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 المللی حقوق خانواده رویکرد کشوراهی اسالمی حاشیه خلیج افرس هب موازین نیب

1نيا يا صفاريمح
  

 چکيده
المللی ناظر بر قوزه خانواده از منظر چند شهاخه قوهوقی مبهتمل بهر      موازین بین

الملهل خصوصهی و    قوهوق بهین   الملل عمهومی،  های قووق خصوصی، قووق بین رشته
به رغم تصور اولیه مبنهی بهر تحدیهد مهوازین     . الملل ببر قابل مطالعه است قووق بین

مربوط به خانواده در چارچوب قریم خصوصی شهروندان، باید گفت قهوزه مزبهور   
اخهاق و سهامت    امنیهت عمهومی و   متضمن موضوعات متنوعی است کهه بها نظهم و   

ای پیامدهای متنهوعی را   تباط است که ممکن است در سطح ملی یا منطوههمگانی در ار
المللی تثبیت شهده یها    کبورهای قاشیه خلیج فارس نسبت به موازین بین. بار آورد به 

دارند کهه بهه ویهژه     هایی داشته وها و واکنشگیری قووق خانواده کنش در قال شکل
یا سازمان همکاری اسهامی یها در   ی سازمان ملل  ی نهادهای زیر مجموعه در عرصه

در . های متنوعی به خود گرفتهه اسهت   المللی جلوه های غیردولتی بینتعامل با سازمان
مواله قاضر ضمن تمرکز بر تحرکهات کبهورهای قاشهیه خلهیج فهارس در تعهامات       

پهردازد   ربط با سازمان ملل و بیان مصادیق مهم مطرح، به واکاوی این پرسش می ذی
یکرد کبورهای مذکور در این عرصه منسجم و هماهنگ بوده یا به تنهوع در  که آیا رو

المللهی   رویکرد دچار است؟ به عاوه این رویکرد واقد یا متنوع در برابر مهوازین بهین  
خانواده چه پیامدهایی بر صلح و امنیت منطوه ای در بر دارد؟ بهه ایهن منظهور اسهناد     

الملل ببر تحلیهل شهده    ملل عمومی و قووق بینال ربط از منظر قووق بین المللی ذی بین
است تا از این طریق پیامدهای اقهدامات کبهورهای مزبهور در ایهن عرصهه بهر صهلح        
وامنیت منطوهه ای کاویهده شهود، و پیبهنهادهای نظهری و کهاربردی بهرای نهادههای         

 .مسؤول در جمهوری اسامی ایران نیز ارائه شود
 

المللی، کبورهای قاشیه خلیج فارس، صلح و  نخانواده، موازین بی :واژگان کلیدی
 .امنیت، سازمان ملل
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 مقدمه 

هاي انسداني بده صدورت مسدتقيم يدا غيرمسدتقيم تحد  تدوثير نحدوه رشدد و نمدو             فعالي 

شدود کده کميد  و     تلقدي مدي    ي مهمدي  از همين رو خانواده کانون و هسته. خانوادگي اس 

ي  اهميد  مسدوله  . سدازد  کلي  جامعه را متوثر مي هاي اجتماعي و کيفي  عملکرد ساير هسته

مزبور موجب شده اس  تا در کشورهاي مختلف مقررات حاکم بر خانواده اعدم از ضدواب    

الملدل بشدر    المللي به ويژه حقوق بدين  در موازين بين. حقوقي يا عرفي مورد توجه قرار گيرند

هاي متنوعي در قلمرو خانواده و  الملل عمومي قاعده گذاري اي از حقوق بين به عنوان شاخه

رب  انجدام پذيرفتده و در رونددي فزايندده هدر سدال        اصول حاکم بر آن و قواعد حقوقي دي

هاي فکري و اعتقادي ملي و بومي کشدورها   المللي با نظام قواعد بين. يابد ابعاد جديدتري مي

مخدالف  ي شدکاف بدراي کشدورهاي     توسدعه . گاهي در تطابق و زمداني در تعدارض هسدتند   

کده بديم تخدديش امنيد       آورد از جملده ايدن   هاي متنوع به دنبال مدي  المللي هزينه موازين بين

هداي شدهروندان    گيدري تضدادهاي اجتمداعي و درگيدري طيدف      عمومي جامعه در اثر شدکل 

سداز تدنش و تقابدل     المللدي وجدود دارد کده ايدن خدود زمينده       حامي يا مخالف با موازين بدين 

ي دخالد  بيگانگدان در امدور     تواند زمينده  بستري که مي. گردد مي بار در سطح ملي خشون 

 .داخلي کشور را تسهيل سازد

اي  هداي مهمدي کده در سدطح منطقده      هاي ياد شده، يکي از پرسدش  ي واقعي  با مالحظه

اسد  کده     باشد ايدن  پيرامون جمهوري اسالمي ايران در قلمرو حقوق خانواده قابل طرح مي

المللي در کشورهاي حاشيه خلديج فدارس بده عندوان      قبال موازين بينآيا روندهاي جاري در 

اي پايدار مورد قبول ايران سازگاري دارندد يدا    يکي از مناطق مجاور، با صلح و امني  منطقه

دهدي بده    دهي به اين پرسش اصلي و يافتن راهبردي حقوقي براي سامان خير  به منظور پاسخ
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اي الزم اسد  سده پرسدش     ابدر ايدن سداح  منطقده    ي برخورد جمهوري اسدالمي در بر  نحوه

 :مرتب  با اين امر به ترتيب زير بررسي شوند

روندهاي جاري در کشورهاي حاشيه خليج فارس شدامل عربسدتان، قطدر، امدارات     . الف

المللي خانواده چه توصديفي   متحده عربي، بحرين، کوي ، عراق و عمان در قبال موازين بين

 کنند  پيدا مي

هدداي حقددوقي  هنگي و همسددويي رويکددرد قابددل اسددتخراج از فعاليدد  ميددزان همددا . ب

 کشورهاي حاشيه خليج فارس در موضوع به چه ميزان اس  

نسب  محتواي رويکرد کشورهاي حاشيه خليج فارس در موضدوع مدورد بررسدي     . ج

 هاي اسالمي که وجه مشترک بنيادي ايران و آنها اس  چيس    با ارزش

ها و رويکردهداي حقدوقي    ها، نگرش اگر به درستي ظرفي که فرضيه نگارنده اين اس  

المللي حقدوق خدانواده شناسدايي شدوند،      کشورهاي حاشيه خليج فارس نسب  به موازين بين

کشدورهاي مزبدور    تواند يکي از محورهاي مهم اشتراک نظرهاي بين ايدران و  اين حوزه مي

