمروزش یرا تبعریض جنسریتی در آمروزش در
اینگونه دیوانها مطرح شده است .در واقع ،دیوانهای آمریکایی و آفریقایی در موارد اشارهشرده
حتی یة رویة قضایی نی بر جای نگذاشتهاند ،اما با این حال میتوان در سایر آرا راهکارهایی را
مشاهده کرد که از سوی دیوان بهعنوان شیوهای برای جبران نقضهای ناشری از حقروق م برور
مورد توجه قرار گرفته است1.
در آفریقا اهار سازوکار حقوق بشری وجود دارد که والحیت استماع ادعاهرای مربروط بره
نقض برابری جنسیتی در آموزش را داراست .دیوان آفریقایی حقوق بشر مهمترین نهراد قضرایی
مربوط است که میتواند نسبت به نقض پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر در خصوص حقروق
زنان ،منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک یا هر معاهدة حقوق بشری مرتبطی که دولرت آن را
تصوی کرده است ،قضاون و حکم ورادر کنرد 2.دامنرة ورالحیت موضروعی دیروان آفریقرایی
بهحدی گسترده است که بهساتی مریتروان حقری را در سرطح برینالمللری یافرت کره تحرت
والحیت قضایی دیوان قرار نگیرد .دیوان هم دارای والحیت مشورتی و هم ترافعی است و هرر
رأیی که وادر میکند ،از لحاظ حقروقی بررای طررفین دعروا الر ا،آور اسرت .دیروان همچنرین
می تواند در خصوص اتااذ اقدا،های جبرانی ،مانند شناسایی حقوق نقض شده ،تغییر مقررران و
یا پرداخت غرامت حکم وادر کند3.
دیوان دادگستری دولتهای متعل به جامعة اقتصادی غرب آفریقا میتواند به دعاوی حقوق
بشری مطرح از سوی افراد رسیدگی و احکا ،حقوقی ال ا،آور وادر کند .اقدا،های جبرانی که از
سوی این دیوان مورد توجه قرار گرفته است ،شناسایی حقروق نقرضشرده ،پرداخرت غرامرت و
دستورهای خاص است4.
دو سازوکار شبهقضایی نی وجود دارد که تصمیماتشان فاقد ال ا،آوری حقوقی اسرت و تنهرا
___________________________________________________________________
1. Right to Education, Regional Human Rights Mechanisms, available at: https://www.right-toeducation.org/page/regional-human-rights-mechanisms.

 .2شایان ذکر است که در سال  2008پروتکل دیوان دادگستری آفریقا و حقوق بشر به تصوی اتحادیة آفریقا
رسید و دیوان آفریقایی حقوق بشر را در دیوان دادگستری آفریقا ادغا ،کرد و از آن سال دیوان دادگستری
آفریقا نهاد رسیدگیکننده به دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر شده است .ر.ک:
The African Court on Human and Peoples' Rights, RULES OF COURT, available at: http://www.africancourt.org/en/index.php/basic-documents/basic-documents-featured-articles.
3. Ibid.
)4. Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) v Nigeria and Another (2010
AHRLR
145.
Available
at
www.chr.up.ac.za/images/files/documents/africancases/
country/nigeria/SocioEconomic%20Rights%20and%20Accountability%20Project%20v%2
0Nigeria%20.
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براساس پیگیری و گفتمان میان دولتها فعالیت میکنند .کمیسیون آفریقایی حقروق بشرر کره
به وسیلة منشور آفریقایی حقوق بشر در سال  1981ایجاد شده ،مانند دیوان آفریقایی مریتوانرد
به ادعاهای افراد ،گروهها ،سازمانهای مرد،نهاد و دولتها ناشی از نقرض اسرناد حقروق بشرری
آفریقایی و بین المللی رسیدگی کند .کمیسیون همچنین دارای کارکرد نظارتی است و میتوانرد
گ ارشهای دورهای اعضا را بررسی کند و با توجه به آنها توویههایی را به اعضرا داشرته باشرد1.
یکی از تصمیمان کمیسیون که به مسئلة ح بر آموزش می پردازد ،تصمیمی است که در سال
 1995در مورد اقدا،های دولت زئیر اتااذ میکند .در این رسریدگی از سروی برخری نهادهرای
غیردولتی مطرح شده بود ،خوانده متهم بره نقرض حر برر آمروزش برود کره از طریر بسرتن
دبیرستان ها و دانشگاه به مدن دو سرال حاورل شرده برود .در حکرم بیران شرده برود شررای
اضطراری نمیتواند ح بر آموزش را برای مدن طوالنی به حالت تعلی دربیاورد2.
