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 مقدمھ
 علیھ تبعیض اشکال ھمھ بردن بین از و مردان و زنان برابری بھ رسیدن
 این با. است متحد ملل سازمان ھایارزش و بشر اساسی حقوقاز  زنان
 حقوق ه شدنزیر پا نھاد ازنظام مند  طوربھ  جھان سراسر زنان ،حال
 بھ ھمواره زنان بشر حقوق تحقق می برند و رنج شان زندگی در بشر

 و زنان بین برابری بھ دستیابی. است دهبومطرح  اولویت یک عنوان
 زنان کھ حاصل می آید از راه ھاییاست و  فراگیر آگاھی نیازمند مردان
 برای بتوان تا شوندمی محروم برابری از و کنندمی تجربھ را تبعیض
 .کرد اقدام ھاتبعیض این بردن بین از و شایستھ ھایراھبرد تھیھ

 
 زنان بشر حقوق بھ پرداختن در طوالنی ایپیشینھ دارای متحد ملل سازمان

 ھایپیشرفت جھان سراسر زنان حقوق تامین در اخیر ھایدھھ در و بوده
 ھایحقیقت و مانده باقی مھم شکاف ھای حال، این با. است کرده بسیاری
 بھ گونھ کھ آنان علیھ تازه ھایتبعیض پیدایی با ھمواره زنان زندگی
 بین در ،زنان ھایگروه برخی. است تغییر حال درآشکار می شود  منظم
 قومیت، سن،بر پایھ  تبعیض از دیگری اشکال با  ،حوزه ھا دیگر

 و معلولیت تحصیالت، ،زناشویی وضعیت سالمت، وضعیت ،آیین ،شھروندی
 تبعیض ی ازگوناگون اشکال چنین. رویارویند اقتصادی و اجتماعی وضعیت

 نظر در ھاپاسخ و راھکارھا طرح زماندر و  آن با پیکار تالش برای در
 . شود گرفتھباید 

 
 از کردن سخن آغاز و زنان بشر حقوق بر ایمقدمھ ارائھ با مجلد این

ی مفاھیم روشن کردن ھب بحث ادامھ و بشر الملل بین حقوق اصلی مقررات
 ھایگستره ،پایان در. می پردازد زنان بشر حقوق از کامل آگاھی برای

 و ساز اصلی رونددرباره  یاطالعات ھمراه بھ زنان بشر حقوق شده انتخاب
مربوط بھ  دیگر ھایساز و کار و متحد ملل سازمان بشری حقوق کارھای

فراھم  مجلد این انتشار از ھدف. دنگیرمی قرار بررسی مورد موضوع این
 بھ اما است، کل یک عنوان بھ زنان بشر حقوق از نخستین آگاھی آوردن
 را این نوشتار زنان، بشر حقوق مربوط بھ مسائل گسترده طیف دلیل

 .دانست فراگیر نباید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الملل بینحقوق  دراز حقوق بشر زنان  پشتیبانی .1
 

 ترین اساسی از زنان و مردان برابری متحد، ملل سازمان تاسیس زمان از
 زا یکی ،۱۹۴۵ سال مصوب متحد ملل منشور. است بوده بشری حقوق تضمینات
 ارج بر بشر، اساسی حقوق بھ باور بر تاکید« عنوان تحت را خود اھداف

. است کرده بنا »زنان و مردان برابر حقوق بر] و[ انسان، ارزش و
 ملل سازمان اھداف از یکی کندمی قید منشور ۱ ماده ،افزون بر این

 جنس، نژاد،از دور« اساسی ھایآزادی و بشر حقوق بھ احترام گسترش متحد
 ۱۳ ماده در جنسیت بر پایھ تبعیض یتممنوع این. است »آیین یا بانز
 شده تکرار) جھانی بشر حقوق ارتقاء( ۵۵ ماده و) عمومی مجمع وظایف(

 . است
 

 نیز، اعالمیھ. رسید تصویب بھ بشر حقوق جھانی اعالمیھ ،۱۹۴۸ سال در
 ض،تبعی گونھ ھر از دور »سند در مندرج حقوق در مردان و زنان یبرابر

 بحث اعالمیھ، نویس پیش تھیھ در: کردمی رااعالم....» و جنس... جملھ از
 از خنثی عبارتی جای بھ »مردان ھمھ« عبارت از استفادهدرباره شایانی 

 ھمھ« عبارت از استفاده باسرانجام  اعالمیھ. 1داشت وجود جنسیت نظر
 برای ھانیج اعالمیھ اینکھ تردید بھ زدودن منظور بھ »ھمھ« و »ھاانسان

 یا خیر شده گرفتھ نظر در یکسان،بھ گونھ  زنان و مردان یعنی ھمگان،
 .رسید تصویب بھ
 

 المللی حقوق بشر  بینالف. اسناد 
 دو نویس پیش تھیھ بشر حقوق کمیسیون جھانی، اعالمیھ تصویب از پس

 و سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق یعنی بشری، حقوق معاھده
 این. کرد آغاز را فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق للیالم بین میثاق

 را بشر حقوق المللی بین منشور جھانی، اعالمیھ با ھمراه میثاق دو
 ،یبشر حقوق معاھدات دیگر  ھمچنین و میثاق، دو مفاد. دھندمیتشکیل 

 از اندشده ملحق ھاآن بھ یا کرده تصویب را ھاآن کھ ھاییدولت بھ نسبت
 تصویب را معاھدات این کھ کشورھایی. است آور الزام حقوقی نظر

 بھ کھ کنندمی ارائھ شناسیکار ارکان بھ را ایدوره ھایگزارش اند،کرده
 معاھدات در مقرر تعھدات برآوردن برای نیاز مورد مراحلدر   خود نوبھ

 ھمچنین معاھدات بر کننده نظارت ارکان این. کنندمی صادرھایی توصیھ
 توافق ھادولت اگر و، کنندمی ارائھ را معاھدات از معتبری یتفسیرھا

 .2می پردازند ھم ادعایی موارد نقض از اشخاص تاشکایبھ  باشند، کرده
 
 جملھ از ، تبعیض منع بھ بندی جملھ ھمان از استفاده با میثاق دو ھر

 و زنان برابر حقوق ھمچنین و ،اند پرداختھ) ۲ ماده( نسیتجبر پایھ 
 تضمین را) ۳ ماده( اسناد در موجود حقوق ھمھ از بردن بھره بھ نمردا
 زندگی، حق ،از جملھ سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق. کنندمی

 حقوق اشخاص، امنیت و آزادی بر حق بردگی، از آزادی ،شکنجھ از آزادی
 در برابری مدنی، و کیفری ھایرسیدگی در عادالنھ دادرسی مربوط بھ

 آزادی ،آیین و عقیده اندیشھ، آزادی حرکت، آزادی قانون، پیشگاه

1 Johannes Morsink, “Women’s rights in the Universal Declaration”, Human Rights Quarterly, vol. 13, No. 2 (May 1991).   
 جھت اطالع بیشتر از معاھدات حقوق بشری رک.2 

OHCHR, Fact Sheet No. 30: The United Nations Human Rights Treaty System and OHCHR, Fact Sheet No. 7: Individual Complaint Procedures 
under the United Nations Human Rights Treaties. 

                                                            



 مربوط بھ حقوق فرزندان، و خانواده زندگی مربوط بھ حقوق اجتماعات،
 و آیین فرھنگ، بھ اقلیت ھایگروه حقوق و سیاسی، مشارکت و شھروندی

 اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق. کندمی تضمین را خود زبان
 صنفی، ھایاتحادیھ تشکیل حق کار، بھ حق نمونھ، عنوان بھ فرھنگی و

 از برخورداری حق کودک، از مراقبت و زایمان ازدواج، مربوط بھ حقوق
 فرھنگ مربوط بھ حقوق و آموزش بر حق سالمت، بر حق زندگی، شایستھ سطح
 .کندمی امینت را علم و
 
 بردن بین از اعالمیھ متحد، ملل سازمان عضو کشورھای ،۱۹۶۷ سال در

 زنان علیھ تبعیض داردمی اشعار کھ کردند تصویب را زنان علیھ تبعیض
 و آداب قوانین، خواھدمی ھادولت از و است انسان آبرو و ارج علیھ جرم

 را زنانند علیھ و آمیز تبعیض کھ موجودی ھایشیوه و مقررات رسوم،
 را ردانم و زنان یحقوق یبرابر بسنده قانونی پشتیبانی و کند لغو«

 الزام معاھده یک برای پیشنھادی بعد، سال یک از کمتر. »کند ایجاد
کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض  و گردید مطرح زنان حقوق در حقوقی آور

 مقدمھ. رسید تصویب بھ ۱۹۷۹ سال در عمومی مجمع توسط علیھ زنان
 حقوق از ھم ھنوز زنان دیگر، اسناد وجود باروشن می کند  کنوانسیون

 . نیستند برخوردار مردان با رابرب
 

 تعھدات کرده بیان را جنسیت بر پایھ تبعیض معنای و ماھیت کنوانسیون
 وضع را بنیادی برابری بھ دستیابی و تبعیض بردن بین از برای ھادولت
 مسوول تصویب با تنھا ھادولت بشری، حقوق معاھدات ھمھ مانند. کندمی

 کرده بیان را ھادولت تعھدات نوانسیونک حال، این با. شوندمی شناختھ
 و رسوم، و آداب و ھارویھ بھ بلکھ آمیز، تبعیض قوانین بھ تنھا نھ تا

 .بپردازد نیز خصوصی اشخاص توسط زنان علیھ تبعیض ھمچنین
 
 
 برای ھادولت خاص تعھدات فراگیر، چارچوبی عنوان بھ کلی اصول این با
 اقتصادی اجتماعی، سیاسی، ھایترهگس در زنان علیھ تبعیض بردن بین از
 و مدنی حقوق کنوانسیون. است شده وضع اساسی ماده ۱۶ در فرھنگی و

 حفظ یا تغییر اکتساب، حق عمومی، زندگی در مشارکت حق رأی، حق( سیاسی
 اقتصادی، حقوق ھمچنین و) جابجایی آزادی و قانوندر برابر  تابعیت
 از برخورداری و بھداشت کار، تحصیل، بھ حق( فرھنگی و اجتماعی
 بھ ھمچنین کنوانسیون این. در بر می گیرد را) مالی اتاعتبار
 روستایی، زنان مثل زنان از خاصی ھایگروه قاچاق، مانند خاص ھایپدیده

 از زنان کامل برخورداری در ایویژه مخاطرات آن در کھ خاص مسائل بھ و
 می کند. ویژه توجھ خانواده، و مانندازدواج ھست، شان انسانی حقوق

 
 محروم تمایز، گونھ ھر«...  عنوان تحت را تبعیض ۱ ماده در کنوانسیون

 دار خدشھ آن ھدف یا اثر کھ جنسیتبر پایھ  محدودیت ایجاد یا کردن
 ھایآزادی و بشر حقوق اعمال یا استیفاء شناسایی، ابطال یا کردن

 ھر یا و مدنی ی،فرھنگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ھایگستره در اساسی
 و مردان برابریبر پایھ و  زنان،زناشویی  وضعیت ازجدا  دیگر، گستره
 . کندمی تعریف »است بوده زنان

 
 



در بر می  را جنسیتبر پایھ  رفتار در تفاوت گونھ ھر ھاتبعیض این
 :کھ گیرد

 
  زند؛می زیان ناخواستھ یا خواستھ را زنان• 
 عمومی و خصوصی گستره دو ھر در نزنا حقوق شناختن رسمیت بھ از •

  کند؛می جلوگیری کل یک عنوان بھ جامعھ
 حق ھاآن بھ نسبت زنان کھ اساسی ھایآزادی و بشر حقوق اعمال از •

 .کندمی جلوگیری دارند
 

 راه آناز  عضو ھایدولت کھ یگوناگون ھایروش ھمچنین کنوانسیون این
 منع مقتضی قوانین وضعز راه ا جملھ از ببرند، بین از را تبعیض باید

 از خودداری زنان، حقوق از قانونی پشتیبانی ازاطمینان یافتن  تبعیض،
 شخص، ھر توسط تبعیض برابر در زنان از پشتیبانی آمیز، تبعیض اقدامات
 را کیفری مقررات و مقررات قوانین، لغو یا و اصالح و شرکت، یا سازمان

 برای برابری بھ دستیابی است کرده یبین پیش کنوانسیون. سازدمی مشخص
. باشد دولت از سوی مثبتی اقدام نیازمند می تواند زنان وضعیت بھبودی

 زندگی، ھایگستره ھمھ در زنان راستین برابری بھشتاب دادن  برای
 نابرابری کھ زمانی تا زمان دار ویژه اقدامات از مجازند ھادولت

 مضیق مفھوم از سان بدین یونکنوانس. کنند استفاده دارد وجود ھمچنان
 نتیجھ برابری و ھافرصت برابری آن ھدف و  رفتھ ترفرا رسمی برابری

 قانونی اھداف این بھ رسیدن برای دو ھر زمان دار ویژه اقدامات. ھاست
 پایان باید اقدامات این برابر، وضعیت بھ رسیدن با اصوال،. الزمند و

 .یابد
 

می  اسناد دیگر  بھ جدیدی اساسی مفاد کنوانسیون آنکھ مھم نکتھ
 ۵ ماده. پرداختھ اند تبعیض نبود و برابری بھ ھم ھاآن کھافزاید 

 برابری ارتقاء و زنان حقوقی برابری شناساییافزون بر کندمی مقرر
 فرھنگی اجتماعی الگوھای بردن بین از برای ھمچنین ھادولت شان، عملی

کوشش  باید دنبخشمی تداوم ار زیان بار جنسیتی ھایقالب کھ سنتی و
 را زنان حقوق کامل تحقق کھ بنا نھند جامعھ در کلی چارچوبی و کنند

 .شدنی تر می کند
 

 ھمھ حقوق از پشتیبانی کنوانسیون و) ۲ ماده( کودک حقوق کنوانسیون
 بر پایھ تبعیض نیز) ۷ ماده( ھایشانخانواده اعضای و مھاجر کارگران
 معلولیت گرفتار اشخاص حقوق کنوانسیون. اندکرده ممنوع را جنسیت

 را دارند قرار آن معرض در معلول زنان کھ یبسیار ھایتبعیض) ۶ ماده(
 ھمھ« گرفتن نظر در با خواھدمی عضو ھایدولت از و شناسد،می رسمیت بھ

 توانمندسازی و پیشرفت کامل، توسعھ از اطمینان برای الزم اقدامات
 توصیھ در. کنند رسیدگی مھم این بھ بشر قوقح از مندیبھره در »زنان

 نژادی، تبعیض جنسیتی وجوهدرباره ) ۲۰۰۰سال مورخ( ۲۵ شماره عمومی
رفع  المللی بین کنوانسیون با ھمخوانی بر کھ ،کمیتھ رفع تبعیض نژادی

 را نژادی تبعیض جنسیتی وجوه نیز دارد نظارت نژادی تبعیض کلیھ اشکال
 احتساب برای خود راه در« ه استکرد اعالم و هداد قرار شناسایی مورد

 پیوستھ ھم بھ نژادی تبعیض با است ممکن کھ جنسیتی مسائل یا عوامل
 و شکنجھ منع کنوانسیون بر کھ ،شکنجھ ضد کمیتھ. «کرد خواھد تالش باشد
 آمیز اھانت یا انسانی غیر ،بیرحمانھ ھایمجازات یا ھارفتار دیگر



 و زنان علیھ خشونت مربوط بھ مسائل بھ نظمم بھ گونھ ھم، دارد نظارت
 .است پرداختھ دختران

 
 ب. اسناد منطقھ ای
 حقوق ایمنطقھ ھایپیمان بشر، حقوق المللی بین ھایمعیارافزون بر 

 بشر حقوق از پشتیبانی و گسترش ھدف با یمھم بسیار مقررات نیز، یبشر
 .3 دربردارند زنان

 
 سازمان توسط ۱۹۸۱ سال در ھاملت و ربش حقوق) بانجول( آفریقایی منشور

 از ای،گستره ھر در تبعیض آن ۲ ماده. رسید تصویب بھ افریقا یکپارچگی
را  منشور توسط شده تضمین حقوق از مندیبھره در جنسیت، گستره در جملھ

 بھ آفریقایی کشورھای تعھد بھ خاص بھ گونھ ۱۸ ماده. است کرده ممنوع
 از پشتیبانی ھمچنین و زنان علیھ بعیضت گونھ ھر حذف از اطمینان«

 شده قید المللی بین »ھایکنوانسیون و ھااعالمیھ در کھ کودک و زن حقوق
 -ماپوتو پروتکل- آفریقا در زنان حقوق منشور پروتکل. دارد اشاره است
 .رسید تصویب بھ ۲۰۰۳ سال در

 
 و ،)۱( ۳ ماده دومش، فصل در آمریکایی کشورھای سازمان منشور

 کرده قید را تبعیض نبود شرط ۱ ماده در بشر حقوق آمریکایی وانسیونکن
 آمریکایی بین کنوانسیون سازمان ۱۹۹۴ سال در ،افزون بر این. است

 دو بلم کنوانسیون( زنان علیھ خشونت کردن کن ریشھ و مجازات پیشگیری،
 .رسانید تصویب بھ را) پارا

 
 ای،گستره ھر در تبعیض ساسیا ھایآزادی و بشر حقوق اروپایی کنوانسیون

 منع کنوانسیون در مندرج حقوق از مندیبھره در را، جنسیت در جملھ از
بر پایھ  خود شکایت توانندمی اشخاص ۱۹۹۸ سال از). ۱۴ ماده( است کرده

 تقدیم اروپا بشر حقوق دادگاه بھ را کنوانسیون زیر پا نھادن ادعای
 با پیکار و پیشگیری جدید سیونکنوان اروپا شورای ،۲۰۱۱سال در. کنند

 تصویب بھ را) استانبول کنوانسیون( خانگی خشونت و زنان علیھ خشونت
 .درسان

 
 آسیا، شرق جنوب کشورھای اتحادیھ جملھ از ای،منطقھ سیاسی ھایسازمان

 غرب کشورھای اقتصادی جامعھ آسیا، جنوب ایمنطقھ ھمکاریھای اتحادیھ
 را ھاییقطعنامھ و ھاپروتکل نیز آفریقا، جنوب توسعھ جامعھ و آفریقا
 .کردند صادر را زنان بشر حقوق مربوط بھ ھاییاعالمیھ و تصویب

 

 

 