ويرهايي کده سدبب تضدعيف    تقوي  اين نقا  اشتراک و حساسي  حقوقي نسب  به مت. باشد

هداي   اي کمک خواهد کرد کشورها و مل  شوند، به صيان  از صلح و امني  منطقه آنها مي

ي رقيدب قابدل طدرح ايدن اسد  کده رويکدرد         بدالطب، فرضديه  . منطقه را منتف، خواهد ساخ 

المللي حقوق خدانواده ظرفيد  همگرايدي     کشورهاي حاشيه خليج فارس در قبال موازين بين

 .اي را تقوي  کرد توان صلح و امني  منطقه اي ندارند و به اين اتکا نمي منطقه

هداي مطدرح و    اي در مناب، فارسدي بدراي ارزيدابي فرضديه     ي مطالعاتي قابل استفاده پيشينه

س االت فرعي وجود ندارد، به همين مناسب  عمدتاً بر بررسي اسدناد   پاسخ به س ال اصلي و

قدي متندوع انجدام شدده در مراکدز علمدي جهداني و برخدي از         المللي مختلف و آثار تحقي بين

پدس از توصديف و تحليدل اجمدالي     . مقررات داخلي کشورهاي مورد نظر تمرکز شده اس 

بدرداري در راهبردهداي    هاي مربو  به فرضيات مطرح، برخي نکات تجويزي براي بهره داده

 .خواهد شدگيري ارائه  المللي جمهوري اسالمي ايران در نتيجه حقوقي بين
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 اهميت و مفهوم شناسی خانواده در گستره جهانی. 1

المللي به تعريف خانواده، مقدم بر  تبيين چرايي اهمي  خانواده و نوع نگرش موازين بين

المللدي حقدوق    قبدال مدوازين بدين    بررسي چگونگي تعامل کشورهاي حاشيه خليج فارس در

 . خانواده، ضرورت دارد

 المللی نظر جامعه بيناهميت خانوده از م. 1-1

شود زيرا وجود يا فقددان آن   ي کشورها موضوع مهمي قلمداد مي انسجام ملي براي همه

بر توانايي يک کشور در پيشرف  توثير جدي داشته و نمايانگر ميزان اعتمادي اس  که ميان 

ها  ول هاي آنان براي د ها و رويه از همين رو خانواده. (Callan, 2014: 1)مردم وجود دارد

هددا در  نيازهدداي اساسددي بسددياري از انسددان. در سددطوح ملددي و فراملددي داراي اهميدد  اسدد 

خدانواده بدراي انسدجام اجتمداعي، همبسدتگي جمعدي،       . شدود  چارچوب خانواده برآورده مي

هايي متخلق بده صدفات مددارا، تفداهم و      اجتماعي شدن کودکان و رفاه افراد و تربي  انسان

خانواده پايگاهي اس  که کودکان و بزرگسداالن در پرتدو   . ايي داردسز مداري نقش به قانون

خدانواده در مراقبد  از اعضداي    . کنندد  کنند و به جامعه کمدک مدي   آن مي آموزند، کار مي

ي قوي  خانواده. آسيب پذير جامعه به ويژه معلوالن و سالمندان کارکرد در خور توجه دارد

تواند براي يک جامعه هم مشدکل و هدم    واده ميخان. کند اي قوي کمک مي به ايجاد جامعه

خانواده نهادي اس  که سالم  آن بسيار بيشتر از سيسدتم  . حل بسياري از معضالت باشد راه

 :Viano, 2014).تواند در پيشگيري از جرم و خشدون  مد ثر باشدد     قضايي يک کشور مي

196) 
سداختار و کارکردهداي   هدا منداف، حيداتي در رفداه و معمداري       بنا بر چنين جهاتي دولد  

ها و راهبردهاي مرتب  با ابعاد مختلف حيدات   ي وسيعي از برنامه آنها مجموعه.خانواده دارند

تنظديم روابد  زوجدين،    . کنندد  خانوادگي را در قالب تقنين و سياس  گذاري مدديري  مدي  

يي هدا تواندا   اين سياس . باشند والدين، کودکان و سالمندان در اين چارچوب مطمح نظر مي

طراحدي،  . باشدند  ي ملدي را دارا مدي   بالقوه براي کمک به تحقدق بسدياري از اهدداف توسدعه    

هاي ناظر بر خدانواده بدراي موفقيد  کشدورهاي جهدان در       توسعه، اجرا و نظارت بر سياس 
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همانندد   1نيز واجدد اهميد  هسدتند     2131حصول اهداف موضوع دستور کار توسعه پايدار 

هداي نداظر بدر     سياسد  . آن، تضمين امني  غذايي و بهبود توذيده  پايان فقر در تمامي اشکال

 UN) .تواندد زنددگي سدالم بدراي همده و آمدوزش کودکدان را تضدمين نمايدد           خانواده مي

Expert Group Meeting: 2016) ي انسداني   خانواده تجلي تحقق چندين حق شناخته شده

 2.شدبا مندي از زندگي سالم مي به ويژه حق بر ازدواج و بهره

 الملل شناسی خانواده درعرصه بين مفهوم. 1-2

. دشدوار اسد    ي کشدورها  در همهاز خانواده و مورد تسالم  فراگير ،دقيق يتعريف ي ارائه

مانند   شده اس   هئها و رسوم متفاوت، تعاريف مختلفي از خانواده ارا در چارچوب فرهن 

 هسدتند   خواندگي بده يکدديگر مدرتب     خون، ازدواج يا فرزند ي گروهي از افراد که با رابطه

 ي هدا، خدانواده گسدترده متشدکل از خدانواده      اي شامل والدين و فرزندان آن هسته ي خانواده

)  اي و پدر بزر  و مادر بزر ، يا گروهي از افراد که در يک خانده سدکون  دارندد    هسته

 .(22: 1313نيا،  صفاري

تدوان در قدرآن    بدر همدين اسداس مدي    . دي اسالمي خانواده جايگاه ارزشي دار در انديشه

هداي   ي ازدواج تدا برخدي از احکدام خدانواده و توصديه      کريم آيات متعددي پيرامدون فلسدفه  

ي اسدالمي کارکردهداي متندوعي در حفدظ      خانواده در انديشه 3.اخالقي به همسران را ياف 

نداي ايدن   بدر مب . کرام  اعضدا و بدا محدور قدرار دادِن عددال  در مناسدبات داخلدي آن دارد       

