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સ્ત્રીઓના માનવ અધિકારો
ડૉ.રમેશકુ માર રગનાથભાઈ પટે લ
એમ.એમ.ચૌિરી આર્્્ સ કોલેજ,રાજેન્દ્રનગર
ઈધિહાસ ધવભાગ
મો.૯૯૨૫૩૧૧૨૦૭
ભાનલ અધધકાયન ખ્માર ઇધિશાવના જુદા જુદા િફક્કાઓ દ્વાયા ધલકાવ ામ્મ છે .
પ્રાચીનકા થી 21 ભી વદીના ઈધિશાવનુ ું અલરકન કયિાું કશી ળકામ કે ભાનલ જાધિના ઉગભ
થી અધધકાય ધલેની અનુભ ૂધિ પ્રત્મેક ભાનલીના ભનભાું અભબભ ૂિ થમેરી જલા ભે છે . વભગ્ર
ધલશ્વભાું ડગરે ને ગરે ભાનલ અધધકાયનુ ું શનન થઈ યહ્ુું છે ત્માયે બાયિભાું અને વભગ્ર
ધલશ્વભાું ભહશરાઓના ભાનલ અધધકાય વુંફધું ધિ ભચત્ર ઉયાુંિ વાભાજજક, આધથિક, યાજકીમ
યીસ્થથધિ વુંિવકાયક નથી. ભહશરાઓને ભિા ભાનલ અધધકાયથી સુહયભચિ થામ. ઉયાુંિ
િેભના ભાનલ અધધકાયના બુંગના ફનાલ પ્રવુંગે િેભણે કામદાકીમ ઉામ પ્રાપ્િ થામ િે થકી
િેભના અધધકાય અને ભાન વચલામ િે ભાટે આ વભમભાું ભાનલ અધધકાય ભાનલિાલાદી
અભબગભ, ભાનલીની પ્રગધિ અને સ્ત્રીઓ પ્રત્મેન અભબગભ આ વુંળધન ેય ભાું યજૂ કયલાન
પ્રમત્ન કમો છે .
ભાનલ અધધકાયન અથથ – “ભાનલ શલા ભાત્ર થી વ્મસ્તિને ભિા જન્ભદત્ત
અધધકાયને ભાનલ અધધકાય કશેલામ છે .” આ અધધકાય ાછન ગભબિિ ખ્માર એ છે કે િભાભ
સ્ત્રીઓ ુરુ અને ફાકને આ અધધકાય છે . ભાનલ અધધકાય વુંયક્ષણ ધાયા (1993) ના ફીજા
હયચ્છે દભાું ભાનલ અધધકાયની વ્માખ્મા આ મુજફ આી છે –
“ જે અધધકાય અંગે બાયિના ફુંધાયણભાું ખાત્રી આી છે અથલા આંિયયાષ્ટ્રીમ વુંધધઓભાું
જેભન વભાલેળ કયાવ્મ છે . અને બાયિની કટોભાું અભર કયલી ળકામ છે . િેલા ભાનલીના
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ભાનલ અધધકાયની વ્માખ્મા 20 ભી વદીની છે . ણ આણાું દે ળભાું િ પ્રાચીન કા થી આ
અધધકાય પ્રાપ્િ થમેરા છે . ધલશ્વભાું ભાનલ અધધકાય ફીજા ધલશ્વ યુદ્ધ ફાદ ધલળે રૂે અભ્માવ
થમ છે . બાયિભાું વભમ અનુવાય એટ્રે કે પ્રાચીન ભધ્મકારીન, અલાથચીન િેભજ આધુધનક
યુગભાું વાભાજજક ભનલરણ ય આધાહયિ ધભથ અનુવાય િેભની હયસ્થથધિભાું પેયપાય થમેરા
છે .બાયિભા અરગ અરગ કામદાઓ ભાટેની જગલાઇઓ કયલાભાું આલી છે .૨ ધલશ્વભાું િભાભ
દે ળભાું સ્ત્રીઓ પ્રત્મે બેદબાલ બયુું લિથન િથા અવભાન વ્મલશાય કયલાભાું આલે છે . બાયિભાું
સ્ત્રીઓને “ નાયી તુ ું નાયામણી” જેલા ઉચ્ચિભ ળબ્દથી નલાજલાભાું આલે છે . િ ક્યાયે ક િેભના
ભાટે અબદ્ર બાાન ઉમગ ણ થામ છે .બાયિીમ વભાજભાું ફાકીના જન્ભને અત્માયના
લૈજ્ઞાધનક યુગભાું ણ અભબળા િયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
લૈહદક યુગભાું સ્ત્રીઓ થલાિુંત્ર્મિા બગલિી શિી ઘણા ક્ષેત્રભાું ુરુની વભલડી શિી .
લૈહદક યુગ છી વભાજભાું સ્ત્રીઓનુ દયજ્જ ઘટલા ભાુંડય. સ્ત્રીઓના શક્ક અને ધલળેાધધકાય
ઉય જુદા જુદા ધનમુંત્રણ મ ૂકલાની ળરૂઆિ થઈ શિી.