کمیتة آفریقایی کارشناسان حقوق و رفراه کودکران 3نهراد شربهقضرایی دیگرری اسرت کره
بهوسیلة منشور آفریقایی حقوق کودک ایجاد شده است .مانند کمیسیون ،این نهاد نی میتوانرد
ادعاهای افراد ،گروهها و سازمانهرای مررد ،نهراد در مرورد نقرض منشرور را بررسری کنرد و بره
حقیقت یابی ،تفسیر مواد منشور و دریافت و بررسی گ ارش دولتها بپردازد 4.فعالیت کمیتره از
آن حیث مهم است که فق در خصوص ادعاهای مربوط به کودکان اقدا ،میکند ،گروهری کره
بیشتر از سایر افراد در معرض آسی و نقض حقوق قرار میگیرند و بهطور عا ،دسترسی انردکی
به فرایندهای قضایی داخلی دارند .کمیته از این حیث که میتواند حقوق کودکان از جمله حر
بر آموزش و رفع تبعیض علیه ایشان را برجسته سازد ،اهمیت دارد.
دیوان اروپایی حقوق بشر دارای والحیت پذیرش دعاوی از سوی افراد ،گرروههرا و سرازمانهرای
مرد،نهاد است که مدعی قربانی نقض کنوانسیون اروپرایی حقروق بشرر توسر اعضرای آن هسرتند.
دیوان در خصوص ح بر آموزش بهویژه ح بر آموزش دخترران رویرة شرایان مالحظرهای را ایجراد
کرده که در تبیین تعهدان دولتها نسبت به این ح نقش اشمگیری را ایفا کرده است5.
در یکی از آرای اخیر دیوان در خصوص ح بر آموزش که به انحرایی جنجرالهرایی را نیر
برانگیات ،در مورد شکایت والدین دو دختر ترکتبار به دیوان برود .در ایرن شرکایت ،خواهران
مدعی است دولت سوئی بهواسطة عد ،معافیت این دو دختر از شرکت در کالسهای مارتل
آموزش شنا به عنوان یکی از دروس مدرسه موج نقض مادة  9کنوانسیون اروپایی حقوق بشرر
___________________________________________________________________
1. African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58,
Articles: 30, 55, 56 and 60.
2. African Commission on Human and People's Rights, Free Legal Assistance Group and Others v. Zaire,
Comm. No. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, 1995.
3. African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child.
4. The African Charter on the Rights and Welfare of the Child, Articles: 32-46.
5. Guide on Article 2 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, European Court of
Human Rights, 2018, pp: 18-21.
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در مورد آزادی اندیشه ،مذه و وجدان شده است .اما دیوان با بیان اینکره منرافع کودکران در
زندگی دانشآموزی و شرکت در فعالیت های آموزشی نهفته اسرت و ایرن برر باورهرای مرذهبی
والدین رجحان دارد .ازاینرو اقدا،های دولت سوئی نهتنها نقرض مرادة  9کنوانسریون نبروده،
بلکه بسیار متناس و مطلوب بوده است .دیوان با تأکید بر این مسئله که اجبار م بور نه بهسب
یادگیری شنا ،بلکه به منظور شرکت کردن در یة فعالیرت آموزشری در کنرار سرایرین و بردون
استثنا نسبت به خاستگاه فرهنگی یا اعتقادی ایجاد شده است و ایرن زمینرهای بررای تحصریل
آموزش کامل و ادغا ،اجماعی کودکان اتااذ شده است1.
در پروندة دیگری مادر یة دختر اوتیسمی شکایتی را علیه دولت فرانسره مبنری برر نقرض
مادة  2پروتکل کنوانسیون 1952بهعلت امتناع مقامان محلی از ثبتنا ،کودک وی در مردارس
عادی ،مطرح و بیان کرد ،دولت نتوانسته است تعهد خود مبنری برر انجرا ،اقردا،هرای مثبرت و
تعهد به ایفا در جهت حمایت از کودکان را انجا ،دهد و این مسرئله برهخرودیخرود تبعریض و
نقض ح آموزش محسوب میشود .دیوان در رأی وادره با بیان اهمیت حر آمروزش و اینکره
این ح یة خدمت اجتماعی 2بوده ،بر اهمیت آموزش جرامع و فراگیرر بررای تمرامی کودکران
بدون استثنا تأک ید و بیان کرد که تصمیم مقامان محلی برر آمروزش ایرن کرودک در محیطری
متناس با ناتوانی وی ،اقدامی در جهت انجا ،تعهد دولرت در اعمرال آمروزش جرامع و فراگیرر
برای همة کودکان است و حضور وی در این نوع مدرسه موج موفقیت کرودک خواهرد برود و
این عمل و عد ،پذیرش وی در مردارس عرادی نقرض پروتکرل و نقرض حر آمروزش کرودک
محسوب نمیشود3.