                                 
ي هزاره براي قدرن بيسد  و    هاي توسعه هايي هستند که در روند برنامه ي پايدار مجموعه هدف گذاري اهداف توسعه. 2

دهندد، و هدر سداله     را پوشدش مدي   21131الي  2112ي زماني  يب شده و دورهيکم از سوي سازمان ملل تدوين و تصو

. هاي الزم براي بهبود وضدعي  را بده عمدل آورندد     هاي مقرر در اين اهداف تالش همه کشورها بايد بر اساس شاخص

 : ک .براي مالحظه جزييات مربو  به اين اهداف ر
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

المللدي   ميثاق بدين ( 23)اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده ( 13)حق بر تشکيل خانواده و جايگاه آن در جامعه در ماده . 3

 .حقوق مدني و سياسي شناسايي شده اس 

/   سوره مبارکه ندور  (21)آيه شريفه /   سوره مبارکه روم (131)آيه شريفه / سوره مبارکه اعراف : ک.براي نمونه ر.  3

 (.32)و ( 33)آيات شريفه /   سوره مبارکه نسا (32)آيه شريفه 
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هاي تشدريعي و در پرتدو    نگرش، تعريف خانواده در هماهنگي با نظام تکوين هستي و آموزه

 (. 32: 1311نيا، حکم )گيرد  ها صورت مي نظام ارزش

اجدازه  هدا   تعريف مشخصي از خانواده ارائه نشدده اسد  و بده دولد      المللي در اسناد بين

المللدي   ميثداق بدين  . انواده را تعريف کنندخود خ وام،تا با لحاظ شراي  فرهنگي ج داده شده

خانواده را عنصر طبيعي و حياتي جامعده دانسدته   ( 23)ماده ( 1)حقوق مدني و سياسي در بند 

کميته حقوق بشدر در نظريده تفسديري شدماره     . که شايستگي حماي  جامعه و دول  را دارد

اطق مختلف يک کشدور  که مفهوم خانواده در کشورها و حتي من بر اين (2)ضمن بند  (11)

واحدد   تعريدف  ي بنابراين ارائه .توکيد کرده اس  ممکن اس  از برخي جهات متفاوت باشد

کند  کميته توکيد مي با وجود اين. ممکن نيس در سطح جهاني براي اين مفهوم  فراگيري و

 آيندد،  يک کشور، خانواده به شدمار مدي   ي و رويه زماني که گروهي از افراد بر اساس قانون

عضدو   هداي   دولد  ند و متعاقبداً شوبرخوردار  ميثاق (23)هاي مصرح در ماده  بايد از حماي 

 خدانواده در جامعده و سيسدتم حقدوقي خدود گدزارش دهندد        ي بايد در مورد مفهوم و گستره

هاي اخير در برخي از نهادهاي تاب، سازمان ملل تحرکداتي   طي سال .(22: 1313نيا،  صفاري)

اده جريان پيدا کدرده کده اگرچده هندوز در مراحدل اوليده اسد  امدا         عجيب در تعريف خانو

 .باشند که در ادامه به آن خواهيم پرداخ  نگران کننده مي

 

 متغيرهاي اثرگذار بر وضعيت خانواده در کشورهاي منطقه خليج فارس. 2

شدود کده در سداحل شدمالي آن      خليج فارس يک منطقه راهبردي جهدان محسدوب مدي   

يران واق، شده اس  و ساير کشورهاي حاشيه خليج فدارس در جندوب و   جمهوري اسالمي ا

کشورهاي حاشيه خليج فارس اگرچه جوامعي همگون نبدوده و بعضداً   . غرب آن قرار دارند 

هدا حداکم اسد   امدا در آنهدا       گفتمان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متنوعي بر آن

هدا از جملده نهداد خدانواده مشداهده       برخي زمينه هاي نسبتاً يکساني در و رويه ها باورها، سن 

 .شود مي

هاي فرهنگي  شود که م لفه خانواده در حوزه خليج فارس يک نهاد بنيادين محسوب مي

خدانواده  . اي اس  باورهاي محلي، قومي و قبيله ها و برخي سن  آن مبتني بر مناب، اسالمي و
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هداي اقتصدادي بده نفد،      ه ايفداي نقدش  در اين منطقه عمدتاً به عنوان يدک واحدد اقتصدادي بد    

شدود کده در آن    از طرفي يک واحدد اجتمداعي تلقدي مدي    . پردازد اعضاي خود و جامعه مي

هدا و   تعامالت بين اعضداي خدانواده در چدارچوب بافد  روابد  اجتمداعِي مبتندي بدر ارزش        

 .گيرد هنجارهاي فرهنگي جامعه شکل مي

ده در کشورهاي عربدي متويرهداي   در يک تحقيق به عمل آمده در خصوص نقش خانوا

  and Bauernfeind .(Aldinger 2002 :)اند  زير حائز توجه به شمار آمده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي در  مديالدي بدا تحدوالت گسدترده     1121کشورهاي حاشيه خليج فارس از اواخر دهه 

ي انتقدالي از حيددث   خددانواده در ايدن حدوزه در يدک دوره   . اندد  قلمدرو خدانواده روبدرو بدوده    

 .ها، ساختار و اقتدار به سر مي برد عملکرد، نقش

سازي همراه بدا پيشدرف  سدري،     پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جهاني

هاي جديدد کده    ظهور ارزش. اي از خطرات اجتماعي را در پي داشته اس  فناوري مجموعه

ختده و منجدر بده بدروز     ي مناطق از جمله حدوزه خلديج فدارس سدايه اندا     بر افکار جوانان همه

کودکدان بددون   . هاي ارزشي و هويتي شده در عداد اين مخاطرات اس  مشکالتي در حوزه

امکان کنترل يا وجود نهادهاي نظارتي در معدرض شدبيخون فرهند  برآمدده از اينترند  و      

تواندد کودکدان و جواندان را بده سدوي       اند کده مدي   گرايي قرار گرفته هجوم فرهن  مصرف
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هاي غربي سدوق دهدد، و در نتيجده بده      غير معقول و تقليد کورکورانه از مدل اعمال مصرفي

. ها بيانجامد هاي دور از سنن ملي و شکاف بين نسلي در درون خانواده بروز رفتارها و ارزش

هداي   پيش از آن که اين خطرات، وراي مرزهاي جورافيايي به بحران تبديل شدوند، مداخلده  

 .(Kandil, 2013: 12)ها و نهادهاي مدني را نياز دارند  ل مند از جانب دو علمي و نظام

شهرنشيني و مدرنيزه . پذيرد خانواده ساختار جامعه را شکل داده و متقابالً از آن توثير مي