 ھم خوانینظارت برای ارزیابی  از سازوکارھایمعاھدات منطقھ ای حقوق بشر ھمچنین  3 
کمیسیون  :عبارتند از سازوکارھا. این دول تصویب کننده برخوردارندتوسط  شانبا مفاد

 بین ، کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر و دادگاهھا لتآفریقایی حقوق بشر و م
این  ھایآمریکائی حقوق بشر، شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا. برخی کار 

 شده است. اشاره سازوکارھا در مجلد حاضر
 

                                                            



 تعھدات جھانی .2
 

 کھ گرفتھ قرار المللی بین ھایھمایش ایپاره موضوع زنان حقوق
 ایجاد زنان برابری و بشر حقوق بر یتوجھ شایان سیاسی تعھدات

 بین سال در سیتی مکزیکو جھانی ایشھم با روند این. ندا کرده
 و جھانی اقدام برنامھ بھ کھ شد آغاز) ۱۹۷۵( زنان المللی

. انجامید زنان برای متحد ملل دھھ عنوان بھ ۱۹۸۵-۱۹۷۵ نامگذاری
 برگزار کپنھاگ در دیگری زنان المللی بین ھمایش ،۱۹۸۰ سال در
 باز ءامضا برای کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان و شد
 و شد، برگزار نایروبی در زناندرباره  سوم جھانی ھمایش. شد

. کرد آغاز ۱۹۸۲ سال در را خود کار کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان
 از زنان از سوی العاده فوق یکوشش ھا شاھد جھانی ھمایش سھ این

 ۱۹۹۰ دھھ جھانی ھمایش ھای برای را گستره و بود جھان سراسر
 زنان جھانی ھمایش چھارمین جملھ از زنان، حقوق بھ پرداختن برای
 بھ کنید نگاه( کرد فراھم شد برگزار پکن در ۱۹۹۵ سال در کھ

 مانند خاص، گروه عضو زنان حقوق از ،افزون بر این). زیرموارد 
 دیگر در نیز معلول زنان یا قومی اقلیت زنان تر،سالمند زنان

 بین ھاینامھبر مانند المللی بین ھایسیاست گوناگون اسناد
 اعالمیھ ،)۲۰۰۲ مادرید و ۱۹۸۲ وین،( سالمندی برای اقدام المللی

 درباره جھانی اقدام برنامھ و) ۲۰۰۱( دوربان اقدام برنامھ و
 .استسخن بھ میان آمده ) ۱۹۸۲( معلولین

 

 4الف. اعالمیھ و برنامھ اقدام وین 
 بھ مایشھ. شد برگزار وین در بشر حقوق جھانی ھمایش ،۱۹۹۳ سال در

. گیرد قرار بررسی مورد زمان آن بشر حقوق سازوکار کھ بود آن دنبال
 زنان بشر حقوق شود حاصل اطمینان تا شدند بسیج زنان حقوق کوشندگان
 زنان حقوق« شعار تحت المللی بین جامعھ کار دستور در کامل بھ گونھ

 زنان، علیھ خشونت مسئلھ در بھ ویژه. دارد قرار.» است بشر حقوق
 حقوق زیر پا نھادن تا دادند سازمان ھاییدادگاه مدنی جامعھ کوشندگان

 فضای از جزئی کھ چرا ،بود نشده پرداختھ بدان پیش از این کھ زنان،
 گریز ناپذیر و شده پذیرفتھ بخش عنوان بھ بھ سادگی یا تابو خصوصی،
 ھمایش. گیرد قرار توجھات کانون در شد،می گرفتھ نظر در زنان زندگی

 زنان بشر حقوق« داشتمی اعالم کھ وین اقدام برنامھ و اعالمیھ تصویب در
از  تفکیک قابل غیر و ناپذیر جدایی انکار، قابل غیر بخشیان دختر و

 ھمھ بردن بین از ایبر و بود پیروز) ۱۸ بند( است »جھانی بشر حقوق
 ممھ نکتھ. بھ عمل آورد ویژه تاکید ،جنسیت بر پایھ ھایخشونت اشکال
 ممکن کھ تعارض گونھ ھر کردن کن ریشھ« ھمچنین اقدام برنامھ آنکھ،
 ،عرفی یا سنتی ھایرویھ بعضی زیان بار اثرات و زنان حقوق بین است

 خواستار را) ۳۸ بند( »آید بوجود یآیین گرایی افراط و فرھنگی تعصبات
 .بود شده
 
 
 
 
 

4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 
                                                            



 المللی جمعیت و توسعھ بینب. ھمایش 
 نقطھ شد، برگزار ۱۹۹۴ سال در کھ توسعھ، و جمعیت المللی بین ھمایش
 مسائل بر ھمایش کھ حالی در. رفتمی شمار بھ زنان حقوق در عطفی

اجالس  کھ کرد توافق قاھره در نمایندگان جلسھ بود، شده متمرکز یجمعیت
 مردمخود  درباره آن، از ترمھم بلکھ مردمان، شمار بر تنھا نھ جمعیت

 بشر حقوق بھ اساسا 5اقدام برنامھ در مطروح ئلمسا. بھ بحث پردازد
 و زاد نظارت باروری، بھداشت خانواده، جنسیتی، برابری جملھ از زنان،

 زنان تحصیل و مھاجرت ھمچنین و زنان، سالمت خانواده، تنظیم و ولد
 گستره در روشنی بھ اقدام برنامھ کھ است این مھم نکتھ. پیوند دارد

 و جنسیتی برابری و عدالت پیشبرد« کھ کندمی اعالم و بوده بشر حقوق
 و زنان، علیھ خشونت گونھ ھای بردن بین از و زنان، سازی توانمند

 بنای سنگ خود، باروریبر  نظارت برای زنان توانایی از اطمینان یافتن
 بیان در ھمچنین ھمایش.» روندمی شمار ایتوسعھ ھایبرنامھ و جمعیت
بر  امر این« دادمی توضیح کھ آنجا بود، مھم تناسل و توالد حقوق روشن
 گیری تصمیم برای اشخاص و ھازوج ھمھ اساسی حق شناختن رسمیت بھ پایھ

 داشتن و فرزندانشان تولد زمان و فاصلھ ،تعداد در مسئوالنھ و آزادانھ
 ھایمعیار ترینباال بھ دستیابی حق و کار، این انجام امکانات و اطالعات

 تصمیم برای آنان حق ھمچنین حقوق مذکور. است اروریب و جنسی سالمت
 کھ سان آن ،را خشونت و اجبار تبعیض، از دور مثل تولید درباره گیری
 .»در بر می گیرد است شده بیان بشر حقوق اسناد در
 

 آموزش ارائھ: است زیر موضوعات برای خاص اھداف مجموعھ اقدام برنامھ
 دسترسی تضمین و مادران؛ و ودکانک نوزادان، میر و مرگ کاھش جھانی؛
 خانواده، ریزی برنامھ جملھ از باروری، بھداشت ھای مراقبت بھ جھانی
 ایدز،/ HIV جملھ از ،آمیزشی ھایبیماری از پیشگیری و زایمان در کمک

 سوی بھ پیشرفت ارزیابیو  پیگیریدیگری برای  ھایھمایش. ۲۰۱۵ تا سال
 در مداوم ھایچالش پاسخگویی ودنب و نابرابری سنجش و اھداف، این

 .است شده ھا تشکیلدستاورد برابر
 

 6ج. اعالمیھ و برنامھ اقدام پکن
 جریان در ،۱۹۹۵ سال سپتامبر ماه در کھ پکن اقدام برنامھ و اعالمیھ
 زنان بشر حقوق اجرای گستره ۱۲ در تصویب زنان جھانی ھمایش چھارمین
. دھدمی ارائھ زنان وانمندسازیت برای کاری برنامھ و است شده متمرکز
 ھمایش سھ از بھ دست آمده نتایج بر پایھ پکن اقدام برنامھ و اعالمیھ
 دستاوردی عنوان بھ اما است، گرفتھ قرار زنانامور  در جھانی پیشین

 شده گرفتھ نظر در بشر حقوق در قالب زنان حقوق آشکار بیان در مھم
 بردن بین از برای راھبردی اھداف از ایمجموعھ اقدام برنامھ. است

 این. گیردمی دربر را مردان و زنان بین برابری و زنان علیھ تبعیض
 چارچوب بر پایھ را جھانی مقیاس در حقوقی و سیاسی راھبردھای امر

 ھادولت تعھد عالما ترینفراگیر اقدام برنامھ. در بر دارد بشری حقوق
 .است زنان بشر حقوق گستره در
 

5 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. 
E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex.   
6 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, 
resolution 1, annexes I and II. 

                                                            



 چھ اگر کھ داد نشان پکن اقدام برنامھ و اعالمیھ اجرای عدیب ھایبررسی
 آمده، بدست زنان بشر حقوق ھایگستره برخی در چشمگیری ھایپیشرفت

 و زیان بار عرفی و سنتی ھای ھایرویھ ھمچنین و آمیز تبعیض قوانین«
 خانواده، حقوق ھایگستره در بھ ویژه مرد و زن منفی ھایسازی قالب

 ھم ھنوز اداری مقررات و قواعد یا تجاری قوانین و کار ،جزایی مدنی،
 نتیجھ این اقدام برنامھ ۲۰۱۰ و ۲۰۰۵ سال بررسی دو ھر 7.»پا بر جاست

 دست بھ جھان در کشوری ھیچ در راستین یا اسمی برابری کھ رسیدند
 صورت قانونی اصالحات کھ آنجا حتی داد تشخیص ۲۰۱۰ سال بررسی و نیامده
 .8دشومی اعمال غیرموثری گونھھ ب بیشتر مربوط قوقح است، گرفتھ

 
 د. اھداف توسعھ ھزاره

 تا توسعھ دار زمان ھدف ھشت تحقق در المللی بین جامعھ ،۲۰۰۰ سال در
 و زنان سازی توانمند و جنسیتی برابری در ھدفی جملھ از ،۲۰۱۵ سال

 از ھدف ھفت. رسید توافق بھ مادران میر و مرگ کاھش در ھدفی ھمچنین،
 اھداف. دارند پیشرفتشان گیری اندازه برای خاصی ارقام دستھ این

 تعھد دارند،ھایی کاستی بشری حقوق دیدگاه از  اگرچھ ھزاره توسعھ
 از برخی در برابر المللی بین پشتیبانی کھ آیندمی بشمار مھمی سیاسی

 .است کرده تقویت را جھان مشکالت ترینبزرگترین 
 

 و جنسیتی برابری گسترش ھزاره توسعھ سوم ھدف زنان، حقوق درباره
 بردن بین از تنھا آن ھدف حال، این با. است زنان توانمندسازی

 دسترسی کھ حالی در. است ۲۰۱۵ سال تا آموزش در جنسیتی نابرابری
 امری جنسیتی برابری بھ دستیابی برای پرورش و آموزش بھ دختران
 بھ دستیابی و پیشرفت یریگ اندازه در محدود ھدف این است، بایستھ
در  ھمچنین سوم ھدف. است کافینا زنان سازی توانمند و جنسیتی برابری

 در و کشاورزی غیر بخش در اشتغال در زنان سھم در ھاییشاخصبر دارنده 
 مھم مسائل. است جلاال ضرب یا معیار فاقد ھااین اما است، ملی مجالس

 نشده واقع بررسی مورد آمیز ضتبعی قوانین و زنان علیھ خشونت جملھ از
 .است
 

 چھارم، سھ تا مادران میر و مرگ نسبت کاھش ھزاره توسعھ ھدف پنجمین
 باالی حوسط عمومی نشست در متاسفانھ،. است ۲۰۱۵ و ۱۹۹۰ ھایسال بین

 از خارج عنوان بھ ھدف این ھزاره، توسعھ اھداف درباره عمومی مجمع
 ابزار و دانش کھ حقیقت این وجود با شد، شناختھ اھداف ھمھ ترینمسیر
 مبدل زنان برای امن ایتجربھ بھ زایمان و بارداری تا دسترسند در

 و زنان بھداشت برای جھانی راھبرد کل دبیر میالدی، ۲۰۱۰ سال در. گردد
 زنان سالمت یبھبودبھ سوی  اساسی اقدامات کرده، اندازی راه را کودکان

 .ختسا مقرر جھان سراسر در کودکان و
 

 در و ھزاره توسعھ اھداف خالل در جنسیتی برابری و بشر حقوق ھمگرایی
 چشمگیر ھای پیشرفت بھ دستیابی کلید ۲۰۱۵ سال از پس توسعھ کار دستور

 .است

 

7 General Assembly Resolution S-23/3, annex, para. 27.   
8 E/2010/4–E/CN.6/2010/02, paras. 307–310. 

                                                            



 ه. ھمایش سازمان ملل متحد در توسعھ پایدار
 ۲۰۱۲ سال در») ۲۰+  ریو(« پایدار توسعھ در متحد ملل سازمان ھمایش
 در پیشرفت ارزیابی بھ تا آورد، برزیل بھ را ھادولت و ھاکشور سران

 ۱۹۹۲ سال متحد ملل سازمان ھمایش زمان از آمده بعمل توافقات اجرای
+  ریو« در. پردازند ژانیرو دو ریو در توسعھ و زیست محیط درباره

 برای کرده، جدیدت را پایدار توسعھ بھ شان سیاسی تعھد ھاکشور ،»۲۰
 سیاسی گستره و کردند توافق پایدار توسعھ اھداف از ایمجموعھ ایجاد

 سند کھ،آن مھم نکتھ. آوردند فراھم پایدار توسعھ برای باالیی سطح
 تعھدات بر دوباره نیز ،9»خواھیممی ما کھ ایآینده« عنوان تحت نھایی

 و مشارکت برای ھاییفرصت و دسترسی زنان، برابر حقوق« بھ ت ھادول
 ورزید تاکید »سیاسی گیری تصمیم و جامعھ اقتصاد، یھاگستره در رھبری

کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ  در تعھدات اجرایبھ   دادن شتاب و
 قرار آشکار اشاره مورد را ھزاره اعالمیھ و پکن اقدام برنامھ ،زنان
 موثر مشارکت و جنسیتی برابری« داشتھ اشعار ھمچنین نھایی سند. داد

 و »است مھم پایدار توسعھ ھایجنبھ ھمھ در ؤثرم اقدام برای زنان
 عدالت بھ زنان برابر دسترسی تضمین و آمیز تبعیض قوانین لغو خواستار

 .شودمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 General Assembly resolution 66/288, annex. 
                                                            



 
 ارکان سازمان ملل متحد .3

 
 الف. شورای حقوق بشر و ساز و کارھای آن

 و گسترش یبرا متحد ملل اصلی دولتی بین سازمان بشر حقوق شورای
 مجمع سوی از شده انتخاب دولت ۴۷ با. است بشر حقوق از پشتیبانی
 جھت ایویژه مطالعاتی ایھھگرو منظم بھ گونھ بشر حقوق شورای عمومی،
 سال در آن ایجاد زمان از جنسیتی دیدگاه ھمگرایی و زنان حقوق بررسی
 سلف و شورا از سوی بسیاری ھایقطعنامھ ھمچنین. تشکیل می دھد ۲۰۰۶
 تعھدات خواھدمی ھادولت از کھ دارد وجود بشر، حقوق کمیسیون خود،

 ھایقطعنامھ و گفت و گو ھا این. کنند اجراء را   زنان حقوق مربوط بھ
 بشر حقوق شورای.است مھم المللی بین کار دستور در زنان حقوق حفظ

 وقحق زیر پا نھادن بھ رسیدگی برای ویژه جلسات دارد اختیار ھمچنین
 موارد، برخی در ویژه، جلسات این. دھد تشکیل را اضطراری موارد و بشر

 بھ. نده اآورد فراھم را زنان حقوق زیر پا نھادن موارد بررسی فرصت
 گزارش تقدیم بھ سودان، دارفور، امور در ویژه جلسھ ،نمونھ عنوان
 آن در کھ انجامید بشر حقوق وضعیت درباره رتبھ عالی ھایھیئت

 عدالت بھ دسترسی نبود و جنسی، خشونت و تجاوز درباره خاص ھاینگرانی
). ۳۹ بند ،A / HRC / ۴/۸۰( است شده مطرح جنایات این ارتکابدر برابر

 درباره گزارش تھیھ بھ ھمچنین کنگو دموکراتیک جمھوری برای ویژه جلسھ
 ابراز جنسیتی نابرابری و جنسی خشونت درباره کھ انجامید وضعیتی
 ،A / HRC / ۱۳ / ۶۳ و ۴۲-۳۵ ھایبند ،A / HRC / ۱۰/۵۹( کردمی شدید نگرانی
 ھایکمیسیون اخیرا بشر حقوق شورای ،افزون بر این). ۳۴-۲۶ بندھای
 تا کرده، تعیین را سوریھ عربی جمھوری امور در و لیبی امور در تحقیق
 ھایطرف ھمھ از سوی بشر حقوق و بشردوستانھ حقوق زیر پا نھادن موارد
 بھ ۲۰۱۱ سال در کشور دو ھر در داخلی درگیری ھا طول در کھ درگیر
 در تحقیق کمیسیونھای بسیاری. کنند بررسی را است پیوستھ وقوع

 در ھایییافتھ ھایشانگزارش و دارند، یمتخصص جنسیتی و جنسی ھایخشونت
 جنسیتی ابعاد درباره ھاییتوصیھ و جنسیت بر پایھ خشونت گستره

 / A / HRC و A / HRC / ۱۹/۶۸( دارد بر در انتقالی عدالت و پاسخگویی
۱۹/۶۹.( 
 

 ایجاد بشر حقوق شورای تشکیل با کھ روشی ،)UPR( جھانی ایدوره بررسی
 با ھادولت مقررات ھمخوانی ارزیابی برای مھم ھایفرصتھم  ، است شده

 فراھم را زنان بشر حقوق مربوط بھ امور در شان المللی بین تعھدات
 عضو کشورھای ھمھ در بشر حقوق وضعیت سازوکار، این بر پایھ. آوردمی

 بین در زنان حقوق. شودمی بررسی نیم و سال چھار ھر متحد ملل سازمان
 .است UPR ھایتوصیھ در شده طرح بیشتر مسائل

 
 بھ تا شوندمی منصوب بشر حقوق شورای توسط ویژه ھایرویھ ماموران
. 10پردازند خاص کشوری در بشر حقوق وضعیت یا خاص موضوعی مسائل بررسی
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 انجام بھ کشوری ھایماموریت داده، انجام موضوعی ھایپژوھش ھاآن
 ساختاری ھاینگرانی یا و فردی موارد در ھادولت با گووگفت در رسانده،
 الملل بین حقوق توسعھ بھ کمک و پشتیبانی در کرده، شرکت ترگسترده