કુભી લમના રગ્ન થિાું શિા

.ભધ્મકાભાું સ્ત્રીઓની સ્થથધિ લધુ ફગડી આથી િભાભ ક્ષેત્રભાું સ્ત્રીઓને અધધકાય લાથિલભાું
ભલા જઈએ િે ભિા નથી.ક્યાયે ક કાન ૂન ભાત્ર કાગીમા ય યશી જામ છે . ગુનગ
ે ાય
ખુલ્રેઆભ પયિા શમ છે . સ્ત્રીઓને શયલા-પયલા ય કા મ ૂકલાભાું આવ્મ સ્ત્રીને ડદાું ાછ
મ ૂકલાભાું આલી અને શુલિ વ્મલશાય થિ શિ . સ્ત્રીઓને રગિા ફધાજ દૂ ણ જેલા કે
વિીપ્રથા , ફારગ્ન,દશેજ પ્રથા , ફાકીને દૂ ધીિી કયલી લગેયે આ વભમભાું પ્રચભરિ થમા
આ વાભે ભિહટળ યુગભાું સુધાય થલા રાગ્મ .૩ સુધાયાના આંદરન થલા રાગ્મા. િે વભમભાું
સ્ત્રીઓભાું એક પ્રકાયની જાગૃધિ પેરાલા ભાુંડી િેભના ભાટેની કામદાકીમ જગલાઇઓ ણ ળરૂ
થઈ.
19 ભી વદીભાું ભિહટળ અભરથી સ્ત્રીઓને કાન ૂની દયજ્જ ભળ્મ છે ધીયે ધીયે અંગ્રેજ
લશીલટકિાથઓના અભરથી ળરૂઆિભાું ળાસ્ત્રક યીધિહયલાજ અને વાભાજજક ધનમભની
યું યાઓ જાલી યાખી શિી.યું ત ુ જ્ઞાધિ , રગ્ન અને કુટુુંફ ને રગિા કામદાઓ કમાથ.અને
હદલાની િેભજ પજદાયી અદારિની થથાના કયી.૪ ૧૯૪૭ ભાું બાયિ આઝાદ થમ કાન ૂની
અવયને આણે જઈએ િ ૧૮૫૦ ન જ્ઞાધિ અવભથથિા ધનલાયણ કાન ૂન-જ્ઞાધિ ફશાય મ ૂકલાભાું
આલિી વ્મસ્તિ ણ ધભરકિન લાયવ ભેલલાન અધધકાય ગુભાલિી નથી.થલાિુંત્ર્મ બાયિના
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ફુંધાયણભાું સ્ત્રીઓની વભાનિા ન થલીકાય કયે છે .૧૯૫૬ ન હશન્દુ લાયવધાય સ્ત્રીને ધભરકિન
અધધકાય આલી િેની આધથિક સુયક્ષા લધાયે છે .હિધભનર પ્રવીજય કડ મુજફ સ્ત્રીને બયણ
ણન શક્ક ણ ભે ર છે . સ્ત્રીઓની છે ડિી , ફાત્કાય ,અનૈધિક વ્માાય ,અટકામિ લગેયે
ભાટે કાન ૂન સ્ત્રીઓના ક્ષે છે .િેભ છિાું ફુંધાયણીમ કામદ એ કઈણ દે ળન મ ૂભ ૂિ કામદ
કશેલામ છે . એટરે બાયિના ફુંધાયણભાું સ્ત્રીઓના અધધકાય િા.૨૬/૦૧/૧૯૫૦ ના યજથી
અભર થમ િેભાું કામદાકીમ જગલાઈ કયીને સ્ત્રી ુરુન દયજ્જા અને િક વભાનિારક્ષી
છે .મ ૂભ ૂિ અધધકાય અને સ્ત્રીઓ ફુંધાયણના ૩જા ધલબાગભાું અનુચ્છે દ ૧૨ થી ૩૫ અન્લમે
સ્ત્રીઓના અધધકાયનુ ું યક્ષણ કયલાભાું આવ્યુ ું જેભાું વાભુંિન ખ્માર (absolute)નશીં .
વાેક્ષ(relative) છે . જડ (rigid) નશીં. ણ સ્થથધિથથાક (Elastic) છે .