سدزايي بدر سداختار و عملکدرد خدانواده       ي مناطق از جمله خليج فارس توثير بده  شدن در همه

م، سنتي کوچدک بده اقامد  در شدهرهاي پيچيدده      ها از زندگي در جوا خانواده. داشته اس 

ساز وکار ساختار شهري، فرد را از محي  رواب  اجتماعي محلي جدا کرده . اند روي آورده

ها موجب شده خدانواده عملکدرد    سيستم معماري خانه. و زندگي وي را منزوي ساخته اس 

ي براي تعامل اعضداي  به يک نماد مصرفي و نه مکان معاشرتي خود را از دس  داده و بيشتر

اي داده اسد  کده البتده     ي هسدته  ي گسترده جاي خود را به خدانواده  خانواده. آن تبديل شود

در خلديج  . اي در غدرب اسد    ي هسته اي در خليج فارس متفاوت از خانواده ي هسته خانواده

ز مندد ا  اي در چارچوب رواب  گسترده روبرو هسدتيم کده هدم بهدره     ي هسته فارس با خانواده

-El)پدذيرد   تدوثير مدي   ي گسترده اس  و هم از تحوالت زنددگي مددرن   مدل سنتي خانواده

Haddad, 2003: 2) . 

هددا نيددز در خيلددي از کشددورهاي اسددالمي از جملدده در حددوزه خلدديج فددارس  توييددر نقددش 

هاي آنهدا بدا تحصديل، اشدتوال و مشدارک  در       نقش زنان و مس ولي . ي توجه اس  شايسته

زندان  . اند، تويير کدرده اسد    ي ورود نداشته هايي که قبالً اجازه ها و حوزه ي بسياري از فعال

اي به طور نسبي با موفقي  از پس اقتضائات کار و زندگي خصوصدي   شاغل در مراکز حرفه

اي که توييراتي در رواب  زن و مرد در خدانواده   اند، مسوله عنوان همسر و مادر برآمده خود به

مداران، قضدات و انديشدمندان    ي وکال، پژوهشگران، سياس  ن در جامهزنا. اند را سبب شده

گدران اجتمداعي وارد عرصده     ي علوم ديني به عندوان يدک گدروه جديدد از کدنش      در حوزه

ها به دنبال حقوق بيشتر و تساوي در برابر قانون نيستند و حتدي خدود    قطعاً تمامي آن. اند شده

ها ادبيات بحث را تويير داده و نمادهداي عميقدي    آن دانند اما حضور را فعال حقوق زنان نمي

 (.(Mir Hosseini and others, 2013: 5را بر جاي خواهد گذاش  
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هداي   فناوري. همچنين در اين راستا با تويير در رواب  والدين و فرزندان نيز روبرو هستيم

هدا و   طات بر ارزشجديد ارتباطي رواب  جوانان با همساالن خود را افزايش داده و اين ارتبا

ارتباطات جهاني نقش م ثر و مهمي در اجتمداعي شددن   . هاي سنتي اترگذار بوده اس  رويه

کودکان و جوانان برجاي گذاشته و به اين ترتيب، ديگر مادر يدا مدادر بدزر  نهداد اصدلي      

 .روند پرورش کودکان به شمار نمي

 

 جايگاه حقوق خانواده در کشورهاي منطقه. 3

رهاي عربدي از جملده حددوزه خلديج فدارس، خدانواده از لحداظ سياسددي،       در اغلدب کشدو  

ايدن جايگداه    .اقتصادي، اجتماعي و مذهبي به عنوان هسته و بنيان جامعه شناسايي شده اس 

اين مهم تقريباً در . هاي عربي تصريح شده و اس   اساسي در قانون اساسي بسياري از دول 

در مقدررات عدادي   . (Josef,1994: 56)سد   تمامي سطوح حيات سياسدي بازتوليدد شدده ا   

ي خانواده اختصاص يافتده   کشورهاي حوزه خليج فارس نيز ضواب  خاص و معيني به حوزه

 .اس  

تصدويب شدده و متضدمن مسدائل      1133در کشور کوي  قانون حقوق خانواده در سدال  

مبتندي بدر    مداده  323اين قدانون مشدتمل بدر    . باشد ناظر بر ازدواج، طالق، حضان  و ارق مي

 .(Alessa, 2010: 119-190)باشد  مذهب مالکي مي

بر امور خانواده حاکم اس  کده در   1121در کشور عراق قانون احوال شخصيه مصوب 

اصالحاتي بر آن وارد شد و دادگاه احوال شخصيه به آن رسيدگي  1123و  1133سال هاي 

 . (Republic of Iraq: 2016) کند مي

در اين . قانون حقوق خانواده را تصويب نموده اس  2112ر سال امارات متحده عربي د

قانون اصلي گنجانده شده اس  که مطابق آن مقررات از فقه اسدالمي و قواعدد آن برگرفتده    

شده اس  و مکاتب اهل سن  به ترتيدب اولويد  مدالکي، حنبلدي، شدافعي و حنفدي مبنداي        

اي ازجملده   وضدوعات گسدترده  ايدن قدانون سدندي مفصدل و متضدمن م     . تفسير خواهندد بدود  

ي اعضداي خدانواده و    ازدواج، طالق و موارد ناشي از آن، قوانين حداکم بدر کودکدان، نفقده    
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-Welchman, 2010: 163)باشدد   قوانين مختلف حاکم بر اموال از جمله هددايا و ارق مدي  

178). 

ن تصويب شده اس  که تنها بده بخدش سدنّي ايد     2111قانون خانواده در بحرين در سال 

در قوانين بحرين مکتب مالکي بر سداير مکاتدب اهدل سدن  تدرجيح      . کشور اختصاص دارد

 . (Bahrain Center for Human Rights: 2014)داده شده اس  

تصويب شده اسد  و در آن مکتدب حنبلدي     2113در کشور قطر قانون خانواده در سال 

امل احکام ازدواج، طالق، نفقده  اين قانون نسبتاً جام، بوده و ش. شود منب، تفسير محسوب مي

 و وضعي  کودکان در خانواده اس 

طدي فرمدان پادشداهي صدادر شدده       1112قانون احوال شخصيه در سدال  در کشورعمان  

اس  که بر رواب  خانوادگي حاکم بوده و مسائل مربدو  بده ازدواج، طدالق و حضدان  را     

  .)(Library of Harvard Law School: 2016شود  شامل مي

در عربستان سعودي، مقرره واحدي تح  عنوان قانون خدانواده وجدود نددارد و مسدائل     

مربو  به ازدواج، طالق و ساير موارد مربو  به خانواده مبتني بر قدوانين اسدالم اعدالم شدده     