 ماموریت مانند ویژه ھایرویھ ھایماموریت خیبر. شوندمی داخل بشر
 گزارشگر ماموریت آن، پیامدھای و علل زنان، علیھ خشونت ویژه گزارشگر

کار  ماموریت و کودکان، و زنان ویژه بھ انسان، قاچاقدرباره  ویژه
 حقوق با خاص بھ گونھ عمل در و قانون در زنان علیھ تبعیض مسئلھ گروه
 و زنان حقوق بھ خود کار در ھاماموریت گر دی. دارند سروکار زنان

 موضوعی ھایپژوھش انجام در بھ ویژه اند،داده نشان ویژه توجھ جنسیت
 حقوق بھ توجھ از اطمینان یافتن با بشر، اختصاصی حقوق و زناندرباره 

 در ھادولت با ارتباط برقراری و بازدیدشان، محل ھایکشور در زنان
 .زنان بشر حقوق زیر پا نھادن خاص موارد

 
 الملل بین حقوق از بھتری آگاھی کندمی کمک ویژه ھایروش ماموران کار

 زنان تجربھ بھ توجھ برای تحول حال در تفاسیر بازتاب دھنده کھ بشر،
 این گوناگون ھاینمونھ. آوریم بدست بوده شان بشری حقوق نفی موارد و

 .است شده مشخص زیر در کمک
 

 ب. شورای امنیت
 مربوط بھ ویژه ھایقطعنامھ رشتھ یک متحد ملل سازمان امنیت ایشور

 امنیت شورای ،۲۰۰۰ سال در. است رسانیده تصویب بھ امنیت و صلح زنان،
 شده خواستھ آن در کھ رساند تصویب بھ را ۱۳۲۵ قطعنامھ آرا اتفاق بھ
 کشمکش ھا حل و وقوع از جلوگیری ھایجنبھ ھمھ در زنان مشارکت بود

 ملل سازمان امنیت و صلح ھایتالش ھمھ در جنسیتی دیدگاه و یابد افزایش
. در نظر گرفتھ شود صلح توافقات اجرای و مذاکرات در ھمچنین و متحد،

 ھایگزارش و امنیت شورای بعدی ھایقطعنامھ و) ۲۰۰۰( ۱۳۲۵ قطعنامھ
 درگیری ھایطرف ھمھ از ھم موضوع این در متحد ملل سازمان کل دبیر
بر  خشونت در برابر دختران و زنان از پشتیبانی ویژه اقدامات ھدخوامی

 نقش زمان ھمان در و ،انجام دھد را مسلحانھ ھایدرگیری در جنسیت پایھ
 قرار شناسایی مورد تغییر عوامل عنوان بھرا  صلح فرآیند در زنان مھم
 .11دھد

 
 وضعیت زنان دربارهج. کمیسیون 
 اجتماعی و اقتصادی شورای ۰۲/۱۱ طعنامھق بموجب زنان وضعیت کمیسیون
 گسترش در] شورا[ بھ ھاگزارش و توصیھ تھیھ برای« متحد ملل سازمان

 در »آموزشی و اجتماعی مدنی، اقتصادی، سیاسی، ھایگستره در زنان حقوق
 فوری مشکالت« در شورا بھباید  ھمچنین کمیسیون. گرد ھم آمد ۱۹۴۶ سال

 کمیسیون. دھد ارائھ توصیھ »زنان حقوق هگستر در فوری توجھ نیازمند
 موضوعات در شده توافق ھایگیری نتیجھ و آیدمی گردھم سال در بار یک

 ھایگیری نتیجھ. کندمی صادر را سال ھر برای شده تعیین دار اولویت
 ھمچنین و ھا،چالش و ھاشکاف پیشرفت، ارزیابی در بر دارنده توافقی
 دیگر و مدنی جامعھ المللی، بین ھایسازمان ،ھادولت بھ قطعی ھایتوصیھ

 مسائل گونھ ھای در ھاییقطعنامھ ھمچنین کمیسیون این. است ذینفعان
 در خود، تاریخ طول در کمیسیون. کندمی تصویب زنان حقوق مربوط بھ

 و حقوقی ساز سرنوشت نکات درج بھ داشتھ،نقش اساسی  زنان حقوق گسترش
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کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ  مانند یالملل بین اسناد در سیاسی
 ھایبرنامھ و اعالمیھ و زنان علیھ خشونت محو باره در اعالمیھ ،زنان

 .است پرداختھ پکن اقدام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مفاھیم کلیدی .4
 و زنان زندگی کھ بود شده تفھیم نحوی بھ بشر حقوق گذشتھ، در

 ظلم و تبعیض خشونت، معرض در معمول بھ گونھ نانز کھ حقیقت این
 بھ بشری حقوق ھایچارچوب نتیجھ، در. آمدنمیدر شمار  قرار دارند

 نپرداختھ بسنده اندازه بھ اواخر ھمین تقریبا تا زنان تجارب
اطمینان  در ھادولت و بشری حقوق ھایسازوکار ،کوشندگان تالش. بود

 تنظیم و کرده رشدآن اندازه  ربش حقوق چارچوب اینکھ از یافتن
 بھ را بشر حقوق زیر پا نھادن موارد جنسیتی تاابعاد خاص شده

. است بوده مھم بسیار دربرگیرد زنان از بھتر پشتیبانی منظور
 ھایساختاراز  فراگیر آگاھی نیازمند زنان حقوق موثر تضمین

 برای زنان توانایی کھ بوده قدرتی روابط و بنیادین اجتماعی
 ساختارھای این. است کرده تقویت را شان بشری حقوق از مندیھرهب

 ھایسیاست تا سیاست، و حقوق ز زندگی، ھایجنبھ ھمھ بر قدرت
 گذاشتھ تاثیر اجتماعی زندگی و خانواده اجتماعی، و اقتصادی

 .است
 

 و گسترش برای کھ پردازدمی کلیدی مفاھیم برخی بررسی بھ زیر ھایبخش
 .بشمار می آید ھمم بسیار زنان بشر قوقح از پشتیبانی

 
 الف. افتراق عمومی و خصوصی

 موازین اجرای و پشتیبانی احترام، بھ را دولتی کارگزاران بشر حقوق
 ملتزم ملی و ایمنطقھ المللی، بین سطوح در آن قواعد و بشری حقوق
  .است کرده

 
 اقدامات بر آن ھمزمان نظارت و قواعد مجموعھ این تاریخی، لحاظ از

 بر جملھ از ،قصد مرتکب یا ارتکاب شدت بر پایھ دولت، عوامل مستقیم
 بر ھادولت تعھد. است شده متمرکز خودسرانھ بازداشت و شکنجھ قتل،

 از خودداری تعھد بھ زنان، حقوق بھ جملھ از بشر، حقوق بھ احترام
 اھیاشتب. دارد اشاره کند نقض را حقوق این تواندمی کھ کاری ھر انجام

 دولت ماموران مستقیم مداخلھ گونھ ھیچ بدون خصوصی گستره در کھ
 این با. است نشده گرفتھ نظر در بشر حقوق زیر پا نھادن یابد ارتکاب

 این فزاینده بھ گونھ زنان حقوق جنبش ،۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ دھھ از حال،
 با زنان بشر حقوق زیر پا نھادن تداوم عنوان بھ را بشری حقوق تفسیر
 .12ه استداد قرار انتقاد مورد مردانھ تعصب منشاء

 
بھ  بشر حقوق تحقق و پشتیبانی برای ھاکشور تعھدات شده مشخص اکنون
 زیر پا نھادن برابر در زنان از پشتیبانی تکلیف دارنده بر درروشنی
 برداشتن و خصوصی گستره در جملھ از ثالث، اشخاص توسط بشر حقوق
کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض . است شرب حقوق تحقق برای مثبت ھایگام

بھ ) E( ۲ ماده. دھدمی پوشش را خصوصی ھم و دولتی اعمال ھم علیھ زنان
پیوند  زنان علیھ تبعیض با برخورد بھ ھادولت تعھدات بھ خاص گونھ
 آن) F( ۲ ماده و باشد، شده مرتکب شرکتی یا سازمان شخصی، ھر کھ دارد

 آمیز، تبعیض مقررات و قوانین تنھا نھ لغو و اصالح بھ پیوند دارد
 بھ« خواھدمی ھادولت از آن) A( ۵ ماده. ھاشیوه و رسوم و آداب بلکھ

12 Sheila Dauer, “Indivisible or invisible: women’s human rights in the public and private sphere”, in Women, Gender, and Human Rights: A 
Global Perspective, Marjorie Agosín, ed. (Rutgers University Press, 2001). 

                                                            



 بھ توجھ با زنان، و مردان رفتار فرھنگی و اجتماعی الگوھای تغییر
 بر پایھ کھ پردازند دیگر رسوم ھمھ و تعصبات بردن بین از بھ دستیابی
 یقالب ھاینقش در یا و جنس دو از امکد ھر فرودستی یا برتری اندیشھ

 .است گرفتھ شکل »زنان و مردان برای
 

 کارھای و ساز و ھانھاد دیگر  ھمچنین و کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان
 بھ رسیدگی برای ھادولت اندکرده مشاھده متحد ملل سازمان بشری حقوق

 ۱۹ ارهشم عمومی توصیھ ویژه، بھ. دارند تعھداتی خصوصی اشخاص اعمال
 اشعار زنان علیھ خشونت درباره کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان) ۱۹۹۲(

 صورتی در باشند خصوصی اعمال مسئول است ممکن ھمچنین ھادولت« داردمی
«.  نشوند.... حقوق زیر پا نھادن از جلوگیری درکوشش  موفق بھ کھ

 بیعتط بر خود) ۲۰۰۴( ۳۱ شماره عمومی نظر در بشر حقوق کمیتھ ھمچنین،
 کرد، تاکید میثاق این عضو کشورھای برای شده وضع حقوقی عام تعھد
 زیر پا نھادن از متعھدند منفی شکل بھ ھم و مثبت شکل بھ ھم ھادولت
 مقابل حقوق صاحبان از پشتیبانی با جملھ از کرده خودداری بشر حقوق

 و پشتیبانی را بشر حقوق حقوقی، یا حقیقی اشخاص ارتکابی اقدامات
 کھ است این تعیین برای سعی و دقت معیار بشر، حقوق بموجب. کنند ققمح
 ویژه بھ اش،بشری حقوق تعھدات از پیروی برای موثری گام دولت آیا

 .خیر یا است برداشتھ پشتیبانی بھ تعھد
 

 ب. جھانشمول بودن حقوق بشر
 تفکیک و جھانی بر پیوستھ ھادولت جھانی، اعالمیھ تصویب زمان از

بھ  ھاآن وین، جھانی ھمایش در. اندکرده تاکید بشر حقوق بودن ناپذیر
 و است جھانی بشر حقوق از بخشی زنان بشر حقوق داشتند اذعان خاص گونھ
 مھم این بر زنان، جھانی ھمایش چھارمین در جملھ از ھم آن از پس

 وین اقدام برنامھ شد، ذکر باال در کھ ھمانطور. ورزیدند تاکید دوباره
 است ممکن کھ تعارض گونھ ھر« کردن کن ریشھ اھمیت بر روشنی بھ نھمچنی

 عرفی، یا سنتی خاص ھایشیوه برخی زیان بار اثرات و زنان حقوق بین
 .است کرده تاکید »آید بوجود یآیین گرایی افراط و فرھنگی تعصبات

 
زیر پا  اندکرده تالش ھادولت کھ زمانیاز  ھا،دولت تعھدات این وجود با
 جھانشمولی مقولھ کنند توجیھرا  فرھنگ عنوان تحت زنان حقوق ادننھ

 بر خود گزارش در زنان علیھ خشونت ویژه گزارشگر. است شده مطرح بیشتر
 / E / CN. ۴( بوده خشن زنان بھ نسبت کھ خانواده درون فرھنگی ھایرویھ
 داوال ترجیح زنان، ناموسی اصطالح بھ ھایقتل زنان، ختنھ بھ) ۸۳ /۲۰۰۲
 آداب از ھایینمونھ عنوان بھ جادوگر(تعقیب و آزار) زنان  شکار و پسر
 دفاع آن از خاص فرھنگ یک بھ تعلق بھانھ بھ کھ کندمی اشاره رسومی و

 در زنان برای تجویزی نقش کھ فرھنگی ھنجارھای و ھاقالب. است شده
 اشریبش حقوق از زن برخورداری بر ھم منفی تاثیر کنندمی القاء جامعھ
 بر اوقات گاھی آموزش بھ دختران دسترسی نبود ،نمونھ عنوان بھ. دارند

 نیروی وارد ھمسر، و مادر عنوان بھ آنان کھ است شده توجیھ فرض این
 .ندارند نیاز آموزش بھ نتیجھ در و شوندنمی کار
 

 در بیشتر محلی خاص گستره یک در آن اعتبار و بشر حقوق جھانشمولی
 عنوان تحت را ھاآن کھ بوده گرا نسبیت ییگفت و گو ھا و مجادلھ معرض



 با .13 زندمی برچسب محلی فرھنگ با ھمخوانی غیرقابل خارجی ھایاندیشھ
 ھاییگفتمان برابر در فرھنگی حقوق گستره در ویژه گزارشگر حال، این
 نادیده را زمان طول در و فرھنگ تغییرات و نبودن ایستا حقیقت کھ
 فرایندھای در زنان نفوذ نبود بھ ھمچنین او. است داده ھشدار گیرندمی

 تعریف را جامعھ ھر فرھنگ کھ) A / ۶۷/ ۲۸۷( دارد اشاره گیری تصمیم
 .کندمی

 
کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ  شد، ذکر پیش از این کھ ھمانطور

 الگوھای تغییر برای یا شایستھ اقدامات« بھ خواھدمی ھادولت از زنان
 و تعصبات بردن بین از ھدف با زنان، و مردان رفتار فرھنگی و اعیاجتم
 یک ھر برتری یا فرودستی اندیشھ بر پایھ کھ دیگر ھایشیوه ھمھ و رسوم
 است گرفتھ شکل »زنان و مردان برای قالبی ھاینقش در یا و جنس دو از
 در خود،) ۱۹۹۲( ۱۹ شماره عمومی توصیھ در کمیتھ، .یازند دست

 و ھارویکرد اینکھ بر مشعر) C( ۱۰ و F)، ۵( ۲ ماده بھ نسبت راظھارنظ
 در بند بودن از مردانند بھ وابستھ زنان آن بر پایھ کھ ھاییرویھ
 برابری زنان، حقوق نتیجھ در و کنند،می پشتیبانی جامعھ در زنان

 خشونت ھای ھایشیوه ذکر با گیرند،می نادیده را تبعیض نبود و جنسیتی
 زوج، مرگ از بعد زوجھ کشتن اجباری، ازدواج خانوادگی، تفادهاس سوء و

 کمیتھ. کندمی نکوھش را ھارویھ این زنان کردن ختنھ و اسید با حملھ
 برخی کرده بیان سالمت، بھ حق در ۱۲ مادهبر  اظھارنظر در ھمچنین

 کودکان و زنان سالمت برای سنت و فرھنگ با یافتھ تداوم سنتی ھایشیوه
 برای غذایی رژیم ھایمحدودیت از عبارتند ھاشیوه این. است رزیان با

 جنسی نقص عضو یا ختنھ و پسر اوالد داشتن برای اولویت باردار، زنان
 .زنان

 
 و فرھنگ ھمسویی درباره گزارش در زنان، علیھ خشونت ویژه گزارشگر
 فرھنگ با را بشر حقوق است ممکن کھ کندمی استدالل زنان، علیھ خشونت

 چالش بھ را ستمگرانھ و آمیز تبعیض ھایجنبھ و کرد، وارد مذاکره ھب
 بھ« گیردمی نتیجھ او. کرد حفظ را آن مثبت ھایجنبھ کھ حالی در کشید
 امروز کھ چالشی بنابراین،. نیست گزینھ یک زنان حقوق انداختن خطر

 احترام متنوعمان ھایفرھنگ بھ کھ است این دارد قرار ما روبروی
 برای مشترکی راھبردھای کھ حالی در باشیم آن قدردان و یمبگذار

 حالی در کرده طرح فرھنگ عنوان تحت ستمگرانھ اعمال برابر در پایداری
 و گسترش بھ کنیممی رد را مداری قوم برپایھ اندیشھ ھا اندازی دست کھ

 .14)۷۱ بند A / HRC / ۴/ ۳۴( »پردازیم جھانی بشر حقوق از پشتیبانی
 

 حقوق جھانشمولی اصل تعامل نیز فرھنگی حقوق گستره در ویژه گزارشگر
 بھ احترام بھ نیاز و فرھنگی حقوق اعمال و شناختن رسمیت بھ بشر،
 ویژه گزارشگر). A / HRC / ۱۴/ ۳۶( داد قرار بحث مورد را فرھنگی تنوع

 احترام و فرھنگی حقوق جملھ از بشر، حقوق از پشتیبانی و جھانی گسترش
 یادآوری با او. داندمی یکدیگر تقویت کننده را فرھنگی تنوع بھ

 نامھعقط و فرھنگی تنوع جھانی اعالمیھ وین، اقدام برنامھ و اعالمیھ

13 See “Intersections between culture and violence against women” (A/HRC/4/34). 
14 See also OHCHR, Fact Sheet No. 23: Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, and Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 14 (1990) on female circumcision. 

                                                            



 تنوع یا فرھنگی حقوق بھ احترام کندمی ثابت بشر حقوق شورای ۱۰/۲۳
 .انگارد نادیده را بشر حقوق جھانشمولی نباید فرھنگی

 
 زنان و مردان بینتبعیض و برابری  نبودج. 