پ از احراز نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،دیوان میتواند ورفا به اقدا،های جبرانی
مانند پرداخت غرامت اکتفا کند یا اف ونبر آن دستور دهد دولت ناقض مبرادرن بره اقردا،هرای
تضمینی مانند اوالح یا تصوی مقرران مبادرن ورزد یا برخی اقدا،های خاص را مانند پذیرش
یة دانشجو انجا ،دهد .اگراه دولت ها مل  ،به اجرای آرای دیوان هستند ،اما دیوان نمریتوانرد
به لغو قوانین یا احکا ،داخلی اقدا ،کند.
کمیتة اروپایی حقوق اجتماعی نی میتواند به شکایان جمعری رسریدگی کنرد و پایبنردی
دولتها به منشور حقوق اجتماعی را مورد نظارن قرار دهد .کمیته تنها میتواند شکایت جمعی
علیه پان ده دولتی را که پروتکل الحاقی به منشور حقوق اجتماعی 4تصروی کرردهانرد ،بپرذیرد.
پروتکل م بور ایجادکنندة سازوکار شکایت جمعی است که حقوق گروههای خاوی کره در یرة
فهرست مضی ذکر شده اند ،مانند کارگران را مورد توجه قرار داده است .تنها فنالند اجرازه داده
___________________________________________________________________
1. European Court of Human Rights, Osmanoğlu and Kocabaş v Switzerland App no 29086/12, 2017.
2. Complex service.
3. Decision Dupin v. France - right to education of autistic children, ECHR 030 (2019).
4. Additional Protocol to the European Social Charter.
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است نهادهای مرد،نهاد ملی علیه او طرح شکایت کننرد .تصرمیمان کمیتره ماهیرت اعالمری و
توویهای دارد و برای دولتها ال ا،آور نیست1.
یکی از ارکان اجرایی حقوق بشر در منطقة آمریکا ،کمیسیون آمریکایی حقوق بشر است که
وظیفة حمایت و ارتقای حقوق بشر در  35دولت عضو سازمان دولتهای آمریکایی را داراسرت2.
کمیسیون والحیت دریافت شکایان افراد ،گروهها و سازمانهای مرد،نهراد در خصروص نقرض
اسناد منطقه ای حقوق بشر از جمله پروتکل الحاقی بره کنوانسریون آمریکرایی حقروق بشرر در
زمینرة حقرروق اقتصرادی ،اجتمرراعی و فرهنگری )1988( 3و کنوانسرریون آمریکرایی جلرروگیری،
مجازان و حذف خشونت علیه زنان است ،البته مشروط بر اینکه دولت تحت بررسی ایرن اسرناد
را تصوی کرده باشد .فرایند رسیدگی کمیسیون در ااراوب حلوفصل دوستانه و گفتوگو برا
دولت متالف سامان مییابد و کمیسیون تووریههرایی را بره دولرت مروردنظر برهمنظرور رفرع
االشهای حقوق بشری ارائه میدهد .انانچه دولت این توویههرا را انجرا ،ندهرد ،کمیسریون
میتواند پروندة او را به دیوان آمریکایی حقوق بشر ارجاع دهد4.
کمیسیون آمریکایی حقوق بشر والحیت دریافت شکایان افراد ،گروهها و سازمانهای مرد،
نهاد در زمینة نقض اسناد منطقه ای حقوق بشر از جمله مسئلة تبعیض در آموزش را برر عهرده
دارد .این کمیسیون در سال  2002شکایتی را از سوی یة دختر شیلیایی دریافت کرد کره بره
واسطة بارداری دولت شیلی او را از مدرسه اخراج کرده بود .در پی این شرکایت کره کمیسریون
شیلی را ناقض ح دسترسی برابر همة افراد بره آمروزش تشرایص داده برود ،خوانرده برا ارائرة
بورسیه ای ویژه به خواهان دعوا را خاتمه باشید .اما به توویة کمیسیون ،دولت شیلی قانونی را
به تصوی رساند که ح دسترسی زنان باردار یا دارای فرزند به آموزش را تضمین میکند5.