 . (Kearney, 2009: 4) گردد اس ، که بر مدار فقه حنبلي مي

در عدراق، عمدان،   . جده سدالگي اسد   سن قانوني براي ازدواج در اين کشورها عمدتاً ه

در عدراق بدا رضداي     . قطر و امارات متحده عربي حداقل سن ازدواج هجدده سدالگي اسد    

در عربسدتان ازدواج زيدر سدن    . توانند در پانزده سدالگي هدم ازدواج نمايندد    والدين زنان مي

تمدامي ايدن   در . پذير اس  ي قاضي و بنا بر درخواس  پدر امکان هجده سالگي تنها با اجازه

 .(Seikaly & Roodsaz & van Egten, 2014: 25)کشورها ازدواج اجباري ممنوع اس  

ي ازدواج در کشورهاي حوزه خليج فارس نکاح دائم اسد ، اگرچده    ترين شيوه متداول

ي فزاينده به تحصيالت عدالي   عالقه. ازدواج موق  تح  عنوان متعه و ميسار نيز وجود دارد

در حدال  . منجر به توخير در ازدواج در منطقه خلديج فدارس شدده اسد      هاي زندگي و هزينه

حاضر ميانگين سدن ازدواج اواسد  دهده بيسد  سدالگي مدي باشدد، بده همدين دليدل برخدي            

بده  . نمايندد  تر را ترغيب مدي  هاي مالي، ازدواج در سنين پايين کشورها از طريق کمک هزينه

اي ازدواج به مردان کم درآمد وام اعطا طور نمونه در کشورهاي کوي  و امارات متحده بر
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در قوانين اين کشورها، برابر فقه اسالمي مورد قبول ايشان، چند همسري من، نشدده  . شود مي

برخدي محققدان سدن ازدواج اول و طدالق در ايدن       (Moller, 2013: 22-39). و مجاز اس 

 :شود شرح زير ارائه مي اند که به منطقه را به صورت نموداري ترسيم کرده

 

 
 (UN, 2011)سن ازدواج اول در منطقه خليج فارس. 1تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (UN,2006)نر  طالق در منطقه خليج فارس. 2تصوير 
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ي کشورهاي منطقه خليج فارس سق  جنين جز در مواردي که زندگي مادر در  در کليه

ميدر مدادران    نر  مر  و. باشد خطر بوده يا جنين با اختالالت جدي روبرو اس  ممنوع مي

و نوزادان از سطح جهاني بسيار کمتر اس  و در برخدي از کشدورها بدا کشدورهاي اروپدايي      

در تمامي هش  کشور ايدن منطقده، زندان داراي معلوليد  بده طدور برابدر بدا         . کند برابري مي

در قدوانين ايدن کشدورها    . باشدند  مندد مدي   مردان از تسهيالت آموزش، اشتوال و سالم  بهره

در قدوانين برخدي از کشدورهاي حاشديه خلديج فدارس مانندد        . ان ممنوع نشده اس ي زن ختنه

بازي مدورد توجده قدرار     ي همجنس کشورهاي عمان، عربستان و امارات متحده عربي، مسوله

مانند بحدرين،   در قوانين برخي ديگر. هاي سختي براي آن مقرر شده اس  گرفته و مجازات

ه اشداره نشدده امدا برخدي رفتارهداي غيدر اخالقدي قابدل         عراق و کوي ، مستقيماً به اين مسول

گرايدي تعبيدر    عنوان قوانين ضد همجنس اند که قضات از آنها به  مجازات در نظر گرفته شده

 (Seikaly & Roodsaz & van Egten , 2014: 30).کنند  مي

 

 المللی مربوط به خانواده رويکرد کشورهاي منطقه به اسناد بين. 4

الملدل عمدومي    و حتي حقوق کدودک تدا چندد دهده قبدل بدا حقدوق بدين         مفهوم خانواده

حقوق خدانواده، مدادر بدودن و مناسدبات داخلدي بدين همسدران و فرزنددان         . ارتباطي نداش 

موضوعاتي بودند که در حد بسيار زيادي با هنجارهداي ديندي و فرهنگدي هدر جامعده پيوندد       

ي موضوعات مرتب  با خانواده در سطح ده المللي مس وليتي براي سامان خورده و جامعه بين

متعاقباً با اهميد  روزافدزون موضدوعات حقدوق بشدري سداختار       . المللي بر عهده نداش  بين

المللي، به موضدوع محدوري مدذاکرات     هاي بين خانواده نيز در عناوين و مذاکرات کنفرانس

اده در اسدناد  ي خدانو  ي روندهاي بعدي در طرح اصول متعددي در عرصه تبديل شد و نتيجه

هدا متعهدد    الملل نمايان شد که دول  المللي به موازات ساير موازين مطرح در حقوق بين بين

 (32: 1313نيا،  صفاري. )باشند ها مي به رعاي  آن

بر همدين  . سازمان ملل، خانواده را به عنوان واحد بنيادين جامعه به رسمي  شناخته اس 

مان ملل متحد به طور مستقيم يا غير مسدتقيم بدا خدانواده    هاي ساز اساس تقريباً تمامي فعالي 

به طور مثال صندوق جمعي  ملل متحد مادريِ سالم، بهداشد  بداروري،   . مرتب  شده اس 
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نيازهاي بزرگساالن و جوانان، تساوي جنسيتي و بررسي اثرات ايدز بر خانواده را در دسدتور  

قدداماتي مانندد پيشدبرد بقداء و حقدوق      کار دارد و يا صندوق کودکان ملل متحدد از طريدق ا  

برخي ديگدر از ارکدان سدازمان ملدل نيدز بده طدور غيدر         . کند کودکان از خانواده حماي  مي

، (فدائو )کنند، نظير سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحدد  مستقيم از خانواده حماي  مي

گدي و آموزشدي   برنامه عمران ملل متحد، سازمان جهاني بهداش  يدا سدازمان علمدي و فرهن   

ي حقدوق بشدري،    هاي متعدد در زمينده  نامه در سطح سازمان ملل، پيمان(. يونسکو)ملل متحد

ي کار و اشتوال، بهداشد  و درمدان، آمدوزش و فرهند ، ورزش و      زنان،کودکان يا عرصه

هدداي متعدددد ديگددر منعقددد شددده کدده کشددورهاي مختلددف جهددان از جملدده   جوانددان و زميندده

اند و به اجراي آنها متعهدد   رس به عضوي  بسياري از آنها درآمدهکشورهاي حوزه خليج فا