 
 بشر حقوق محوری اصول از شان برابری و مردان و زنان بین تبعیض نبود
 حقوق المللی بین میثاق و سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق. است

 ممنوع را جنسیت بر پایھ تبعیض دو ھر فرھنگی و اجتماعی اقتصادی،
 تحت حقوق از برخورداری در مردان و زنان برابری تضمین و اندکرده
 مدنی حقوق المللی بین میثاق ۲۶ ماده. اندساختھ مقرر را میثاق پوشش

 را یکسان قانونی پشتیبانی و قانونپیشگاه در  برابری نیز سیاسی و
 . است نموده مقرر

 
 در بر دارنده کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان در تبعیض تعریف

 یا محرومیت تمایز، گونھ ھر( است ممکن آمیز تبعیض اقدامات گونھ ھای
 داشتھ آشکارا را زنان علیھ تبعیض راستین اثر یا و ھدف کھ) محدودیت

 بھ کھ آنجا رود،می بشر حقوق معاھدات دیگر از ترکنوانسیون فرا. باشد
 بھ دستیابی برای االجراء الزم اقدامات و دولت تعھدات جزئیات توصیف

 برابری تنھا نھ کنوانسیون این .است پرداختھ عمل در جنسیتی برابری
 کننده تقویت ھایشیوه بلکھ کرده، الزامی را مردان و زنان بین

 برابری و جنسیتی بنیادین برابری. است کرده ممنوع را زنان نابرابری
 در محوری مفاھیم قانونی، تبعیض و عملی تبعیض ھمچنین و جنسیتی، رسمی

 .درونمی شمار بھ کنوانسیون برابری چارچوب
 

 تبعیض. پیدا شود تواندمی گوناگون ھایروش بھ نابرابری و تبعیض
 مانند آمیز، تبعیض مستقیما مقررات با و قانونی از راه تواندمی

 یا و ترجیح محدودیت، خاصی ھایگروه بین سیاست یا قانون یک کھ زمانی
 بھ یا و زمین مالکیت رانندگی، از زنان منع مانند شود،می قائل تمایز

 بین از بھ رسمی برابری از اطمینان یافتن. دھد رخ اموال بردن ارث
 کھ حالی در. است نیازمند قانونی منظر از تبعیض مصادیق ھمھ بردن

 است، شده آمیز تبعیض قوانین بردن بین از برای بسیاری ھایپیشرفت
 تریندار اولویت از باید اصالحشان و مانده باقی ھاآن از بسیاری
 .15باشد شان بشری حقوق تعھدات بھ عمل در ھادولت برای موضوعات

 
 بر یزیان بار اثرات تواندمی ھمچنین ھابرنامھ یا ھاسیاست قوانین،

 چنین طرح. رسد نظر بھ خنثی جنسیتی لحاظ از اگر حتی باشد داشتھ زنان
 ھایبرنامھ نمونھ، عنوان بھ. است شده شناختھ تبعیض عمال ھاییبرنامھ

 زنان است ممکن کند،می توزیع »خانوار سرپرست« برای را منافع کھ کمکی
 عنوان بھ بیشتر مردان کھ چرا نسازد مندبھره برابر بھ گونھ را

 نمایندگی بھ توجھ با ھمچنین،. شوندمی محسوب خانواده سرپرست
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 اعطای طرح کنند،می زندگی تنگدستی در کھ کسانی بین در زنان نامتناسب
 برای است ممکن بر بودن ھزینھ سبب بھ زمین خرید رایب دولت ھایوام

 زنان ھم و مردان ھم برای طرح این اگرچھ باشد، دسترس قابل غیر زنان
 .باشد گذاشتھ شده باز
 

 تاریخی ھاینابرابری گرفتن نظر در نیازمند اساسی برابری بھ دستیابی
 ممکن ینبنیاد برابری. است خاص گستره یک در زنان کنونی شرایط نیز و

 و معایب بھ رسیدگی برای دولت توسط مثبت عمل اقتضای نتیجتا است
کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ .16باشد داشتھ را زنان خاص نیازھای

مربوط  قوانین کھ امر این شناسایی بنیادی، برابری در بر دارنده زنان
 اینکھ و باشند داشتھ آمیز تبعیض اثرات تواندمی خنثی جنسیت بھ

 ۲۵) ۲۰۰۴( شماره نظر. نیست کافی ھاآن بھ پرداختن برای رسمی برابری
 ماده ھمچنین و زمان دار ویژه اقدامات درباره ۴ ماده بر عمومی کمیتھ

 تعھد بر زنان، و مردان رفتار فرھنگی و اجتماعی الگوھای اصالح در ۵
  .17ورزدمی تاکید بنیادین برابری بھ

 

 
 بھ رسیدن برای کھ،روشن کرده است  کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان

 وافع رسیدگی مورد باید زنان نابرابری بنیادین علل ،راستین برابری
 این نظر در. کرد تضمین را مردان با یکسان رفتار نیست بسنده. گردد

 شود داده برابر یآغاز زنان بھ کھ است آن نیازمند کنوانسیون کمیتھ،
 باید زنان سازی توانمند برای مساعدی محیط دولت اینکھ مچنینھ و

 موسوم ھمچنین بھ برابری محصولکھ ( سازد تا بھ  فراھم
 کمیتھ، برابری نتایج پیامد منطقی  ) برسد.بھ گفتھاست

 اقدامات از راه را ھانابرابری و تاریخی اشتباھات .یا عملی است
 بھ آنان دسترسی و ،زمان دار بھ گونھ زنان بھ مزایا دندا با ویژه،
. کرد اصالح توانمی بوده دسترسشان از دور سنتی بھ گونھ کھ ھاییفرصت

 و جنسیتی ھاینقش در ھا،نگرش در تغییر بھ اساسی برابری بھ دستیابی
 در تغییر بھ منجر کھ اجتماعی اساسی تغییر دارد؛ نیاز ھاقالب در

 .شد خواھد زنان زندگی خارجی حقیقت
 

 منبع:
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 25 
(2004) on temporary special measures. 
 

 
 نبود در خود) ۱۹۸۹( ۱۸ شماره کلی اظھارنظر در بشر، حقوق کمیتھ

 کلی نظر اظھار در فرھنگی، و عیاجتما اقتصادی، حقوق کمیتھ و تبعیض،
 برای زنان و مردان برابر حقوق درباره) ۲۰۰۵( ۱۶ شماره بھ خود

 نظر اظھار در و فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق ھمھ از مندیبھره
 و اجتماعی اقتصادی، حقوق در تبعیض نبود بر) ۲۰۰۹( ۲۰ شماره کلی

 نبود کھ آنجا اند،ردهک بیان را بنیادین برابری اصل ھمان فرھنگی،

16 See Leilani Farha, “Committee on the Elimination of Discrimination against Women”, in Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in 
International and Comparative Law, Malcolm Langford, ed. (Cambridge University Press, 2008), pp. 560–561.   
17 Ibid., p. 562. 

                                                            



 و سیاسی، و مدنی حقوق از مردان و زنان برابر مندیبھره و تبعیض
 .کنندمی تضمین را فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق ھمچنین

 
 شماره بھ خود کلی توضیحات در فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیتھ

 تبعیض بردن بین از بھ میثاق عضو کشورھای کھ داشت بیان) ۲۰۰۵( ۱۶
 در شدن درگیر از باید ھاآن. باشندمی متعھد مستقیم غیر و مستقیم

 ثالث اشخاص کنند حاصل اطمینان کرده، خودداری آمیز تبعیض یکوشش ھا
 تضمین برای مثبت اقدامات و شوندنمی قائل تبعیض ممنوع شیوه بھ

 تعھد چگونگی تشریح بھ ھمچنین کمیتھ. آورندمی بعمل را زنان برابری
 توضیحات. پردازدمی میثاق گوناگون مقررات درباره برابری تضمین بھ
 و مستقیم تبعیض بھ پرداختن اھمیت بھ نیز آن) ۲۰۰۹( ۲۰ شماره کلی
 اشاره بسیار  ھایتبعیض و ھاشیوه ھا،سیاست قوانین، در مستقیم غیر

 .است زنان بر گذار تاثیر ویژه بھ موضوع یک کھ است، داشتھ
 

 
 و مستقیم بھ گونھ رفتار در تفاوت کھ دھدمی رخ ھنگامی 

 یا مردان ھایویژگی و جنسیت بر پایھ منحصرا تمایزات بر روشنی بھ
 .نیست توجیھ قابل عینی بھ طور  و دارد اتکاء زنان

 

 امھبرن یا سیاست قانون، یک کھ دھدمی رخ زمانی 
 اجرایش ھنگام آمیزی تبعیض اثر اما رسد،نمی نظر بھ آمیز تبعیض
 نسبت زنان کھ دھد رخ ھنگامی تواندمی نمونھ عنوان بھ امر این. دارد
 دلیل بھ خاص منفعت یا فرصت یک از برخورداری در مردان بھ

 جنسیت نظر از خنثی قانون.... محرومند موجود پیش از ھاینابرابری
 .کند تشدید را آن یا و منع را موجود ھاینابرابری است ممکن گرایی
 منبع:

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 16 (2005). 

 حقوق برابری در خود) ۲۰۰۰( ۲۸ شماره کلی اظھارات در بشر حقوق کمیتھ
 موانع ایدب تنھا نھ عضو کشورھای کھروشن می کند مردان، و زنان

 برای مثبت اقدامات اتخاذ بھ ھمچنین ھاآن بلکھ کنند، حذف را برابری
 باید عضو کشورھای« کندمی مشخص سپس کمیتھ. دارند تعھد برابری تضمین

 توجیھ برای فرھنگی یا یآیین تاریخی، سنتی، رویکرد کھ یابند اطمینان
 مندیبھره بھ و قانوندر برابر برابری بھ زنان حقوق زیر پا نھادن

 تشریح بھ آن از پس کمیتھ. »شودنمی استفاده میثاق حقوق از برابر
 مواد با ارتباط در زنان برابر حقوق از اطمینان برای خاص تعھدات
 .پردازدمی میثاق گوناگون

 
 د. برابری و انصاف

 
 از زنان کھ است آن نیازمند کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان

 خود حقوق ھمھ از عملی مندیبھره در و برخوردار مردان با برابر حقوقی
 بھ بشر حقوق المللی بین معاھدات کھ حالی در. باشند توانمند



 بیشتر کھ است »انصاف« اصطالح دیگر ھایبخش در کنند،می اشاره »برابری«
 .شودمی استفاده

 
 قرار استفاده مورد یشکل در مواقع بعضی در »جنسیتی برابری« اصطالح

 نشان یعنی جامد،نابی جامعھ در ھزنان نقش قالب استمرار بھ کھ گیردمی
 عھده بر کھ ھایینقشھم راستا با و »منصفانھ« باید زنان با دھدمی

 .18شود رفتار دارند
 

 ھایقالب تقویت و جنسیتی نابرابر روابط تداوم خطر ،ادراک شیوه این
 ھ رفع تبعیض علیھ زنانکمیت. زندمی دامن را زنان حال بھ مخل جنسیتی

 این بر ،گوناگون کشورھای درباره پایانی مشاھدات و کلی ھایتوصیھ در
 درباره) ۲۰۱۰( ۲۸ شماره عمومی توصیھ در مثال است، کرده تاکید امر

 داشتھ اشعار کھ کنوانسیون، ۲ ماده طبق عضو کشورھای بنیادین تعھدات
 یا مردان و زنان یبرابر مفاھیم شودمی خواستھ عضو کشورھای از«

 تناسب مفھوم از و کنند استفاده انحصاری بھ طور  را جنسیتی برابری
 برابری.» نکنند استفاده کنوانسیون تحت خود تعھدات اجرای در جنسیتی
 تواندنمی کنوانسیون، در استفاده مورد حقوقی تعریف بھ عنوان جنسیتی

 .19 شود جایگزین ستا ذھنی معیارھای بھ مشروط مفھوم یک کھ تناسب، با
 

 از برداشت سوء بعلت را تناسب واژهبھ کارگیری  ھم نفعان ذی برخی
 بھ است، مردان و زنان با یکسان رفتار معنای بھ جنسیتی برابری اینکھ

. نیکوتر دانستھ اند  مردان، و زنان راستین شرایط گرفتن نظر در جای
 باید کھ معیاری ن،بنیادی برابری شد، داده توضیح باال در کھ ھمانطور

 بھ دستیابی برای اقدام نیازمند شود، رعایت بشر حقوقھم راستا با
 با کھ باشد داشتھ معنا چنین تواندمی امر این. است نتایج در برابری

 در شمار آوردن یا و تاریخی تبعیض جبران منظور بھ مردان و زنان
 .شودنمی تاررف نحو یک بھ دقیقا ھمیشھ زنان، زیست شناختی ھایتفاوت

ذاتی، اصل  بھ طور " 
 گرفتن نظر در بدون ھا،انسان ھمھ کھ است مفھوم بھ این 

 انتخاب و ایحرفھ مشاغل ادامھ شخصی، ھایتوانایی پرورش در جنسیتشان،
 و سخت جنسیتی ھاینقش از و ھا،لبقا توسط شده وضع محدودیت بدون

 دو ھر مشعر بر مردان و زنان بین برابری مفھوم 20آزادند." تعصبات
 .است اساسی و رسمی برابریگونھ 
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 اصول بر پایھ ناعادالنھ ھایتفاوت بردن بین از اخالقی ضرورت " 
تنگدست  و ترینمحروم بر تمرکز نیازمند انصاف. است عدالت و انصاف

 راس در را انصاف} محور توسعھ ھایسازمان{ از بسیاری. ھاست نتری
 بشری، حقوق دیدگاه از حال، این با. اندداده قرار خود کار دستور
 مفھوم آن تعریف کھ چرا دارد، مراهھ بھ ایویژه خطرات انصاف بر تکیھ

 کھ حالی در. نیست آور الزام حقوقی نظر از کھ است پذیری انعطاف
خواست ھای  است ممکن سازد، متبادر ذھن بھ را عدالت است ممکن انصاف
 نظر در تبعیض نبود و برابری از جداگانھ صورت بھ اگر را حقوقی
 سیاسی مصالح بھ توجھ با و خودسرانھ بھ طور  کرده تعدیل شود گرفتھ

 ."21 شود تعریف یبین جھان و

 تاررف بھ اشاره برای قضایی ھایگستره بعضی در " 
. شودمی استعمال آنان، نیازھای بھ توجھ با مردان، و زنان با عادالنھ

 از اما است متفاوت کھ رفتاری یا برابر، رفتار است ممکن اصطالح این
 "22.داشتھ باشددر بر  را معادل ھایفرصت و تعھدات منافع، حقوق، نظر

 ه. جنسیت
 و زنان برای شده ساختھ ھاینقش و ھاویژگی اجتماعی، ھایھویت بھ جنسیت
. نیست زنان واژه با جایگزینی قابل جنس واژه. دارد اشاره مردان
 سلسلھ زیستی، ھایتفاوت این تعبیر در جامعھ فرھنگی و اجتماعی معنای

 نفع بھ حقوق و قدرت توزیع در و مردان و زنان بین روابط در مراتبی
 اجتماعی گیری وضعم این. بھ وجود آورده است را زنان علیھ و مردان
 اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی، سیاسی، عوامل تاثیر تحت مردان و زنان
 فرھنگ، با تواندمی داشتھ، قرار محیطی زیست و یبین جھان ی،آیین

 .یابد تغییر اجتماع و جامعھ
 

 و یابندمی تغییر زمان طول در ھاآن. سیالند و پویا جنسیتی ھایساخت
 از یا نمونھ عنوان بھ. باشند متفاوت توانندیم گوناگون ھایفرھنگ در

 بھ گونھ جوامع بیشتر در زنان نقش اجتماع، در شده آموختھ ھایتفاوت
 نقش کھ حالی در است، شده محدود کودکان و خانواده از مراقبت بھ سنتی

 در. است بوده خانھ از خارج در کار با خانواده معیشت تامین مردان
 یافتھ تغییر مردان و زنان ھاینقش از سنتی شتبردا این جوامع، بیشتر

 .است تحول حال در مداوم بھ گونھ و
 

 دیدگاه از بشر حقوق المللی بین قوانین و الملل بین حقوق کند و کاو
 چگونھشویم  آگاه تا کندمی کمک جنسیتی تحلیل زیرا است، مھم جنسیتی

 تجربھ وتمتفا بھ طور  را بشر حقوق زیر پا نھادن مردان و زنان
 ،آیین اجتماعی، طبقھ سن، مانند ھاییتفاوت تاثیر ھمچنین و کنندمی

 امر این. آیدمی بنظر زیر پا نھادن موارد گونھ این بر مکان و فرھنگ
 زنان، و مردان بین نقش و نابرابری و مراتب سلسلھ بر پایھ روابط

21 Catarina de Albuquerque, “The Future is Now: Eliminating inequalities in sanitation, water and hygiene”, October 2012. Available from 
www.ohchr.org. 
22 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 28 (2010) on the core obligations of States 
parties under article 2 of the Convention, para. 22. 

                                                            



 قدرت بھ زنان نابرابر دسترسی و زنان، کار بھ شده داده نابرابر ارزش
. کندمی بررسی و برجستھ را منابع و اموال ھمچنین و گیری تصمیم و

 و ھاسیاست قوانین تاثیر ارزیابی بھ ھمگرایی یا جنسیتی ھمگرایی
 در کھ ھمانطور زنان، و مردان ھایگروه بر ،گوناگون ھایبرنامھ
 .کندمی کمک شده داده توضیح زیر چھارچوب

 

 و زنان دخالت پیامدھای ارزیابی روند 
 ھاسیاست قوانین، جملھ از شده، ریزی برنامھ اقدام ھرگونھ در مردان

 است راھبردی این. است سطوح ھمھ در و ھاگستره ھمھ در ھا،برنامھ یا
 بعد یک بھ مردان ھمچنین و زنان ھایتجربھ و نگرانی تبدیل برای

 و ھاسیاست ارزیابی و ظارتن اجراء، طراحی، از ناپذیر جدایی
 کھ طوری بھ اجتماعی و اقتصادی سیاسی، ھایگستره ھمھ در ھابرنامھ

. نکند پیدا دوام نابرابری شده مندبھره برابر بھ گونھ مردان و زنان
 جنسیتی ھمگرایی. است زنان و مردان بین برابری بھ رسیدن نھایی ھدف
 تجارب بر تاکید معنی ھب نظری بھ طور  روش و راھبرد یک عنوان بھ

 و شده ساختھ اجتماعی ھایتفاوت بھ توجھ با حال، این با. نیست زنان
 بھ بیشتر عمل در دنیا، جوامع از بسیاری در مرد و زن بین روابط

 بموجب منفی بھ طور  بیشتر کھ چرا شود،می منجر زنان بر خاص تمرکزی
 .تاثیر می پذیرند موجود جنسیتی ھاینابرابری

 
 
ھویت جنسی  گسترهجنسیت ھمچنین یک اصطالح مھم است برای اینکھ در  

 و عمیق احساسی دھنده نشان جنسیتی ھویت. 23درستی داشتھ باشیم آگاھی
 یافتھ اختصاص زیستی جنسیت با خواه کھ است، خود جنسیت از شده تجربھ

 گرایش از جنسیتی ھویت. ندارد خواه و دارد ھمخوانی تولد ھنگام در
. است متفاوت شودمی جلب آن بھ شخص کھ دارد جنسی بھ اشاره کھ جنسی،

گرایش  مخالف جنس بھ داده جنسیت تغییر اشخاص بسیاری ،نمونھ عنوان بھ
 .دارند

 
 گوناگون تبعیض اشکالالمللی بودن و  بینو. 