૫

વયખા વુંજગભાું યશેરી વ્મસ્તિઓ ભાટે િે એક વયખી યીિે રાગુ ડે છે . અનુચ્છે દ 14
ભાું વાભુંિન ધવદ્ધાુંિ થલીકાયામ છે . લી અનુચ્છે દ 15 ભાું ણ જાધિના કાયણે કે ભરિંગના કાયણે
બેદબાલ ના યાખલા િેભજ સ્ત્રીઓ ભાટે ધલધળષ્ટ્ટ કામદાઓ ઘડલા જણાવ્યુ છે . આના હયણાભે
કેટરાક કામદાઓ સ્ત્રીની િયપેણભાું સ્ત્રીને રાબકિાથ ઘડામા છે .આલા કામદાની ફુંધાયણીિા ન
પ્રશ્ન ઉઠિાું ઠયાવ્યુ ું શતુ ું કે સ્ત્રીઓની અને ફાકની ધલધળષ્ટ્ટ પ્રકૃધિ અને વુંજગને કાયણે
લધાયાની વલરિ િેભજ યક્ષણની જરૂય યશે છે .લી ફુંધાયણભાું ણ જગલાઈ શલી જઈએ
આલા ફુંધાયણીમ કામદા છે .

૬

યુનના ભાનલ અધધકાય અંગેના લૈધશ્વક ઘણા ત્રભાું ણ સ્ત્રીઓના ભાનલ અધધકાય
અંગે જણાલેર છે .િેભાું સ્ત્રીઓને ણ વભાન ગણલા – સ્ત્રી વાભે કઈણ પ્રકાયના બેદબાલ ન
યાખલા િેભના યક્ષણ અંગે િેભજ રગ્ન લખિે ફુંને ક્ષકાયની મુતિ અને ુણાથ વુંભધિ શલા
છિાું સ્ત્રીઓની ગુરાભી લેઠિી નાબ ૂદી ફાફિ ,કાભદાય સ્ત્રી , વભાન લેિન યક્ષણ ફાફિ
જણાલેર છે . હદલાની િેભજ યાજકીમ અધધકાયની આંિયયાષ્ટ્રીમ વભજૂિીભાું ઠયલાયુ ું છે કે
વગબાથ સ્ત્રીને દે શાિદું ડની વજા આી ળકામ