ارزيدابي ندوع   . کنندد  اي گدزارش ملدي ارائده مدي     مراج، نظارتي نيز به صدورت دوره . اند شده

تواندد ندوع نگدرش و     الملليِ متنوع مي تعامل کشورهاي حوزه خليج فارس در برابر اسناد بين

 .نيز روشن سازد ي خانواده را  ها در زمينه عملکرد آن

المللي که بيشدترين ارتبدا  را    در ادامه وضعي  اين کشورها را در ارتبا  با چند سند بين

 .المللي دارند مرور خواهيم کرد با حقوق خانواده در موازين بين

 وضعيت الحاق به پيمان نامه منع همه اشکال تبعيض عليه زنان. 4-1

نامه من، تبعيض عليده زندان کده     يران به پيماني کشورهاي منطقه خليج فارس به جز ا همه

بحددرين . انددد تصددويب شددده، پيوسددته 1121توسدد  مجمدد، عمددومي سددازمان ملددل در سددال  

و 13، 12(3)، 1(2)، (2)هايي بر مواد  ي من، تبعيض عليه زنان را با اعمال حق شر  نامه پيمان

ل حق شر  بدر مدواد   با اعما 1133کشور عراق در سال . تصويب نمود 2112در سال  21(1)

نامده را در   دولد  کويد  ايدن پيمدان    . نامه مذکور پيوس  به پيمان 21(1)و 13، 2(ج) و( چ)

. استفاده کدرد  21(1)و  1(2)، 13(ج)تصويب نمود و از اِعمال حق شر  بر مواد  1113سال 

نامده   به عضوي  آن درآمد و يک شر  کلي بر تمامي مقدررات پيمدان   2113عمان در سال 

الدف، پ  )، 12(3)، 1(2)چندين بده مدواد     طابق با قوانين شدريع  اسدالمي نيسدتند و هدم    که م

، 2(الدف )با اعمال حدق شدر  بده مداده      2111قطر در سال . وارد نمود 21(1)و ماده  13(وج

نامده پيوسدته    به اين پيمدان  21(1)و ماده  13(1الف، پ، ج)، ماده 12(3و  1)، ماده 1(2)ماده 
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با اعمدال حدق شدر  کلدي بدر تمدام مدوارد موداير بدا           2111ن در سال پادشاهي عربستا. اس 

با اعمدال حدق    2113هنجارها و قوانين اسالمي حاکم، و دول  امارات متحده عربي در سال 

 .(UN, 2016)اند  نامه ياد شده پيوسته به پيمان 21(1)و  13، 12(2)، 1، 2(ج)شر  بر مواد 

 :اند هاي اعمال شده در تصوير نشان داده شده حق شر 

ي مند،   نامده  ي کشورهاي منطقه خليج فارس به پيمان گونه که پيدا اس  الحاق همه همان

هداي فرهنگدي، بدومي و مدذهبي      هايي مبتني بدر دغدغده   تبعيض عليه زنان با اعمال حق شر 

( 1)حو تبعيض عليده زندان، مداده    نامه مذکور در خصوص م پيمان( 2)ماده . همراه بوده اس 

در خصوص حقوق برابر زندان و مدردان در   ( 12)در خصوص حقوق مربو  به تابعي ، ماده 

در خصوص تسداوي زندان و مدردان در امدور مربدو  بده ازدواج و روابد         ( 13)قانون، ماده 

شدترين  نامده بي  مربو  به اختالف در تفسدير يدا اجدراي پيمدان    ( 21)ماده ( 1)خانوادگي و بند 

 .باشند موارد استناد به حق شر  مي

 نامه حقوق کودک وضعيت الحاق به پيمان. 4-2

 1131نامده حقدوق کدودک، کده در سدال       تمامي کشورهاي منطقه خليج فارس به پيمان

، بحرين در 1111کوي  در سال . اند توس  مجم، عمومي سازمان ملل تصويب شد، پيوسته

، عمدان و عربسدتان در سدال    1112، قطدر در سدال   1113، ايران و عدراق در سدال   1112سال 

کشدورهاي  . اندد  نامده ملحدق شدده    به ايدن پيمدان   1112و امارات متحده عربي در سال  1113

  2ماده  1ماده  12ماده  13ماده  21ماده 

 ايران - - - - -

 1بند    امارات متحده بند ج  2بند 

 1بند    3بند  2بند  بحرين 

 1بند     عراق بندج و چ 

 1بند   عربستان  2بند 

1بند 1(الف وپ)بند  3بند عمان  2بند 

 1بند 1(الف،پ،ج)بند 3و1بند 2بند قطر بند الف 

 1بند بند ج  کوي   2بند 
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ايران، عربستان و قطر در زمان الحاق حق شر  کلدي بده تمدام مدوادي کده موداير بدا قدوانين         

کلدي خدود را پدس گرفد  و     شر   2111کشور قطر در سال . اند اسالمي باشند، وارد نموده

دو کشدور عدراق و عمدان بده     . محفوظ نگاه داشد  نامه  پيمان( 13)و ( 2)تنها آن را در مواد 

و ( 2)کوي  به مواد . اند در خصوص فرزند خواندگي شر  وارد نمودهنامه  پيمان( 13)ماده 

اندد   ارد نمودهشر  ونامه  پيمان( 21)و ( 12)، (13)، (2)و امارات متحده عربي به مواد ( 21)

(OHCHR, 2016.) 

 المللی الحاق به ساير اسناد بين. 4-3

المللددي  و سددند نهددايي کنفددرانس بددين( سددندکنفرانس جهدداني زن)بحددرين اعالميدده پکددن 

در خصدوص اعالميده پکدن و اهدداف     . را بدون هي  شرطي پذيرفته اس 1جمعي  و توسعه

مربو  به رفتارهاي متضمن بي بندد و  هايي که  ي هزاره با اعتراض بر عدم قبول بخش توسعه

 .باري جنسي و هر آنچه مواير با شريع  اسالمي باشد، پذيرش خود را اعالم داشته اس 

المللدي   عراق نيز اعالميه پکن، اعالميه و اهداف توسعه هزاره و سند نهايي کنفرانس بدين 

ي عمدل پکدن بده     برنامه( 232)از ماده ( و)و ( 13)جمعي  و توسعه را پذيرفته اما به بندهاي 

 .هاي مذهبي و اجتماعي مورد نظر خود شر  وارد کرده اس  دليل عدم تطابق با ارزش

کوي  اعالميده پکدن و سدند کنفدرانس جمعيد  و توسدعه را پذيرفتده امدا در خصدوص          

هاي داخلي موايرت پيدا  اعالميه پکن نسب  به هر چيزي که با قانون، شريع ، عرف و رويه