 
 تنھا چھ اگر است، داشتھ وجود ھمیشھ تبعیض در ھمسو شکل و سطح چندین

 وضعیت سن،. است شده اذعان ترگسترده بھ گونھ ھاآن بھ اخیر ھایدھھ در
 شھروندی، ملی، خاستگاه ،آیین قومی، و نژادی گستره پس اقتصادی،
 و تنگدستی ھمچنین و معلولیت، و HIV / AIDS ویژه بھ سالمت، وضعیت،
 در تبعیض ماھیت تواندمی کھ است عواملی از ھایینمونھ جنسی، گرایش
  .24دھد قرار تاثیر تحت صورت این غیر در یا و تشدید را زنان برابر

 
 بھ زنان بسیاری« داشتند اذعان ھادولت زنان، جھانی ھمایش چھارمین در
 یا و معلولیت ،آیین فرھنگ، قومیت، زبان، نژاد، مانند عواملی سبب

 و بودن مھاجر بودن، بومی علت بھ یا و خود اقتصادی و اجتماعی طبقھ

23 See also OHCHR, Born Free and Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law (HR/PUB/12/06).   
24 See OHCHR, “Women facing multiple forms of discrimination”, April 2009, available from 
www.un.org/en/durbanreview2009/pdf/InfoNote_07_Women_and_ Discrimination_En.pdf; and Colleen Sheppard, “Multiple discrimination in 
the world of work”, Working Paper No. 66 (Geneva, International Labour Organization, September 2010), available from 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/ documents/newsitem/wcms_170018.pdf. 

                                                            



 یا آواره زنان گروه در یا و بودن، مھاجر رگرکا زنان جزء جملھ از
 موانع با شان بشری حقوق از بھره مندی برای »داشتن قرار پناھنده
 ھاآن کھ کردند اعالم ھادولت دوربان، اعالمیھ در. روبرویند اضافی

 نبود وبیگانھ ستیزی  نژادی، تبعیض نژادپرستی، اندشده متقاعد«
 دختران و زنان بر متفاوت ایشیوه ھب را خود آن مربوط بھ رواداری

 زندگی، شرایط شدن تربد بھ منجر عوامل از تواندمی و کند،می شکارآ
 حقوق از محرومیت یا محدودیت و تبعیض بسیار  اشکال خشونت، ،تنگدستی

 در جنسیتی دیدگاه ھمگرایی بھ نیاز« پس از آن ھاآن.» شود بشر
 تبعیض نژادپرستی، علیھ مربوط قداما ھایبرنامھ و ھاراھبرد ھا،سیاست

 گوناگون اشکال بھ پرداختن برای رواداری نبود وبیگانھ ستیزی نژادی،
 .»داشتند اذعان را تبعیض

 
 شماره عمومی توصیھ در ھمچنین مقولھ این بھ کمیتھ رفع تبعیض نژادی

 اشاره آن در کھ پرداخت، نژادی تبعیض جنسیتی ھایجنبھ در) ۲۰۰۰( ۲۵
 بھ یا و برابر بھ گونھ را مردان و زنان ھمیشھ نژادی عیضتب« کرد

 تبعیض آن در کھ دارد وجود شرایطی. دھدنمی قرار تاثیر تحت شکل ھمان
 زنان بر یا و گذارد،می تاثیر زنان بر نخست درجھ در یا و تنھا نژادی

 بھ نسبت یگوناگون ھایدرجھ بھ یا و بوده، موثر گوناگون راه ھا بھ
 نشده داده تشخیص بیشتر نژادی تبعیض چنین. است بوده تاثیرگذار مردان
 زندگی تجارب بھ یآشکار اذعان یا و شناسایی گونھ ھیچ اگر است،

 وجود عمومی و خصوصی زندگی گستره دو ھر در مردان و زنان گوناگون
 .»باشد نداشتھ

 
 خود،) ۲۰۰۴( ۲۵ شماره عمومی توصیھ در ،کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان

 زنان علیھ گوناگون ھایتبعیض با باید عضو ھایدولت کرد تاکید ھمچنین
 حقوق کنوانسیون. شوند روبرو ویژه زمان دار یراھکارھا اتخاذ با

 بھ کھ است بشر حقوق آور الزام معاھده یننخست معلولیت دارای اشخاص
 قرار بررسی مورد را دختران و زنان علیھ بسیار  ھایتبعیض روشنی
 از اطمینان برای ییراھکارھا است خواستھ عضو ھایدولت از داده،

 آزادیھای و بشر حقوق ھمھ از معلول دختران و زنان برابر برخورداری
 .کند اتخاذ اساسی

 
رشتھ  میان کند و کاو اعمال بھ نیاز زنان علیھ خشونت ویژه گزارشگر

 دندا نشان برای را جنسیت بر پایھ خشونت درباره تحقیق ھنگام ای
 اخیر گزارش در. 25است اذعان داشتھ زنان علیھ تبعیض گوناگون ھایدستھ

 ،A / HRC / ۱۷/۲۶ زنان علیھ خشونت ھمسوی و چندگانھ اشکال درباره
 دارد نیاز فراگیر اقدامات بھ خشونت حذف کندمی استدالل ویژه گزارشگر

د و کن یعنی این. بپردازد تبعیض و جنسیت بین نابرابری دوی ھر بھ کھ
 و دختران پذیری آسیب افزایش عوامل باید جنسیت بر پایھ خشونت کاو

 اندازه اشتغال، وضعیت تحصیالت، سطح جغرافیایی، موقعیت مانند زنان،
 رنگ نژاد،مدنی، و سیاسی مشارکت بھ دسترسی زناشویی، روابط خانوار،
 ھویت زبان، بھ تسلط و مھارت سن، جسمی، و فکری ھایتوانایی پوست،
 .آورددر شمار را جنسی گرایش و قومی

25 See “15 years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences (1994–2009): a critical 
review”. Available from http://www2. ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf (accessed 6 
November 2013). 

                                                            



"
 چھارچوب حقوق بشر در عمل .5
 

 حقوق ھمھ بر داده تشکیل را جھان جمعیت از نیمی زنان کھ آنجا از
 ھر نیست آن بر مجلد این محقند، مردان با برابری بر پایھ بشر

. دھد پوشش را شودمیمربوط  زنان زندگی بھ کھ بشری حقوق مسئلھ
 و جنسی حقوق و بھداشت سیاسی، و عمومی زندگی بر اینجا در تمرکز

 زنان، علیھ خشونت ،شایستھ زندگی موازین از برخورداری حق باروری،
 این ھمھ در. است عدالت بھ دسترسی و بحران، و جنگ مھاجرت،
 در بودهمربوط  بھ ویژه خانواده بستر و پرورش و آموزش ،گفتارھا
 .شد خواھد پرداختھ بدان مبحث این سراسر

 
 و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق در پرورش و آموزش بر حق

کنوانسیون رفع  ،)۲۸ ماده( کودک حقوق کنوانسیون ،)۱۳ ماده( فرھنگی
 دارای اشخاص حقوق کنوانسیون و) ۱۰ ماده( ھرگونھ تبعیض علیھ زنان

 بھ فراخواندن افزون بر. است شده شناختھ رسمیت بھ) ۲۴ ماده( معلولیت
 رایگان ابتدایی آموزش و آموزش حق از برخورداری در تبعیض نبود

 خاصی موانع بھ است کرده ملزم را ھادولت ھمچنین بشر حقوق ھمگانی،
 روبرو آن با آموزش بھ دسترسی در زنان و دختران کھ کنند رسیدگی

. خشونت و کودکان کار بارداری، ھنگام، زود ھایازدواج مانند باشند،می
 دختران در جملھ از تبعیض، گوناگون اشکالگرفتار  دختران نیازھای
 باید ھم - اقلیت جوامع بھ از آن و روستایی یا فقیر مناطق از معلول،

 و مالی منابع بھ پرورش و آموزش در برابری تضمین. شود گرفتھ نظر در
 .است نیازمند دختران آموزش اھمیت درباره آگاھی افزایش ادامھ ھمچنین

"
 اسناد در نیز خانوادگی زندگی و ازدواج در مردان و زنان ریبراب حق

 بین میثاق بشر، حقوق جھانی اعالمیھ جملھ در از بشر، حقوق گوناگون
 ،کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان سیاسی، و مدنی حقوق المللی

 بھ رضایت کنوانسیون و ،زناشوییو  زنان شھروندی راجع بھ کنوانسیون
 شده شناختھ رسمیت بھ ازدواج ثبت و ازدواج برای سن اقلحد ازدواج،

 زنان خصوصی، گسترهھ ب مربوط حقوق از برخورداری در حال، این با. است
 ناگزیرند زنان ھا،کشور از بسیاری در. دارند قرار مردان سر پشت

 حقوق ھمان از فرزندان پذیرفتن و قیمومت امر در آنان کنند، ازدواج
 و فرزندان بھ را شھروندی شان نیستند مجاز آنان ند،نیست برخوردار
. ندارند برابر حقوقی اھلیت آنان و دھند، انتقال خود ھمسران

 ھمھ« خواھدمی عضو ھایدولت از کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان
 مربوط امور ھمھ در زنان علیھ تبعیض بردن بین از برای الزم اقدامات

 اقدامات این). ۱۶ ماده( کند اتخاذ را »انوادگیخ روابط و ازدواجھ ب
 با ھمسرگزینی و آزادانھ ازدواج بھ حق ھمان تضمین در بر دارنده

 انحالل از پس و ازدواج طول در ھایمسئولیت و حقوق ھمان کامل، رضایت
 شوھر، و زن عنوان بھ یکسان فردی حقوق ھمان و فرزندان، درباره آن
ھ ب مربوط حقوق. است حرفھ و شغل خانوادگی، امن انتخاب بھ حق مثل

 این در جداگانھ بھ گونھ کھ باروری، و جنسی سالمت و اموال بھ دسترسی
 قرار پوشش تحت مجموعھ این در نیز گرفت، خواھد قرار بررسی مورد فصل

 ۲۱ شماره عمومی توصیھ در کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان. است گرفتھ
 ھاکشور از خانوادگی، روابط و ازدواج در یبرابر درباره خود) ۱۹۹۴(



 مورد خصوصی گستره در مردان و زنان نابرابری مفھوم گونھ ھر خواست
 کمیتھ. کنند رد قاطعانھ بھ گونھ را عرف یا و دین قانون، تایید

 کھ چرا کنند اعالم ممنوع را ھمسری چند باید ھادولت کرد اشاره ھمچنین
 پیامد ھای  تواندمی و است تضاد در ردانم با برابری بھ زن یک حق با

 .باشد داشتھ وابستگانش و او برای جدی مالی و عاطفی
"

 الف. حقوق زنان در زندگی عمومی و خصوصی
 

 کنار گیری تصمیم فرایندھای و سیاسی زندگی از زنان تاریخی، لحاظ از
 بھ سیاسی و عمومی گستره در شرکت برای زنان پیکار. اندشده گذاشتھ

 .است داشتھ ادامھ امروز بھ تا و گردد بازمی بیستم و نوزدھم رونق
 

 زنان رای حق پارلمانی نظام مردمساالری چند ،اول جھانی جنگ زمان در
درست  متحد ملل سازمان کھ زمانی ،۱۹۴۵ سال در. شناختند رسمیت بھ را
 رای ھم ھنوز منشور کننده تصویب کشور ۵۱ از نیمی از بیش شد، شدن

 قائل برایشان محدودی رای حق تنھا یا و دادندنمی اجازه را زنان دادن
 .26بودند

 
 عمومی امور اداره در دارد حق کس ھر بشر، حقوق جھانی اعالمیھ بر پایھ

 نگارش زنان وضعیت کمیسیون وظایف یننخست از یکی. باشد سھیم خود کشور
نھ تبعیض کنوانسیون رفع ھرگو. 27بود زنان سیاسی حقوق ۱۹۵۲ کنوانسیون
 دسترسیھ ب مربوط آن ۷ ماده و افزوده پیشین کنوانسیون بر علیھ زنان

 حق رای ۷ ماده. است عمومی و سیاسی زندگی در گیری تصمیم بھ زنان
 برای شرایط داشتن و عمومی ھایپرسی ھمھ و انتخابات ھمھ در زنان دادن

 وینتد در شرکت حق انتخابی، عمومی نھادھای ھمھ بھ شدن انتخابات
 وظایف ھمھ انجام و عمومی مناصب تصدی آن، اجرای و دولت ھایسیاست
) NGO( دولتی غیر ھایسازمان در مشارکت حق و دولت سطوح ھمھ در عمومی

. کندمی تضمین را کشور سیاسی و عمومی زندگیھ ب مربوط ھایانجمن یا
 نتضمی برای متناسب اقدامات ھمھ« خواھدمی عضو ھایدولت از ۸ ماده

 کرده، تضمین را تبعیض گونھ ھر بدون و مردان با زنان برابر شرایط
 برای المللی بین سطح در خود دولت نماینده عنوان بھ را فرصت این

 .»باشند داشتھ المللی بین ھایسازمان کار در مشارکت
 

 شده تامین جھان کشورھای ھمھ تقریبا در زنان دادن رای حق چھ اگر
 آنگاه باشد، معنیبی اوقات گاھی تواندمی دادن رای حق عمل، در است،
 ھم و مردان برای ھم یا و ساختھناشدنی  تقریبا را آن دیگر شرایط کھ

 انتخابات نبود شرایط مانند باشد، دشوار بسیار دادن رای زنان برای
 کھ امنیت، نبود یا و بیان، آزادی زیر پا نھادن عادالنھ، و آزاد

 ھا،کشور برخی در. دھدمی قرار تاثیر تحت ار زنان نامتناسبی بگونھ
 یا شناسنامھ فاقد زیرا کنند نام ثبت دادن رای برای توانندنمی زنان

 مانند دیگر موانع. است شده صادر مردان برای تنھا کھ اندھویتی اوراق
 ھمچنین و ،جامعھ در زنان و مردان نقش از سنتی ھایبرداشت و ھاقالب

26 Françoise Gaspard, “Unfinished battles: political and public life”, in The Circle of Empowerment: Twenty-five Years of the UN Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women, Hanna Beate Schöpp-Schilling and Cees Flinterman, eds. (New York, Feminist Press at the City 
University of New York, 2007), pp. 145–153.   
27 Ibid., p. 148. 

                                                            



 بھ زنان تمایل یا و فرصت نیز، مربوط منابع و عاتاطال بھ دسترسی نبود
 در سنتی کار الگوھای. کندمی مھار را کامل دادن رای بھ خود حق اعمال

 زنان مشارکت موانع ھمچنان دولتی ساختارھای و سیاسی احزاب از بسیاری
 تصدی یابر تالش از است ممکن زنان آمده، شمارھ ب اجتماعی زندگی در

 نگھ و جووجست باالی ھایھزینھ و کار دغدغھ دو دلیل بھ سیاسی مناصب
. شوند دلسرد آمیز تبعیض رفتارھای و نگرشافزون بر عمومی، منصب داشتن

 تصویب را کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان کھ کشورھایی بین در
 زنان برای شرایط وجود درباره قانونی معیار دارای اندکی اندکرده
 با دولت سطوح ھمھ در جدی بھ گونھ ھمچنان زنان حال نعی در و بوده

 .اندیافتھ حضور اندک ینمایندگان
 

 در دخیل زنان موضوع بھ گسترده بھ طور  پکن اقدام برنامھ و اعالمیھ
 ھادولت اقدام، برنامھ و اعالمیھ از راه. پردازدمی گیری تصمیم و قدرت

 بھ زنان برابر ترسیدس از تا دھند انجام قاطعی اقدامات متعھدند
 ظرفیت و یابند اطمینان گیری تصمیم و قدرت ساختار در کامل مشارکت

 دقیق ھایتوصیھھم راستا با رھبری، و گیری تصمیم در شرکت برای زنان
 .دھند افزایش را اقدام، برنامھ و اعالمیھ

 

 ھایموقعیت کسب در مردان و زنان بین تعادل بھ نیل پکن اقدام برنامھ
 ھم ھنوز برابری ھدف حال، این با. است قرار ھدف را ملی گیری تصمیم

 بین اتحادیھ اعالم بھ بنا. است نیافتھ تحقق ھاکشور بسیاری در
 کل درصد ۴. ۲۱ متوسط بھ گونھ زنان ،۲۰۱۳ سال در ،)IPU( المجالس

 دھدمی نشان IPU بررسی. دادندمی تشکیل را کشور ۱۸۷ در مجلس نمایندگان
 باید ھنوز این اما است، یافتھ بھبود آگاھی و نگرش پکن ھمایش از پس
 عمومی زندگی بھ زنان برابر دسترسی برای اقدام در شایانی تغییرات بھ
  .28شود منجر سیاسی و
 
جنوب "

صحرای 
"آفریقا

آمریکای 
شمالی و 

"جنوبی
ھ و نبیخاور"اروپا"آسیا

"اقیانوس آرام"شمال آفریقا

 درصد
 نمایندگان

 مجلس زن
 ژوئیھ در

۲۰۰۰"

۱۲. ۴ ۱۵. ۳ ۱۴. ۵ ۱۶. ۲ ۳. ۸ ۱۱. ۹ 

 درصد
 نمایندگان

 مجلس زن
 ژوئیھ در

۲۰۱۳"

۲۱. ۳ ۲۴. ۸ ۱۸. ۸ ۲۴. ۴ ۱۵. ۷ ۱۲. ۸ 

"

28 Data available at www.ipu.org. 
                                                            



 درباره سوم ھدف بھ ویژه و متحد، ملل سازمان ھزاره توسعھ اھداف
 گسترش بھ ھادولت تعھد نیازمند زنان، وانمندسازیت و جنسیتی برابری

 مجالی فرمانروایی نھادھای و سیاست در زنان بھ کھ است ھاییساز و کار
 زنان، دھدمی نشان اھداف درباره آمده دست بھ ھایپیشرفت بررسی. دھدمی

 بھ حال در آرامی بھ ویژه، یراھکارھا و ھاسھمیھ وجود یمن بھ بیشتر
 ھمچنان حال این با ایمنطقھ گوناگونی ھای. اندسیاسی درتق آوردن دست

 .29باقیست
"

 روشن کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان) ۲۰۰۴( ۲۵ شماره عمومی توصیھ
 اسناد از ایگسترده طیف تواندمی »ویژه یراھکارھا« اصطالح کھ سازدمی