نتیجهگیری
آنچه از این مطال برمیآید ،این است که ااراوبهای حقوق بشری مربوط به ح زنران و دخترران
بر آموزش ضمن هویت باشیدن به مسئلة نابرابری جنسیتی و قبول ضمنی آن ،سرعی در مبرارزه برا
ایررن نرروع تبعرریض دارد و در تمررا ،حرروزههررای قانونگررذاری و اجرررا ،دولرتهررا را موظررف برره ایجرراد
ااراوبهای تعریفشده بهمنظور رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئلة آموزش میکند.
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با نظر به اسناد بینالمللی و منطقهای ،غال دولتها در خصروص حر زنران برر آمروزش و
تضمین برابری جنسیتی متعهد شدهاند و خود را در معرض مسئولیتهای ناشری از نقرض حر
م بور قرار دادهاند .این اسناد به طور عا ،سرازوکارهایی را در بردارنرد کره اجررای حر م برور را
تضمین میکند.
سازوکارهای بینالمللی و منطقهای اجرای حقوق بشر موج میشوند تا قربانیان نقض ح بر
آموزش و ح برابری جنسیتی در آموزش بتوانند استیفای ح ازدسترفتة خود را از آنها مطالبره
کنند .در واقع ،این سازوکارها این امکان را فراهم میآورد که اگونگی اجرای ح م بور در سطوح
ماتلف مورد نظارن و ارزیابی قرار گیرد و متناس با والحیت نهاد ناظر نسربت بره کاسرتیهرای
شناسایی شرده ،اقردا ،شرود .اگراره تعرداد انردکی از سرازوکارهای مرورد اشراره دارای ورالحیت
قضاییاند و میتوانند دولت خاطی را مل  ،به اجرای تعهد خود کنند ،اما این بدانمعنا نیسرت کره
سایر سازوکارها کارامدی الز ،را ندارند .اهمیت موضروعان حقروق بشرری در زیسرت برینالمللری
موج شده است که می ان اهتما ،دولتها به این امور بهعنوان عاملی برای سنجش پایبندی آنهرا
به تعهدان بینالمللی ،توسعهیافتگی و مدنیت آنها محسوب شود .ازایرنرو ،آثرار اعتبراری ناشری از
محکومیت در سازوکارهای شبهقضایی یا غیرقضایی میتواند به اندازة اقدا،هرای نهادهرای قضرایی
برای یة دولت ال ا،آفرین باشد ،همانطورکه رویة عملی دولتها این مسئله را ثابت میکند.
با مشاهدة سازوکارهای موجود و اسناد بینالمللی و منطقهای در خصوص برابری جنسریتی،
می توان گفت در خصوص برابری جنسیتی در زمینة آموزش حقوق نرمی نضج گرفتره کره هرم
می تواند مفسر معاهدان شود و هم عامل استقرار عرف بینالملل و هم مبنرایی بررای معاهردان
سات و ال ا،آور .از آنجا که به طور کلی در شرایطی که تعیین قواعرد سرات غیررممکن اسرت،
حقوق نر ،ترجیح داده می شود؛ در خصوص بحث برابری جنسیتی بهطور عا ،،بهعلت اختالف و
نگرش مبنایی و گاه فرهنگی متفاون دولتها به حقوق و نقش زنان و مردان ،بهنظر میرسرد در
شرای حاضر حقوق نر ،ترجیح داده شود .اما میتوان امیردوار برود برا مقبولیرت گسرتردة ایرن
موضوع بهخصوص در ن د بازیگران غیردولتری حقروق برینالملرل و نقرش غیرمسرتقیم آنهرا در
قاعده سازی حقوقی و با گذشت زمان این ح نرر ،برهعنروان رویرة مسرتمر عرا ،کره متضرمن
شناسایی قاعدة حقوقی و قبول تعهد قانونی بین دولتها خواهد بود ،در عمل نی تأییرد شرود و
به هیأن هنجار حقوقی در قال عرف بینالملل درآید و از آنجا کره آرای مراجرع قضرایی نقرش
اساسی و مهرم در تعیرین قواعرد عرفری دارنرد ،شناسرایی «برابرری جنسریتی» توسر دیروان
بینالمللی دادگستری میتواند فصلالاطاب جامعة بینالمللی در این خصوص باشد.
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