در . حدق شدر  وارد نمدوده اسد     ( 13)تدا  ( 13)، (113)، (232)از ( و)بندهاي کند به ويژه 

خصوص سند کنفرانس جمعي  و توسدعه نيدز طدي يدک حدق شدر  کلدي بيدان داشدته کده           

هاي جمعيتي نبايد مواير با شريع ، عرف و سنن جامعه کوي  يا قانون اساسدي ايدن    سياس 

 .کشور باشند

                                 
ي عطفدي در سياسدد    در قدداهره برگدزار گرديدد، نقطدده   1113المللددي جمعيد  و توسدعه کدده در سدال     کنفدرانس بدين  . 1

ي عمل ايدن کنفدرانس را    امهيکصد و هفتاد و نه دول  برن. رود المللي براي تنظيم خانواده به شمار مي هاي بين گذاري

ي  هاي دولتي و غيردولتي خواسته شده اس  بده منظدور ارائده    اند که در آن از سياس  گذاران در سازمان امضاء نموده

 .اطالعات و خدمات در خصوص تنظيم خانواده همکاري کنند
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س جمعيد  و توسدعه، اعالميده و اهدداف توسدعه      کشور عمان اعالميه پکن، سند کنفدرا 

 .هزاره را بدون حق شر  پذيرفته اس 

قطر بيانيه تفسيري و حدق شدر  نسدب  بده اعالميده پکدن ارائده کدرده امدا در کنفدرانس           

ي هدزاره را نيدز    اين کشور اعالميده و اهدداف توسدعه   . جمعي  و توسعه شرک  نکرده اس 

 .پذيرفته اس 

انس جهاني زن که منتهي به اعالميه پکن شد شدرک  نکدرد و   عربستان سعودي در کنفر

ي اين کشور از کنفرانس جمعيد  و توسدعه نيدز خدارج شدد امدا اعالميده و اهدداف          نماينده

 .ي هزاره را پذيرفته اس  توسعه

امارات متحده عربي بدون هي  شرطي اعالميه پکن، سند کنفرانس جمعي  و توسدعه، و  

 .(OHCHR, 2016)اره را پذيرفته اس  اعالميه و اهداف توسعه هز

هدداي حددوزه خلدديج فددارس نسددب  بدده  شددود اغلددب دولدد  طددور کدده مالحظدده مددي همددان

اندد، رويکدرد    هاي جهاني که متضمن اسناد حقوقي اثرگذار بر نظام خدانواده بدوده   کنفرانس

هنگدي  اندد و مبداني ديندي و فر    نسبتاً مشترکي داشته وکنشگري نسبتاً فعالي از خود نشان داده

ي خود را در تعهدات نسب  به اسناد نهايي کنفرانس مدورد توجده قدرار     مورد پذيرش جامعه

 .اند داده

المللی ناظر برر حقروق    هاي منطقه در رويارويی با تحرکات جديد بين تعامل دولت. 4-4

 خانواده

شدود   هاي اخير تحرکاتي مشداهده مدي   در سطح واحدهاي مختلف سازمان ملل طي سال

ها و جوام، به ساز و کارهاي سازمان ملدل   از ورود مطالبات انحرافي برخي دول  که حاکي

المللي تا کنون شناسايي شدده   ي بين اين مطالبات با آن چه در اسناد شناخته شده. متحد اس 

هاي اديان مختلف اعم از مسديحي  يدا اسدالم     متفاوت اس  و عمالً در تضاد کامل با ارزش

شرح زيدر مدورد     اي از اين روندها به به عنوان مثال، نمونه. گيرند رار ميي خانواده ق در زمينه

 :گيرد اشاره قرار مي

يکي ازگزارشات جديد گروه کاري تاب،ِ شدوراي حقدوق بشدر ملدل متحدد      ( 23)در بند 

خانواده به اشدکال متعددد وجدود    »: پيرامون تبعيض عليه زنان در قانون و در رويه آمده اس 
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هداي داراي   هاي تک والد، خانواده ي متنوع به طور مثال شامل خانواده نوادهدارد، عبارت خا

هداي   ، خدانواده [مدثالً همدراه بدا پددربزر  و مدادربزر      ]سرپرس  زن، خانواده چند نسلي 

هداي شدامل زندان     ، خانواده[طور مثال يتيمان يا کودکان خياباني به]داراي سرپرس  کودک 

هداي بددون    و جنسيتي، توييرجنسي  داده، خنثي، خدانواده باز، د باز، مردان همجنس همجنس

هاي غير سنتي حاصل از  هاي چند همسري، خانواده هاي افراد مطلقه، خانواده فرزند، خانواده

 .«ازدواج هاي بين مذهبي بين جوام،

گروه کداري بدر ايدن    »: کند گزارش مذکور توکيد مي( 22)گروه کاري ياد شده در بند 

اي گسترش يابدد کده    گونه م و تبيين حقوقي خانواده در قوانين ملي بايد بهعقيده اس  که فه

جنس بدراي هدم زندان و     هاي هم شناسايي زوج. اشکال مختلف خانواده را به رسمي  شناسد

هاي خوبي اس  که برخي از کشورها اجرا  هم مردان و ديگر اَشکال خانواده، مثالي از رويه

گدزارش مزبدور،گروه کداري يداد شدده از      ( 23)ه در بندد  اين در حدالي اسد  کد   . «اند نموده

ها خواستار عدم شناسايي ازدواج زود هنگام يا اجبداري، ازدواج موقد  و چندد زندي      دول 

 .(HRC: 2015)گرديده اس  

هاي اسالمي از جمله در منطقده خلديج فدارس در قبدال تحرکدات       آنچه تاکنون از دول 

اطالعدي از ايدن روندهاسد      دتاً حاکي از انفعال يا بدي انحرافي ياد شده نمود يافته اس ، عم

که اگر به موق، با واکنش کارا همراه نشود، ممکن اس  فرص  از دس  برود زيرا حاميدان  

اندد و   هاي خدود در سدازمان ملدل افدزوده     گونه انحرافات نظري به شدت بر حجم فعالي  اين

احددهاي متندوع ملدل متحدد مدورد      هدا را در اسدناد مختلدف و و    تالش دارند تا اين برداشد  

شناسايي قرار دهند و آنها را از حقوق ندرم بده حقدوق سدخ  و تثبيد  شدده و الزم االجدرا        

 .تبديل کنند

 