 ھا،رویھ و ھاسیاست مقررات، دیگر  و اداری اجرایی، قانونگذاری،
 منابع، تخصیص باز یا تخصیص پشتیبانی، یا رسانی کمک ھایبرنامھ ندمان

 اھداف ھدفمند، ارتقاء و کردن اجیر ،بھ کار گماردن ترجیحی، رفتار
شامل  را بندی سھمیھ نظام و زمانی ھایچارچوب با پیوند در شمارش قابل
 در کھ اساسی، جنسیتی برابری بھ دستیابی ھدف با باید ھاآن. شود

 .رسند تصویب بھ است شده خواستھ نسیونکنوا
 

 ترینشایع. اندکرده وضع را بندی سھمیھ نظام گوناگون اشکال ھادولت
 و قانونگذاریمراجع  بندی سھمیھ سیاسی، حزبدر  بندی سھمیھ ھاآن

 و داوطلبانھ معموال سیاسی احزاب ھایسھمیھ. است یافتھ تخصیص ھایکرسی
 یا حزب نامزد زنان شمار افزایش ایبر بوده، خاصی حزبھ ب مربوط

. است شده برقرار زنان برای درصدی تنظیم از راه منتخب، نمایندگان
 قانونگذاری از راه کھ است آوری الزام ملی ھایسیاست قانونی ھایسھمیھ
 در زنان از معینی شمار کردن داخل بھ را سیاسی احزاب ھمھ شده، اجرا

 از راه کھ است این دیگر روش. کندمی ملزم انتخاباتی نامزدھای فھرست
 شمار کھ شود گرفتھ درنظر ھاییکرسی مجلس در زنان برای ملی، سیاست یک

 پکن، جھانی ھمایش از. 30کندمی تضمین را زن قانونگذاران از معینی
 پیکار زنان، مشارکت افزایش برای ھاییسھمیھ فزاینده بھ گونھ ھادولت
 در آن با سیاست در زنان شمار کھ کندی درون بھ شتاب دادن و تبعیض با
 برخی اصالح برای اقدامات این. اندرسانده تصویب بھ است افزایش حال

 دسترسی از ھم ھنوز کھ بوده، سازمانی و نھادی موانع بھ ویژه موانع،
 .اندکرده جلوگیری سیاست بھ زنان برابر

 
 برای معموال رسند، تصویب بھ جداگانھ اگر راھکارھا این حال، این با

 با ھمخوانی بھ ھاآن ،افزون بر این. کنندنمی کفایت برابری تضمین
 ،گوناگون دالیل بھ بیشتر زنان برای سھمیھ. دارند نیاز محلی بافت
 رھبران یا احزاب توسط زنان اگر مثال است، داشتھ قرار انتقاد مورد

 تضمین خالف است ممکن کھ شوند انتخاب سیاسی منافع بھ خدمت برای سیاسی
 راستین شایستگی بر بندی سھمیھ اینکھ دلیل بھ مثال یا باشد برابری
 . 31دارد کمی بسیار تاکید اشخاص

 

29 See United Nations Department of Public Information, “Goal 3: promote gender equality and empower women”, Fact Sheet (DPI/2650 C), 
September 2010. Available from www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_FS_3_EN.pdf.   
30 Homa Hoodfar and Mona Tajali, Electoral Politics: Making Quotas Work for Women (London, Women Living under Muslim Laws, 2011), pp. 
42–49.   
31 Ibid., pp. 43–45 and 50–57. 

                                                            



 یمحیط ایجاد برای الزم اقدامات دیگر با باید زنان برای بندی سھمیھ
 افزایش مثبت تاثیر ،بھ ویژه. باشد ھمراه زنان مشارکت برای مساعد

 زنانی اگر شد، نخواھد احساس سیاسی و ومیعم زندگی در زنان نمایندگی
گفت و  در کھ باشند نداشتھ را اختیار این آورندمی دست بھ را قدرت کھ

 نفوذ اعمال گیری تصمیم روند در و جویند شرکت فعال بھ گونھ گو ھا
 .32کنند

 
 مناصب بھ یا انتخابات از حال، این با اجتماعی زندگی در مشارکت
 کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان. است ترگسترده ربسیا شدن انتخاب عمومی

 و عمومی زندگی شئون ھمھ بھ کنوانسیون ۷ ماده کھ روشن کرده است
 در شده مشخص موارد بھ تنھا نتیجھ در و است شده داده تعمیم سیاسی

 کشور عمومی و سیاسی زندگی کمیتھ، گزارش بھ. شودنمی محدود ماده خود
 ویژه بھ سیاسی، قدرت اعمال بھ تواندمی و است، ایگسترده مفھوم
 عمومی مدیریت ھایجنبھ ھمھ اداری، و اجرایی قضایی، تقنینی، ھایقدرت

 ھم محلی و ایمنطقھ ملی، المللی، بین سطوح در سیاست اجرای و تدوین و
 جامعھ در مشارکت در بر دارنده ھمچنین مشارکت بھ زنان حق. شود اطالق

 ھایاتحادیھ سیاسی، احزاب کوشش و محلی اھایعمومی،شور ھایھیات مدنی،
بر  ھایسازمان زنان، ھایسازمان صنعتی، یا ایحرفھ ھایانجمن کارگری،

. است سیاسی و عمومی زندگی ھب مربوط ھایسازمان دیگر و اجتماعات پایھ
 و سیاسی زندگیھ ب مربوط امور در کمیتھ) ۱۹۹۷( ۲۳ شماره عمومی توصیھ
 رھبری، ارشد ھایپست بھ زنان انتصاب بر دولت ئولیتمس بر زنان عمومی

 دولتی نھادھای ھمھ در و) المللی بین ملی، محلی،( دولت سطوح ھمھ در
 تاکید مشی این از پیروی بھ سیاسی احزاب تشویق و قضائیھ قوه و

 و کنند حاصل اطمینان اطالعات بھ زنان دسترسی از باید ھادولت. کندمی
 و تنگدستی زبان، ندانستن سوادی،بیمانند  موانعی بر چیره شدن برای

 . دھند انجام اقداماتی زنان جابجایی آزادی موانع
 

 است، مھم آن برقراری و صلح کردن نھادینھ در بھ ویژه زنان مشارکت
 و بشر حقوق بھ احترام بر پایھ جنگ از پس جوامع باشد قرار اگر

 شورای) ۲۰۰۰( ۱۳۲۵ شماره قطعنامھ. شود بازسازی مردمساالری ھایارزش
 درباره ھایگزارش و آن پیگیری قطعنامھ و متحد ملل سازمان امنیت
 خواھان و دارند اذعان صلح در زنان مھم سھم بھ امنیت و صلح زنان،

 ھایکار و ساز ھمھ گیری، تصمیم سطوح ھمھ در زنان حضور افزایش
 دقت با موضوع این. باشندمی اختالفات فصل و حل و مدیریت پیشگیری،

 .است گرفتھ قرار بررسی مورد مجلد این در بعدا بیشتر
 

 و گسترش برای جامعھ نھادھای و ھاگروه ،اشخاص مسئولیت و حقوق اعالمیھ
 بشر، جھانی شده شناختھ رسمیت بھ اساسی ھایآزادی و حقوق از پشتیبانی

 حقوق مدافعان مھم نقش است، موسوم ھم شرب حقوق مدافعان اعالمیھ بھ کھ
 مدافعان ھمھ حقوق و شناسدمی رسمیت بھ را مدافع زنان جملھ از بشر،
 .دھدمی قرار تاکید مورد را ھاکشور تعھدات و بشر حقوق

 

32 Farzana Bari, “Women’s political participation: issues and challenges”, draft, United Nations Division for the Advancement of Women 
(EGM/WPD-EE/2005/EP.12), 3 November 2005, p. 6. 

                                                            



 بھ را عموم توجھ بشر حقوق مدافعان وضعیت درباره ویژه گزارشگر
 حقوق درباره کھ کسانی و بشر حقوق مدافع زنان روی پیش خاص ھایچالش
. است کرده جلب )A / HRC / ۱۶/ ۴۴( کنندمی کوشش جنسیتی مسائل یا زنان

 کھ دارند قرار خطراتی گونھ ھمان معرض در زنان بشر حقوق مدافعان
 و ھدف نیز زن عنوان بھ اما ،رویارویند آن با بشر حقوق مدافعان دیگر
 این علت. 33اندگرفتھ قرار یتیجنس خاص ھایخشونت و تھدیدات معرض در یا
 نفر یک آن در کھ خاصی گستره بھ و بوده، پیچیده و داشتھ وجھ چند امر
 بھ بشر حقوق مدافع زنان کار اوقات، بیشتر. دارد بستگی کندمی کار زن

 در جنسیت و خانواده نقش در برابر برانگیز چالش سنتی مفاھیم عنوان
 مقامات و عامھ جماعت با دشمنی ھب تواندمی کھ است، شده دیده جامعھ
 ،جامعھ رھبران توسط و شده زده انگ بنابراین آنانبھ . شود منجر
 دین، کننده تھدید را آنان کھ اجتماعی و خانواده ی،آیین ھایگروه

 . شوندمی رانده داندمی یشانکوشش ھا از راه فرھنگ یا شرافت
 

 آنند بھ رسیدن برای شتال در کوشندگان آنچھ یا کار خود ،افزون بر این
 نیز) جنسیتھ ب مربوط حقوق ھر یا زنان حقوق تحقق ،نمونھ عنوان بھ(

 بھ نیز، کوشندگان ھایخانواده. گیرند قرار حمالت ھدف شود می باعث
 ھدف کارشان، ادامھ از زنان بشر حقوق مدافعان کردن دلسرد منظور
 مدافعان وضعیت هدربار ویژه گزارشگر. گیرندمی قرار خشونت و تھدید
 در خود مرد ھمکاران از بیشتر مدافع زنان است کرده اذعان بشر حقوق
 حقوق، زیر پا نھادن موارد دیگر  و خشونت از خاصی گونھ ھای معرض

 کارھای و ساز تقویت رو، این از. دارند قرار نفی و طرد تعصب،
 صخا ھایدغدغھ بھ المللی بین و محلی ھایپاسخ دیگر و یپشتیبان

 .است مھم کوشندگان
 

 ھایبرنامھ یابند اطمینان باید ھادولت است کرده توصیھ ویژه گزارشگر
 و دانستھ دخیل را جنسیتی دیدگاه بشر حقوق مدافعان از پشتیبانی
 خود اعمال سرلوحھ را بشر حقوق مدافع زنان خاص نیازھای بھ رسیدگی

 تھدید، ،رساندنت در فوری پژوھش ھای باید امر این. است داده قرار
 خواه کھ بشر حقوق مدافع زنان از استفاده سوء موارد دیگر و خشونت
 دربر را باشد یافتھ ارتکاب دولتی غیر اشخاص توسط خواه و دولت توسط
 فاقد بیشتر عمل در بشر حقوق مدافع زنان حال، این با. گیرد

 . موثرند پشتیبانی ھایسازوکار
 

 معرض در کھ زمانی مدافعان از یبانیپشت اصلی مسئولیت دولت چھ اگر
 سوی از محل در حاضران دارد، عھده بر را دارند قرار حملھ یا و تھدید
 گرفتن نظر در با نیز متحد ملل سازمان ھمچنین و المللی بین جامعھ
 فرد آگاھانھ رضایت و آسیب گونھ ھیچ ایجاد بودن، محرمانھ اساسی اصول
 عھده بر را مدافعان از پاسداری و یپشتیبان مسئولیت ،پشتیبانی مورد

 .دارند
 
 
 
 

33 Inmaculada Barcia, “Urgent responses for women human rights defenders at risk, mapping and preliminary assessment” (Association for 
Women’s Rights in Development, June 2011), p. iii. 

                                                            



"حق بر تابعیت
"

 شان توانایی اب ھم سیاسی و عمومی زندگی در مشارکت در زنان توانایی
کنوانسیون رفع ھرگونھ . پیوند دارد تابعیت و شھروندی حقوق ادعای در

 مردان با برابر حقوق زنان بھ« خواھدمی ھادولت از تبعیض علیھ زنان
 اطمینان ویژه بھ« و »کنند اعطا خود تابعیت حفظ یا تغییر کتساب،ا در

 طول در شوھر توسط شھروندی تغییر نھ و بیگانھ با ازدواج نھ کھ یابند
 را او نداده، تغییر خودکار بھ گونھ را زن شھروندی ،ازدواج دوره
 »است نکرده تحمیل او بر را شوھر شھروندی یا نکرده تابعیت بدون

 با برابر حقوقی زنان بھ« اندشده ملزم عضو ھایدولت ھمچنین ).۹ ماده(
 کھ روشن کرده است کمیتھ. »کنند اعطا کودکانشان تابعیت درباره مردان

 بر شھروندی نداشتن و است مھم جامعھ در کامل مشارکت برای شھروندی
 بھ دسترسی دولتی، منصب کسب رای، حق مثل حقوق دیگر  از برخورداری

 ھادولت ۱۵ ماده. گذاردمی جدی تاثیر اقامت محل انتخاب و میعمو منافع
 اعطا قانون پیشگاه در مردان با برابری زنان بھ« است کرده ملزم را

 امور در یکسان قانونی اھلیت در بر دارنده ھمچنین این و »نمایند
 این در محدودیت گونھ ھر کھ روشن کرده است آنگاه کمیتھ. است ھم مدنی

 جدی بھ گونھ را وابستگانش و خودگذراندن زندگی  بھ زن ناییتوا گستره
 حق اعمال شمار بودن باال بھ نگرانی با ھمچنین کمیتھ. کندمی محدود

 ھادولت از و کند،می اشاره ۱۶ و ۱۵ ،۹ مواد بر ھادولت) رزرو( شرط
 را رزرو مواد، اینھم راستا با قوانین گذاشتن اجرا بھ برای خواھدمی

 .دارند مسترد
 
 

 ب. حقوق و سالمت جنسی و باروری
 

 بھ باروری بھداشت توسعھ، و جمعیت المللی بین ھمایش اقدام برنامھ در
 نبود فقط نھ و اجتماعی و روانی جسمانی، کامل سالمت حالت« عنوان

 ھمھ و تناسل ساختارھ ب مربوط امور ھمھ در معلولیت، یا بیماری
 ویژه گزارشگر ،۲۰۰۴ سال در. «شودمی تعریف »آن فرآیندھای و ھاکارکرد

 و جسمی سالمت حصول قابل میزان ترینباال از برخورداری بھ ھمگان حقوق
 اجتماعی و روانی عاطفی، جسمی، وضعیت عنوان بھ را جنسی سالمت روانی،
 معلولیت یا عملکرد اختالل بیماری، نبود بھ معطوف تنھا کھ کرد تعریف
 سالمت از ھدف شناسایی بر پایھ تعریف این). E / CN. ۴ / ۲۰۰۴/ ۴۹( نیست
 روابط و زندگی بھبودی« داشتھ اشعار کھ است اقدام برنامھ در جنسی

 و مثل تولیدھ ب مربوط ھایمراقبت و رایزنی صرفا نھ و شخصی،
  » .است آمیزشی ھایبیماری

 
 بر حق جملھ از بشر، گوناگون حقوق با زنان باروری و جنسی سالمت

 خصوصی، حریم از برخورداری حق بھداشت، حق ،شکنجھ از آزادی حق ،زندگی
 اقتصادی، حقوق کمیتھ. شودمی مربوط تبعیض منع و پرورش و آموزش بر حق

 بر زنان حق دو ھر کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان و فرھنگی و اجتماعی
 .اندکرده قید روشنی بھ را باروری و جنسی سالمت در بر دارنده سالمت

 
 سالمتھ ب مربوط حقوق تحقق و پشتیبانی احترام، بھ ھادولت یعنی نای 

 تاکید بھداشت بر حق در ویژه گزارشگر. متعھدند زنان باروری و جنسی
) الف: (باروری امکانات و محصوالت بھداشت، خدمات بھ نسبت زنان دارد



 دسترسی) ج( اقتصادی، و فیزیکی دسترسی قابلیت با) ب( ،بسنده شمار در
 . باشندمی ذیحق) A / ۶۱/ ۳۳۸( خوب کیفیت با) د( و تبعیض ونبد

 
 زنان جنسی و باروری سالمت حقوق زیر پا نھادن تعھدات، این وجود با

 کھ خدماتی بھ دسترسی منع: مانند بسیاری تاشکاال ھااین. است مکرر
 وابستھ ضعیف، کیفیت با خدمات ارائھ باشند،می نیازمندشان زنان تنھا
 سازی نازا جملھ از مراحلی طی یا ثالث شخص تجویز بھ سترسید کردن
 زمانی. دارد اجباری جنین سقط و اجباری بکارت معاینھ زن، رضایت بدون
 بھداشت حقوق دارند قرار زودھنگام ازدواج و ختنھ معرض در زنان کھ

 .است خطر در نیز آنان تناسلی و جنسی
 

 ھایارزش در عمیقا بیشتر نانز تناسل و جنسی سالمت حقوق زیر پا نھادن
 مفاھیم. است دوانده ریشھ زنان جنسی تمایالتھ ب مربوط اجتماعی

 با بیشتر زنان کھ است معنی این بھ خانواده در زنان نقش پدرساالرانھ
 بارداری و ازدواج. دارند ارزش مثل تولید برای خود توانایی بھ توجھ

 بیشتر یکدیگر، بھ نزدیک لیخی فاصلھ با مکرر ھایبارداری یا زودھنگام
 برای اولویت دلیل بھ پسر فرزند تولید برای تالش نتیجھ عنوان بھ

 کشنده گاه پیامد ھای  با زنان سالمت بر یویرانگر تاثیر پسران،
 قرار طرد و سرزنش مورد بیشتر ناباروری سبب بھ نیز زنان. است گذاشتھ
 روبرو بشر حقوق نزیر پا نھاد گوناگون موارد با سرانجام گرفتھ،

 . شوندمی
 

 تصمیم در زنان برابر حقوق ،کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان
 بھ دسترسی و فرزندان فاصلھ و شمار درباره مسئوالنھ و آزادانھ« گیری

 حقوق این اجرای بھ را آنان کھ وسایلی و پرورش و آموزش اطالعات،
 مشخص ھمچنین کنوانسیون. کندمی تضمین را) ۱۶ ماده«( سازدمی توانمند

 اطالعات بھ دسترسی« دارندهدربر پرورش و آموزش بھ زنان حق کھ کندمی
 جملھ از خانواده، رفاه و سالمت از اطمینان بھ کمک برای آموزشی خاص