નશીં . રગ્ન ધલચ્છે દ ના અધધકાય સ્ત્રી ુરુ

વભાન શલા જઈએ લી સ્ત્રીને કઈણ જાિના બેદબાલ લગય જાશેય પ્રવ ૃધિઓભાું બાગ
રેલાન અધધકાય શલ જઈએ . આધથિક વાભાજજક િેભજ વાુંથુધિક અધધકાય ધલે જણાલેર
છે .યુનએ 1948 ભાું ઘધિ કયે ર ભાનલ અધધકાય અંગેના લૈધશ્વક ઘણા ત્ર ફાદ અનેક
આંિયયાષ્ટ્રીમ વભજૂિીઓ થઈ િેઓના ભાનલ અધધકાય પ્રવાય કયે ર છે .
(1) Equal Remuneration convention (1951)
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(2) The Convention on the political rights of women (1952)
(3) Convention on the suppression of the traffic in persons and of the Exploitation of the
prostitution of others (1949)
(4) The Slavery convention .
(5) The Convention on Recovery Abroad of Maintenance (1956)
(6) The Convention on the Nationality of Married women (1957)
(7) Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958)
(8) Convention against Discrimination in education.(1960)
(9) The Convention on the consent to Marriage. (1962)
(10)Declaration on the Protection of women and children in Emergency Armed conflict.
(11) Convention on the rights of migrant workers and members of their Families.(1990)
(12) Convention on the Elimination of all farms of Discrimination against women.(1979)
૭
જૂન ૧૯૯૩ ભાું ધલમેિનાભાું ભાનલ અધધકાય અંગેની ધલશ્વ હયદ મજાઇ શિી.જેભાું
સ્ત્રીઓના અધધકાય ણ ભાનલ અધધકાય છે એભ ઠયલાયુ ું શતુ ું . હડવેમ્ફય ૧૯૯૩ ભાું
યુનાઈટેડ નેળન્વે Declaration On the Elimination of Violence against women ) થલીકાયુું
જેભાું હશિંવા કણે કશેલામ છે િે અને િે ભાટે વયકાયે કમા ગરાું રીધા છે િે ધલે જગલાઈ
કયલાભાું આલી છે .
િે અંિયયાષ્ટ્રીમ ક્ષેત્રે

સ્ત્રી ુરુ વભાનિાન ધવદ્ધાુંિ થલીકાયામેર છે .બાયિભાું ણ

થલીકાયામેર છે .ભાનલ અધધકાયભાું સ્ત્રીને ભે રા અધધકાય બાયિભાું ણ વાય થમ
આમુખભાું અનુચ્છે દ ૧૪ થી ૫૧ ભાું મ ૂભ ૂિ પયજ અને કામદાઓ ભે છે .િેભ છિાું શારના
વુંજગભાું ણ કાભ કયિી સ્ત્રીઓને કાભના થથે જાધિમ વિાભણીન બગ ફનવુ ું ડે
છે .કુટુુંફભાું ણ કેટરીક લાય સ્ત્રીને અખાભભણ યાખલાભા આલે છે .ળાા કરેજભાું જિી
ધલધ્માધથિનીઓનુ ું ણ ધળક્ષક િેભજ વશાઠી ધ્લાયા લિથન થતુ ું શમ છે . આવુ ું લિથન
ઇન્ન્ડમન ીનર કડ શેઠ અથલા અન્મ કઈ કામદા શેઠ થષ્ટ્ટ ગુન્શ ફનિ શમ છે
ત્માયે ધનમજકે મગ્મ વત્તાધધકાયી વભક્ષ પહયમાદ કયીને કામદા મુજફના મગ્મ ગરાું
રેલા જઈએ
આણે આટરા ફધા ધનમભ , ઠયાલ,અધધકાય શલા છિાું વભાજભાું સ્ત્રીઓનુ થથાન
હદન-પ્રધિહદન જખભાતુ ું યહ્ુું છે .િ િેની વાભે ભહશરા ળવસ્તિકયણ ના અલાજ આખા
ધલશ્વભા પેરામેરા છે .
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આ ફધા લણથન યથી થષ્ટ્ટ થામ છે કે આધુધનક બાયિભાું વભાજ વલોચ્ચ કક્ષાએ
ધલકધવિ થમેર છે .ભાનલ અધધકાયએ ભાનલ જીલનન અધલબાજ્મ અંગ છે એક વ્મલથથા ,
ધનમભ કે દ્ધધિ છે કે જેને કભ કે વમુદામન કાન ૂન ભુંજૂયી આે છે .
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