 گيري  نتيجه
آنچه از بررسي متويرهاي م ثر بر وضعي  خانواده در جهان کندوني از جملده در منطقده    

توان استنبا  کرد گوياي  رها ميخليج فارس و جايگاه خانواده در مقررات داخلي اين کشو
هداي اسدالمي يکدي از     اين واقعي  اس  که اگرچه مباني ديني و فرهنگدي مبتندي بدر آمدوزه    
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هداي منطقده خلديج فدارس در موضدوع       ي نوع برخدورد دولد    ترين عوامل تعيين کننده مهم

ده هاي سکوالر راج، بده خدانوا   خانواده اس ، و اين ويژگي با خصوصيات جاري در انديشه
اي دارد، اما اين ظرفيد  داخلدي در رويدارويي بدا ورود متويرهداي متعددد        تفاوت همه جانبه
تواند در آينده بدر مواضد،    هاي مهمي در سطح ملي مواجه شده اس  که مي بيروني با چالش

 .هاي مزبور در سطح فراملي به ويژه منطقه نيز اثر بگذارد  دول 
اندد کده    ارس تدا چندد سدال قبدل نشدان داده     هداي حدوزه خلديج فد     در سطح فراملي دول 

ي خانواده دارند و بر همين اساس نيز نسب   هاي ديني و فرهنگي خود را در مقوله حساسي 
هدا بده    اند يا از حضور در برخدي از اجدالس   هايي وارد کرده رب  شر  المللي دي به اسناد بين
اي از ترديد اس  چدرا کده    الهاند  اما پايداري اين وضعي  در ه ي اعتراض خارج شده نشانه

اي انجدام   هداي گسدترده   هاي غربدي طدرف ارتبدا  حاکمدان خلديج فدارس تدالش        هم دول 
که برخدي متويرهدا و عوامدل     نوا نمايند، و هم اين هاي منطقه را با خود هم دهند که دول  مي

 ي جوامد، غربدي و دوري از   داخلي در اين کشورها به سم  مطالباتي هماهن  بدا خواسدته  
 .کند هاي اسالمي حرک  مي ارزش

الملددل و  جمهددوري اسددالمي ايددران بددا شددناخ  دقيددق موضددوع خددانواده در نظددام بددين    
هدداي جوامدد، پيرامددون خلدديج فددارس و توجدده بدده اينکدده اشددتراک اعتقددادي يکددي از  ظرفيدد 
اي  گرايي و همبستگي و صلح پايدار در سطوح ملي، منطقده  هاي تقوي  هم ترين اليه بنيادي
ي خانواده در کشورهاي خليج فارس را يدک فرصد  بدراي     تواند حوزه ني اس ، ميو جها
ي پايدار ببيند، و بر همدين اسداس    اي و تقوي  صلح و امني  و توسعه گرايي بيشتر منطقه هم
هاي همسدان ديندي و ارزشدي و قواعدد      هاي مشترکي براي صيان  از دغدغه ها و برنامه طرح

هداي حدوزه خلديج فدارس      سدازي دولد    در اين راستا حساس. رب  پيشنهاد دهد حقوقي دي
هاي سنجيده و به موق، در برابر برخي روندهاي انحرافي مربو  به خدانواده در   براي واکنش

 .ها اس  ي اولوي  سازمان ملل يا خارج از سازمان ملل از جمله
قددامات  تواند در سازمان همکاري اسالمي نيز مبتکر برخدي ا  جمهوري اسالمي ايران مي

المللي مربو  به حقوق خانواده با هددف   مشترک کشورهاي اسالمي در برابر فرايندهاي بين
هداي فدراروي انديشده     معرفي و تبيين نظام خدانواده در اسدالم و برخدورد عالمانده بدا چدالش      

اسالمي در مقوله خانواده باشد  به ويدژه کده بخدش مربدو  بده زندان و خدانواده در سدازمان         
تدر شدده اسد  و اعالميده حقدوق بشدر در اسدالم         مي طي چند سال اخير فعدال همکاري اسال

بدده ( 3)تددا ( 2)شمسددي نيددز در مددواد  1331/مدديالدي 1111مصدوب سددازمان مزبددور در سددال  
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ي کشدورهاي   ي خانواده در اسالم پرداخته اس  و نگرشي مشترک و مورد وفاق همده  مقوله
 .اسالمي منعکس کرده اس 
هداي منطقده کده بدر اسداس       يشنهادي فرابخشي مشخص بده دولد   ي پ به عنوان يک بسته

تدوان بدر مدوارد زيدر      مباني ارزشي مورد قبول همه کشورهاي منطقه قابل پيگيري اس ، مدي 
 :توکيد کرد
هدداي  ويددژه در خصددوص سياسدد  اتخدداد سدداز و کارهددا و رويکردهدداي جديددد بدده  -

يري  و کنتدرل خطدرات   اجتماعي، فرهنگي و آموزشي و توسيس نهادهاي نظارتي براي مدد 
 اجتماعي فراروي خانواده

ضددرورت توييددر از رويکددرد مراقبدد  اجتمدداعي بدده سددوي رويکددرد توانمندسددازي و     -
 اي توسعه
اي و کمدک رسداني بده رويکدرد شناسدايي حقدوق        ضرورت تويير از رويکدرد خيريده   -
 انساني
زن، کدودک و   ضرورت تويير از رويکرد پراکنده نسب  به خانواده که بر اجدزاي آن،  -

نگدرد   جوان، متمرکز اس  به سم  رويکردي جام، که به خانواده به عندوان يدک کدل مدي    
که عبارت از يک واحد اجتماعي بنيادين با لحاظ حقوق اجزاي آن و توازن تعدادل داخلدي   

 .ها اس  حقوق و مس ولي 
خش ها، جامعه مدني، ب نفعان مختلف از جمله حکوم  مشارک  موثر و هماهن  دي -

در ايدن  . هداي بهبدود وضدعي  خدانواده     ها در پيشبرد برنامده  خصوصي، نهادهاي ملي و رسانه
توانند نقدش مهمدي در پدر کدردن خدأل هداي ناشدي از عددم          هاي غيردولتي مي راستا سازمان
هاي  توانند با هماهنگي نهادهاي دولتي به اجراي برنامه آنها مي.ها ايفا نمايند ي دول  مداخله
هدداي  هددا ارائدده نماينددد، پددويش  اي بدده خددانواده زنددد، خدددمات حقددوقي و مشدداوره ملددي بپردا
اندازي کنند و به حماي  از قربانيان نقض حقوق از جمله زنان، کودکدان و   رساني راه اطالع

 .سالمندان بپردازند
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