 ،افزون بر این. است) ۱۰ ماده( »خانواده تنظیم در رایزنی و اطالعات
 ترینباال از برخورداری حق ھمم عنصر تواندمی باروری و جنسی بھداشت
 نیز زنان باروری نقش. باشد روانی و جسمی سالمت حصول قابل میزان

 کار و آموزش بر حق مانند دیگر حقوق از آنان برخورداری بر تواندمی
 .باشد داشتھ تاثیر

 
 حق در بر دارنده زنان بشر حقوق« داردمی اشعار پکن اقدام برنامھ

ھ ب مربوط مسائل در مسئوالنھ و آزادانھ گیری تصمیم و نظارت بھ آنان
 تبعیض اجبار، از عاری باروری، و جنسی سالمت جملھ از جنسیشان، تمایالت

 ۲۴ شماره عمومی توصیھ در ،کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان. است »خشونت و
 باید ھادولت کھ کندمی توصیھ بھداشت، و زنان درباره خود) ۱۹۹۹(
 آموزش و خانواده تنظیم از راه را ناخواستھ بارداری از پیشگیری«

 اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیتھ. دھند قرار اولویت در را.» جنسی مسائل
 ترینباال بھ حق درباره خود) ۲۰۰۰( ۱۴ شماره کلی توضیحات در فرھنگی و

 قابل مادران سالمت خدمات ارائھ کھبیان داشت  سالمت، حصول قابل میزان
 تخطی مورد شرایطی ھیچ تحت تواندنمی کھ است اساسی تعھدی با مقایسھ

 و قاطع عمدی، اقدام دارند فوری تعھد عضو ھایدولت و شود، واقع
 اتخاذ را زایمان و بارداری گستره در سالمت بھ حق اعمال برای ھدفمند

 .کنند



"سالمت جنسی و باروری دربارهدسترسی بھ اطالعات 
"

 سنی فاصلھ و شمار درباره مسئوالنھ و آزادانھ گیری تصمیم بھ زنان حق
 ،حق این اعمال وسایل و بھ آموزش اطالعات، بھ دسترسی و فرزندان بین

 از جلوگیری جدید ھایروش در اطالعات بھ آنان دسترسی بھ توجھ نیازمند
".است جنسی مسائل فراگیر آموزش و بارداری

 
"دسترسی زنان بھ روش ھای نوین جلوگیری از بارداری

"
و یکصد  میلیارد چھار متحد، ملل سازمان جمعیت صندوق اعالم بھ بنا

 قرار) ۴۹ و ۱۵ بین( باروری سن در میالدی ۲۰۰۸ سال در زنمیلیون 
 جلوگیری بھ نیم، از بیش یا و نفر، میلیون ۸۱۸ آنان بین در. داشتند

 روشھای از تن میلیون ۶۰۳ ،شمار این از. داشتند تمایل بارداری از
آنھا  نفر میلیون ۲۱۵ و کردندمی استفاده بارداری از یپیشگیر نوین

 نیازھای بھ شدت بھ ناخواستھ ھایبارداری. را بھ کار نگرفتھ بودند
 بین در. است وابستھ بارداری از نوین پیشگیری برای نشده برآورده
 پیشگیری روش گونھ ھیچ از درصد ۶۶ شدند، بارور ناخواستھ کھ زنانی

 سنتی، ھایروش بر تکیھ با درصد ۱۶ و کردندنمی استفاده بارداری از
 کمتری موفقیت میزان کھ انزال، از قبل خروج و ایدوره پرھیز مانند

 زنان حساسیت. کردند جلوگیری بارداری از دارند نوین ھایروش نسبت بھ
 دیگر جدی پیامد آمیزشی بیماریھای دیگر و ایدز بھ ابتال بھ دختران و

 .است بارداری از پیشگیری نوین شھایرو از استفاده عدم
 
 

 گیری تصمیم حق بر بارداری از پیشگیری ھایروش از زنانآگاھی  نبود
 بھ حقشان درباره ھمچنین و فرزندانشان فاصلھ و شمار درباره آنان
 توصیھ در ،کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان. است مستقیم تاثیر دارای سالمت

 در آگاھانھ گیری تصمیم منظور بھ«اشت بیان د ،)۱۹۹۴( ۲۱ شماره عمومی
 از باید زنان بارداری، از پیشگیری اعتماد قابل و ایمن اقدامات
 داشتھ اطالعاتی روش ھا از استفاده و بارداری از پیشگیری اقدامات
 سان آن خانواده تنظیم و جنسی مسائل آموزش خدمات بھ دسترسی و باشند،

 شده تضمین برایشان است، شده مقرر کنوانسیون) H( ۱۰ ماده در کھ
. باشد تبعیض از دور و دقیق علمی نظر از باید داده ھایی چنین. »باشد
 دارند، بارداری از جلوگیریبھ  آگاھانھ اعتراض حق پزشکان کھ حالی در

 از عینی و دقیق آگاھی برای زنان حق نباید حق این از پشتیبانی
 اروپا، بشر حقوق دادگاه. دزیر پا نھ را بارداری از پیشگیری ھایروش

 ضد داروھای فروش از توانندنمی داروسازان است کرده اعالم ،نمونھ برای
 حقوق کمیتھ. 34کنند خودداری شخصی یآیین اندیشھ ھای بر پایھ بارداری
 و نوجوانان سالمت در) ۲۰۰۳( ۴ شماره بھ خود کلی توضیحات در کودک،

] نوجوانان[ یابند اطمینان دبای عضو کشورھای« است کرده مشخص توسعھ،
 تنظیم جملھ از باروری، و جنسی مسائل درباره[ شایستھ اطالعات بھ

 وضعیت ازفارغ ] آمیزشی ھایبیماری و بارداری از پیشگیری خانواده،
 خیر، یا است راضی آنان قیم یا مادر و پدر آیا اینکھ و شان زناشویی
 .»دارند دسترسی

 

34 Pichon and Sajous v. France, application No. 49853/99, decision of 2 October 2001. 
                                                            



 دسترسی بھ  خدمات و داروھا
 آنان نیاز مورد تنھا کھ دارند دسترسی خدماتی بھ زنان اینکھ تضمین

 آماده تضمین. دارد کلیدی جنبھ زنان علیھ تبعیض بردن بین از در است
 در ھادارو و خدمات این پذیرفتن قابلیت و کیفیت بودن، دسترس در و

کمیتھ رفع تبعیض . است اساسی زنان جنسی و باروری بھداشت حقوق تضمین
 مشخص پس از آن خود،) ۱۹۹۹( ۲۴ شماره عمومی توصیھ در ،لیھ زنانع

 خدمات برخی قانونی ارائھ ازدولت عضو کھ  است آمیز تبعیض این« کرده
 کھ قوانینی« کرده تاکید و ،»ورزد خودداری زنان ھب باروری بھداشت

 این کھ زنانی و شناختھ جرم را زنان نیاز مورد تنھا پزشکی ھایروش
 بھ زنان دسترسی موانع »ندنکمی مجازات اندکرده استفاده را روش

 .اند بھداشتی ھایمراقبت
 

. انددرگذشتھ ۲۰۱۰ سال در زایمان ھنگام در زن  ۲۸۷۰۰۰ شودمی برآورد
 بیماری عفونت، جراحت، بھ زن میلیون ۱۰ حدود سال ھر ،افزون بر این

 مبتال رداریباھ ب مربوط مدت دراز معلولیت بھ موارد برخی در یا
 از مراقبت زایمان، ماھر فرد حضور بھ جھانی دسترسی تضمین با. شوندمی

 سقط از جلوگیری زایمان، از بعد ھایمراقبت ،فوریت دار زایمان و زنان
 از برخی بارداری از پیشگیری لوازم انتخاب گسترش و خطرناک جنین

 .است شده جبمو را مادران میر و مرگ کاھش کھ رودمی بشمار اقداماتی
 

 35برزیل، دولت علیھ) مرحوم( تیخیرا پیمنتل سیلوا دا آلین پرونده در
 عوارض علت بھ نوزاد یک تولد از پس کھ بود تبار آفریقایی زنی قربانی

 قربانی،گرفتار  عوارض تشخیص در ناکامی. درگذشت زایمان پسا جدی
 امکانات اب بیمارستان بھ مراجعھ در دیرکرد عوارض، درمان در دیرکرد

 پس از آن و بھداشتی، مراکز بھ نامبرده روندهپ انتقال در ناکامی و
 زیر پا نھادن احراز بھ ناکامی، این جبران و بسنده پاسخ نبود

 .انجامید کنوانسیون
 

 در خصوص( ۱۲بھ موجب ماده خود از تعھدات عضو دولت کرد احراز کمیتھ
 ۲ ماده و) عدالت بھ رسیدست در خصوص) (C( ۲ ماده ،)بھداشت بھ دسترسی

)E) (دھندگان ارائھ فعالیت تنظیم در عضو دولت سعی بھ تعھد در خصوص 
. است کرده تخطی کنوانسیون، ۱ ماده بھ توجھ با ،)خصوصی درمانی خدمات
 را اشپزشکی خدمات کھ ھنگامی دولت کرد آشکار خود تصمیم در کمیتھ
 خصوصی پزشکی موسسات الاعم مسئول مستقیم بھ گونھ کندمی سپاری برون
 بھداشتی مراقبت موسسات بر نظارت و مقررات تنظیم وظیفھ بر و است،

 تاکید گستره این در شایستھ سعی بھ دولت تعھدات موازات بھ خصوصی
 خدمات کند حاصل اطمینان باید دولت کھ کرده اشاره سپس کمیتھ. دارد
 مربوط ھایسیاست ھاینک و است، زنان خاص نیازھای با منطبق مادر سالمت

 قضایی ھایحل راه اینکھ و است، شده اجرا عمل در مادران سالمتھ ب
 .اندشده ارائھ تبعیض بدون موثر پشتیبانی و بسنده

 
 و امن جنسی و باروری بھداشت خدمات بھ دسترسی از اطمینان یافتن

 ایمن جنین سقط امکانات بھ دسترسی از اطمینان نیازمند صرفھ بھ مقرون
 و بارداری از پیشگیری روشھای بھ دسترسی اگرچھ. است صرفھ بھ مقرون و

35 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, communication No. 17/2008, Views of 25 July 2011. 
                                                            



 ھیچ است، داده کاھش را ناخواستھ بارداری خطر نوین خانواده تنظیم
 ھایکار و ساز عملکرد. نیست موثر درصد ۱۰۰ بارداری از پیشگیری روش

 زندگی برای تھدیدی کھ آنجا دست کم ھادولت دھدمی نشان بشری حقوق
 یا تجاوز از ناشی بارداری کھ آنجا یا دارد، وجود زن سالمت با هھمرا
 .36کنند تامین باید را جنین سقط بھ دسترسی است محارم با زنای

 
) ۱۹۹۹( ۲۴ شماره عمومی توصیھ در نیز کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان

 جرم را جنین سقط کھ قانونی امکان، صورت در« داشت اعالم خود،
 زنانی علیھ شده تحمیل تنبیھی مقررات تا شود اصالح تواندمی گاردنابی
 جنین سقط خدمات از زدایی جرم بر.» شود حذف اندکرده جنین سقط کھ

 باید ھادولت کردمی توصیھ کھ شد، تاکید پکن اقدام برنامھ در ھمچنین
 غیرقانونی جنین سقط مورد کھ زنانی علیھ تنبیھی اقدامات حاوی قوانین

 .37 کنند بررسی را اندگرفتھ قرار
 

 دسترسی، قابل باید سقط از بعد بھداشتی خدمات بھ دسترسی ،ھر آینھ
 میر و مرگ اصلی علل از یکی غیرایمن سقط. باشد صرفھ بھ مقرون و امن

 سقط خدمات بودن امن و دسترس در از اطمینان یافتن و بوده، مادران
 زنده در انزن توانایی تامین بھ دولت تعھد از مھمی بخش ھم جنین

 .است بارداری طی ماندن
 
 

 سقط جنین درباره رکن معاھدهرویھ 
 

 
L. M. R .تجاوز سبب بھ کھ ذھنی، ناتوانی با بود سالی و سن کم دختر 
 خودداری او قانونی جنین سقط از. بود شده رباردا او از عمویش جنسی
 دیگر  یا شکنجھ( میثاق ۷ ماده زیر پا نھادن کمیتھ. بود شده

 ناکامی کھ چرا کرد، احراز را) آمیز اھانت یا انسانی غیر رفتارھای
 قانون طبق مورد این در کھ( بارداری پایان بھ او حق تضمین در دولت

زیر پا  و L. M. R روانی و جسمی رنج و درد علت) «بودمی آرژانتین
 بھ قربانی وضعیت بھ توجھ با ویژه بھ کھ بود میثاق ۷ ماده نھادن
 این »داشت.  بسیاری اھمیت جدی ناتوانی با جوان دختر یک عنوان
 جملھ از کرده، جبران را قربانی خسارات خواست عضو دولت از کمیتھ
 .بپردازد او بھ کافی غرامت

 
 
 

36 See, e.g., Human Rights Committee, general recommendation No. 28 (2000) on the equality of rights between men and women, para. 11, 
and its 2012 concluding observations on Guatemala (CCPR/C/GTM/CO/3, para. 20) and the Dominican Republic (CCPR/C/DOM/CO/5, para. 15).   
37 Report of the Fourth World Conference on Women, chap. I, resolution 1, annex II, para. 106 (k).  

                                                            



K. L شده داده تشخیص وضعیتی دچار او جنین کھ بود ایسالھ ۱۷ دختر 
. کردمی جلوگیری تولد از پس روز چند از بیش برای آن بقای از کھ بود
 کھ چرا شد خودداری خدمات ارائھ از اما کرد، جنین سقط درخواست او
 کھ مواردی در نھ بود، قانونی مادر زندگی نجات برای تنھا جنین سقط
 و بود بارداری آخر تا جنین حمل بھ مجبور K. L. بود جنین برای شکلم

 تولد از پس روز چھار کھ شد نوزادی بھ دادن شیر بھ وادار آن از پس
 یافت کھدر بشر حقوق کمیتھ ،۷ ماده زیر پا نھادن احراز با. درگذشت
 یبین پیش قابل پیامد ھای  سالھ ۱۷ دختر عاطفی ناراحتی و افسردگی
. ه استبود K. L بھ درمانی سقط انجام اختیار اعطای در دولت ناکامی

 .)کردنمی ھمکاری ھارسیدگی جریان در عضو دولت کھ باشید داشتھ توجھ(

"

L. C .کھ ھنگامی جنسی، استفاده سوء قربانی و سال و سن کم دختر 
 خودکشی بھ اقدام شده حاملھ مذکور استفاده سوء نتیجھ در شد متوجھ

 ستون در جملھ از جدی، ھایآسیب دچار اما برد بدر سالم جان او. کرد
 قانونی جنین سقط مادرش و او. بود فوری حیجرا نیازمند کھ شد فقراتش
 درخواست این. شود انجام بتواند جراحی عمل کھ طوری کردند، درخواست

 در قربانی زندگی کھ ادعا بااین نگرفت، قرار بیمارستان موافقت مورد
 سقط از پس و ماه ۵. ۳ از پس ،سر انجام. ندارد قرار خطر معرض

 بھ گردن ازاکنون  L. C اما رفتگ قرار جراحی عمل مورد او طبیعی،
. دارد را دستش جزئی دادن حرکت امکان تنھا و است شده فلج پایین
 تصمیم کھ چرا کرد، احراز را سالمت بھ او حق زیر پا نھادن کمیتھ

 اندازه بھ را او جسمانی و روانی سالمت در آسیب جنین سقط درباره
 عمل دو ھر بھ ترسیدس نیازمند او سالمت. بود نگرفتھ نظر در بسنده
 اقدام او، سن( شرایط بھ توجھ با بھ ویژه بود، درمانی سقط و جراحی

 ).جنسی استفاده سوء و خودکشی بھ

 
 

 پیشگیری نوین داروھای بھداشت جھانی سازمان دارو، بھ دسترسی درباره
 نمونھ فھرست در را اضطراری بارداری از پیشگیری جملھ از بارداری، از
 بھ دسترسی اینکھ بھ بااذعان. است کرده وارد بایستھ ایداروھ از خود

 بھ تواندمی اوقات گاھی باروری و جنسی سالمت از اطمینان برای دارو
 گزارشگر شود، محدود پزشکی وجوه جای بھ حقوقی و فرھنگی سیاسی، جھات
 شود حاصل اطمینان« است خواستھ ھاکشور از بھداشت بر حق در ویژه

 صرفا... باروری و جنسی سالمت.. درمان برای بایستھ ایداروھ بھ دسترسی
 غیر خارجی مالحظات بھ بنا و بوده دالیل و بھداشتی نیازھای بر پایھ
 )).ب( ۷۳ بند ،A / HRC / ۲۳/ ۴۲( »است نشده محدود بھداشتی

"
"
"
"

 رضایت



 زنان اھلیت کھ است معنی بدان زنان جنسی و باروری بھداشت حقوق تضمین
 بھ نیاز. شود شمرده محترم باید بدنشان درباره گیری تصمیم برای

 و ساز توسط ھمواره خاص خدمات بھ دسترسی منظور بھ ثالث شخص رضایت
 قرار انتقاد مورد زنان حقوق با ضدیت عنوان بھ بشری حقوق ھایکار

 شماره کلی توضیحات در بشر حقوق کمیتھ ،نمونھ عنوان بھ. 38است گرفتھ
 انجام برای شوھر رضایت دانستن الزامی قانونی راتمقر خود،) ۲۰۰۰( ۲۸

 .کرد تلقی اشخصوصی حریم بھ زن حق زیر پا نھادن را زن یک سازی نازا
 
 ۱۹ شماره عمومی توصیھ در ،کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان اعالم بھ
 روانی و جسمی سالمت بر جنین سقط یا اجباری سازی نازا خود،) ۱۹۹۲(

 فاصلھ و شمار درباره گیری تصمیم بھ آنان حق و گذارد،می تاثیر زنان
 دکتری ،39مجارستان علیھ  .SAپرونده  در. کندمی نقض را فرزندانشان سنی
 بدون اربیم رویرا  اجباری سازی نازا روش دولتی بیمارستان یک در

زیر پا  کمیتھ. داد انجام او رضایت اخذ برای بسنده اطالعات ارائھ
ھ ب مربوط اطالعات ویژه بھ آموزش، در ابریبر بھ خواھان حق نھادن
 حق و بھداشتی ھایمراقبت بھ دسترسی در برابری حق خانواده، تنظیم

 فاصلھ ،شماردر  گیری تصمیم حق درباره بھ ویژه خانواده، درون برابری
 .کرد احراز را کودکان آوردن دنیا بھ زمان و سنی
 

 اراده خارج پزشکی ایھروش. رویارویند خاص خطراتی با معلول اشخاص
 خطراتی چنین جملھ از است موثر شان باروری و جنسی سالمت بر کھ آنان
 معلول اشخاص حق معلولیت، دارای اشخاص حقوق کنوانسیون ۲۳ ماده. است
 دیگران با برابری بر پایھ شان باروری حفظ و خانواده حفظ و تشکیل بھ
 در شدن شناختھ رسمیت بھ در معلول اشخاص حق ۱۲ ماده. کندتقویت می را
 از بھره مندی اھلیت دارای و قانون موضوع اشخاص عنوان بھ جا ھمھ

 از. است داده قرار تاکید مورد را دیگران با برابری بر پایھ حقوقشان
 از بھره مندی اھلیت است ممکن کھ پشتیبانی بھ دسترسی جملھ، آن

 ماده. کندمی کمک خود حقوق اعمال در آنان بھ کرده تسھیل را حقوقشان
 اساس و پایھ باید آگاھانھ و آزادانھ رضایت داردمی بیان بھ روشنی ۲۵

 معلوالن حقوق کمیتھ. باشد معلول اشخاص بھ بھداشتی ھایمراقبت ارائھ
 در را »بیمار آگاھانھ و کامل رضایت بدون درمان و جراحی عمل لغو«

 .40است هکرد توصیھ عضو دولت یک بھ پایانی مشاھدات از یکی
 
 
 
 
 
 

 و رفتارھای بیرحمانھ، غیرانسانی و اھانت آمیز در مراقبت ھای بھداشتی شکنجھ

38 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 24 (1999) on women and health, and its 
comments on State party reports, for instance on Indonesia (CEDAW/C/IDN/CO/5, para. 16) and on Turkey (A/52/38/ Rev.1, para. 196); and 
Committee on the Rights of the Child, general comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable 
standard of health. (see its concluding observations on Kyrgyzstan (CRC/C/15/Add.127, para. 45)) 

                                                            



 
 یا انسانی غیر رحمانھ،بی رفتارھای دیگر  و شکنجھ ویژه گزارشگر

زیر پا  بشر، حقوق شورای بھ خود ۲۰۱۳ سال گزارش در اھانت آمیز
 تنبیھ یا رفتار یا شکنجھ کھ بھداشتی ھایمراقبت در بشر حقوق نھادن

 شکاف ھای و آیدمی بحساب اھانت آمیز و بیرحمانھ انسانی، غیر
 بھ او. داد قرار کند و کاو مورد را گستره این در موجود پشتیبانی

 او. است داشتھ مبذول خاصی توجھ باروری حقوق زیر پا نھادن موارد
 تنظار از یشکل آمیز، خشونت عمل یک اجباری سازی نازا«روشن می کند

 یا ھارفتار دیگر و شکنجھ از بودن آزاد حق از تخلف و اجتماعی،
 ھاکشور از او.» است اھانت آمیز یا انسانی غیر ،بیرحمانھ ھایمجازات
 بدون و اشخاص ھمھ برابری بر پایھ آگاھانھ و آزاد رضایت از« خواست

 و قانونی چارچوب از راه رسانی، آگاھی با ھمراه استثناء، گونھ ھیچ
 ھارویھ و ھاسیاست از راه جملھ از اداری، و قضایی کارھای و زسا

 .»کنند پشتیبانی استفاده سوءدر برابر پشتیبانی برای
"

 سقط مطلق یتممنوع از شکنجھ ضد کمیتھ نگرانی او گزارش، ھمین در
 رفتار اشکال دیگر و شکنجھ یتممنوع زیر پا نھادن عنوان بھ جنین

 او. کندمی یادآوریھمچنین  را آمیز نتاھا و غیرانسانی بیرحمانھ،
 ھایمجازات از ترس بدون زنان کنند حاصل اطمینان« ھادولت کرد توصیھ
 مراقبت جملھ از اورژانس، پزشکی ھایمراقبت بھ جویی انتقام یا کیفری

 .»باشند داشتھ دسترسی سقط، از بعد
 

".A/HRC/22/53منبع: 
"
"

 ایمن و بھداشتی بارداریحق بر 
"

 در ناتوانی و میر و مرگ اصلی علل از یکی زایمان و بارداری رضعوا
 منحصری عامل ھیچ. است توسعھ حال در کشورھای در باروری سنین در زنان
 میر و مرگ با قیاس در ۴۴ و ۱۵ سنین بین مردان ناتوانی و مرگ برای

 فارغ را، مادر میر و مرگ جھانی بھداشت سازمان .41ندارد وجود مادران
، ) اتفاقی یا تصادفی علل از نھ اما( علت زایمان، محل و زمان تمد از

 حال در زن یک مرگ در قالب آن، مدیریت نحوه یا بارداری نتیجھ
. است کرده تعریف بارداری اش دوره پایان از روز ۴۲ طی یا بارداری

 بر کھ است زایمان و طبیعی بارداری از خارج شرایطی مادران میر و مرگ
 .42گذاردمی تاثیر زمان آن طی زن یک سالمت

 
 مادر، سالمتدر  بشر حقوق بھ موظفند بشر المللی بین حقوق تحت ھادولت

. کنند محقق و پشتیبانی را آن گذارده، احترام زایمان و بارداری
 جان پیشگیری قابل بیماریھای سبب بھ زایمان ھنگام زنان کھ ھنگامی

 بھ. آیدمی میان بھ دولت ریبش حقوق تعھدات از بسیاری پای بازند،می
 نیازمندند ھادولت ،زندگی بھ زنان حق از پشتیبانی برای ،نمونھ عنوان

41 See D. Maine and A.E. Yamin, “Maternal mortality as a human rights issue: measuring compliance with international treaty obligations”, 
Human Rights Quarterly, vol. 21, No. 3 (August 1999).   
42 Susan A. Orshan, Maternity, Newborn and Women’s Health Nursing: Comprehensive Care across the Life Span (Philadelphia, Wolters 
Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins, 2008), p. 15. 

                                                            



 اتخاذ الزم اقدامات و استفاده دسترس در منابع از کنند حاصل اطمینان
 خدمات خوب کیفیت با پذیرفتن قابلیت بودن، دسترس در و آماده تا شده

 تضمینبتوان  را قیمتشان بودن سبمتنا جملھ از جنسی، و باروری بھداشت
زیر پا  موارد تواندمی ھمچنین مادران پیشگیری قابل میر و مرگ. کرد

 جملھ از روانی، و جسمی سالمت در حصول قابل سطوح ترینباال بھ حق نھادن
 و اطالعات بھ حقوق تبعیض، نبود و برابری حقوق باروری، و جنسی سالمت

 خود پی در را علمی ھایپیشرفت یایمزا از بھره مندی نیز و آموزش
 .باشد داشتھ

 
 از مادران میر و مرگ بھ نسبت بشر حقوق بر پایھ یرویکرد از استفاده

 بر پایھ دیدگاه با مادران پیشگیری قابل میر و مرگ بررسی جملھ
 حقوق در چارچوب دولت تعھداتدر  کند و کاو با تبعیض نبود و برابری

در بر  را پذیری مسئولیت و مشارکت ،یبانیپشت در خالء ھمچنین و بشر
 . دارد

 
 دسترسی از کھ زنان خاص ھایگروه پیدا کردن بشر حقوق بر پایھ رویکرد

 .کندمی آسان را اندمانده محروم بایستھ بھداشتی خدمات بھ
 

 حقوق بشر در کاھش مرگ و میر مادران بر پایھرویکرد 
 

 درخواست متحد ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیسر از بشر حقوق شورای
 عنوان بھ آن عوارض و مادران میر و مرگ از گزارش رشتھ یک کرد

 A / HRC( ۲۰۱۰ سال در نخست گزارش در. سازد آماده بشری حقوق ایمسئلھ
 بشر حقوق بر پایھ رویکرد در مھم اصل ھفت عالی کمیساریای ،)۱۴/۳۹ /
 توانمند شفافیت، رکت،مشا پاسخگویی، تبعیض، نبود: است کرده مشخص را

 از تلفیقی ،۲۰۱۱ سال در. المللی بین ھایھمکاری و پایداری، سازی،
 عالی کمیساریای آن در کھ شد ارائھ ،)A / HRC / ۱۸/۲۷( بھینھ ھایشیوه
 در مادران میر و مرگ کاھش برای بھینھ ھایشیوه کمشتر ویژگی پنج
 توان بخشیدن بھ: داد قرار توجھ مورد را بشری حقوق تعھدات با تالزم

 بر پایھ موثر رویکرد روی پیش موانع بردن بین از با زنان موقعیت
 حقوق تضمین آن، عوارض و مادر میر و مرگ بردن بین از برای بشر حقوق

 دسترسی افزایش برای بھداشتی ھاینظام تقویت جنسی، و باروری بھداشت
 جنین سقط ھب پرداختن با ماھر، نیروی از استفاده و مراقبت بھ

 .ارزیابی و نظارت بھبودی و غیرایمن،
"

 از استفاده در فنی ھایراھنمایی عالی کمیساریای ،۲۰۱۲ سال در
 میر و مرگ کاھش ھایبرنامھ و ھاسیاستدر  یبشر حقوق بر پایھ رویکرد
 اصلی ھدف. کرد آماده را) A / HRC / ۲۱/ ۲۲( آن عوارض و مادران

 سالمت ھایسیاست طراحی دنبال بھ کھ است گذارانی سیاست ھاراھنمایی
 سیاست چرخھ آن از پس. اندبشری حقوق الزاماتھم راستا با مادران
 در جملھ از پاسخگویی، و نظارت اجراء، بندی، بودجھ ریزی، برنامھ
 قرار مرحلھ ھر در بشر حقوق دیدگاه از نیاز مورد مراحل جزئیات
 .دارند

"
"



"
 زندگی شایستھج. حق زنان بھ سطح 

 و پوشاک غذا، بر حق فرھنگی و اجتماعی مدنی، حقوق المللی بین میثاق
 سطح بھ حق از بخشی عنوان بھ زندگی شرایط پیوستھ بھبودی و مسکن،

 زنان حقوق). ۱۱ ماده( کندمی اشاره خانواده و خود برای زندگی شایستھ
 امنیت و کار ھمچنین و آن، بھداشت و آب غذایی، مواد اموال، زمین، بھ

. پیوند دارد زندگی از شایستھ سطحی بھ رسیدن حق با ذاتا اجتماعی،
بھره  بر حق در بر دارنده بشر الملل بین حقوق بموجب حقوق این ھمھ

 دسترسی. است شده تضمین تبعیض، بدون و مردان با برابری بر پایھ مندی
 قحقو تحقق در تولیدی منابع بھ و پرورش و آموزش بھ خدمات، بھ زنان
 .دارد اھمیت باال در شده ذکر

"
"زمین، اموال و خانھ

. است بایستھ شانرفاه و زنان برابری در اموال و خانھ زمین، بھ حقوق
 تعیین عامل اموال و منزل زمین، بر نظارت و دسترسی در زنان حقوق

 شمار بھ روستایی اقتصاد در بھ ویژه آنان زندگی شرایط در ایکننده
 فیزیکی امنیت و اقتصادی امنیت روزانھ، بقای و انزن برای کھ رودمی

 زنان و زنان برای حقوق این اھمیت وجود با. است بایستھ فرزندانشان
 برای امنیت فاقد نامتناسبی بھ طور  ھم ھنوز زنان خانوار، سرپرست

 بوده مرد یک نام بھ اموال ثبت دلیل بھ این ،بیشتر. 43باشندمی تصدی
 گی، بیوه یا و طالق جدایی، صورت در. است زن ربراد یا شوھر پدر، کھ
 کنندمی حفظ را زمین یا اموال بھ حقوقشان بیشتر او خانواده یا مرد
 بدون خود سببی بستگان با اموال در یا شودمی خانمانبی زن کھ حالی در
 .شد خواھد شریک آن بر حقوقی یا نظارت آوردن دست بھ
"

 زمین تصرف. است زمین تصرف ھاینظام حکومت تحت مسکن و زمین بھ دسترسی
 با ھا،گروه و اشخاص مردم، بین عرفی یا قانونی تعریف با است ایرابطھ
 اقتصادی، کمیتھ ۴ شماره عمومی گزارش بھ توجھ با. زمین بھ توجھ

 ھایشکل بھ تصدی) ۱۹۹۱( شایستھ مسکن بر حق در فرھنگی و اجتماعی
 مسکن، تعاونی ،)خصوصی و عمومی( مسکن اجاره جملھ از است، گوناگون
 تصرف جملھ از غیررسمی، اسکان و اضطراری مسکن مالک، تصرف اجاره،

 امنیت از ایدرجھ باید اشخاص ھمھ تصدی، گونھ ازدور. اموال یا زمین
 تخلیھدر برابر قانونی پشتیبانی کننده تضمین کھ باشند داشتھ را

 .است دیگر تھدیدات و اذیت و آزار اجباری،
 
 معنی این بھ مسکن و زمین مال، بر نظارت نبود و آمیز تبعیض وانینق

 توسط جامعھ گیری تصمیم فرایندھای از زنان کھ می تواند باشد نیز
 روستایی، جوامع در. شوندمی حذف صاحب زمینند معمول بھ گونھ کھ مردان

 سر بر نظارت آن در کھ روشی و اجتماعی وضعیت دو ھر زمین مالکیت
 اقتصادی موقعیت. کندمی تعیین را شودمی اعمال خانوار درآمد و منابع
 بھ دسترسی برای مردان بھ ساختاری وابستگی گستره این در زنان محروم
 ناامنی معرض در را زنان تواندمی خود نوبھ بھ کھ کرده، ایجاد منابع

 .دھد قرار خشونت و

43 United Nations Centre for Human Settlements, Women’s Rights to Land, Housing and Property in Post-Conflict Situations and During 
Reconstruction: A Global Overview, Land Management Series No. 9 (Nairobi, 1999), p. 12. 

                                                            



 
 توانندمی ھمچنین عرفی، ھایرویھ ھمچنین و ی،آیین و فرھنگی ھایرویھ
 ھارویھ این. گذارند تاثیر مسکن و اموال زمین، بھ نسبت زنان حقوق بر

 است ممکن ھاآن. دارند وجود موضوعھ قوانین با موازی صورت بھ بیشتر
 اوقات گاھی و باشند آمیز تبعیض زنان علیھ مسکن، و زمین ملک، درباره

 اما نبوده مدون ھرگز مذکور ھایرویھ( شوند چیره ملی قوانین بر
 بھ کھ زمانی نمونھ عنوان بھ شوند، قوانین جایگزین عمل در توانندمی

ھ ب موضوعھ قوانین تفسیر مقام در کھ زمانی یا شده اجراء محلی صورت
 افتدمی اتفاق روستایی مناطق در ویژه بھ امر این). شوندمی کارگرفتھ

 داشتھ نفوذ انوادهخ مسائل بر ھنوز ھارویھ و رسوم و آداب آن در کھ
 موارد، اکثر در. کندمی تعیین را زنان موقعیت و دھدمی شکل را ھاآن
 ملک زمین، بر نظارت یا زنان دسترسی موجب ھارویھ یا رسوم و آداب این
 عمل، در. شودمی) برادر یا پدر شوھر،( مرد یک بھ وابستھ مسکن و

 زیان بھ و عرفی ایھرویھ و قوانین تاثیر تحت موضوعھ قوانین تفسیر
 چیره گی تحت معمول بھ گونھ گیری تصمیم ھایجرگھ. است زنان حقوق

 مربوط ھایگیری تصمیم در توانندمی ندرت بھ زنان. دارند قرار مردان
 بھ گونھ را ھاآن مسائل این ھرچند کنند، شرکت مسکن و اموال زمین،ھ ب

 تتشکیال درون تیجنسی تبعیض. دھدمی قرار تاثیر تحت جدی و مستقیم
 و ھاسیاست در گیری تصمیم از زنان محرومیت بھ نیز رسمی اداری

 .44شودمی منجر زمین و مسکن درباره ھایبرنامھ
 

 تر،سالمند زنان نمونھ عنوان بھ تبعیض، گوناگون اشکالبا درگیر زنان
 یا اقلیت جوامع بھ از آن زنان یا ایدز/HIVگرفتار  زنان معلول، زنان
 زندگی اموال و زمین بھ دسترسی در اضافی موانع با -بومی ایھگروه
 زنان بیشتر بیوه، زنان نقاط بعضی در ،نمونھ عنوان بھ. کنندمی

 آی اچ ویروس بھ آنان کردن آلوده راه از شوھرانشان قتل بھ تر،سالمند
 کنندمی استفاده موضوع این از سببی بستگان و شوندمی شناختھ مقصر وی
 بھ دسترسی از زنان. کنند توجیھ را امالک از آنان تخلیھ و دی خلع تا

 از برخورداری برای دارند شدید نیاز ھاآن بھ کھ تولیدی منابع
 . شوندمی محروم پزشکی ھایمراقبت

 
 سطح از برخورداری حق مالکیت، بھ کس ھر حق بشر حقوق جھانی اعالمیھ
 صورت در تامین بر حق و) ۲ و ۱. ۱۷ ماده( مسکن جملھ از شایستھ زندگی
 برقرار ،جنس گرفتن نظر در بدون را) ۲۵ ماده( زندگیامرار  نبود

 ازدواج امر در برابر حقوق از باید کس ھر کندمی اعالم و است، ساختھ
. باشد برخوردار) ۱۶ ماده( آن فسخ ھنگام و زناشویی دوره طول در

 تبعیض ضد ردهگست مقررات در سیاسی، و مدنی حقوق المللی بین میثاق
 بر پایھ تبعیض و تضمین را قانوندر برابر برابری ،)۲۶ ماده( خود

 و قوانین وضع بر اندازه ھمان بھ امر این. است کرده منع را جنسیت
 بین میثاق. شودمی اعمال مربوط حقوق و مسکن اموال، گستره در ھاسیاست

 از ورداریبرخ حق ھمچنین فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی
کنوانسیون  ،افزون بر این. کندمی تضمین را) ۱۱ ماده( شایستھ مسکن

 ھمھ خواھدمی ھاکشور از خاص بھ گونھ رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان
 تضمین و روستایی، زنان علیھ تبعیض بردن بین از برای الزم اقدامات

) ۲. ۱۴ ماده( مسکن جملھ از ،شایستھ زندگی شرایط از آنان برخورداری

44 Women and the Right to Adequate Housing, chap. II, sects. C and F. 
                                                            



 عضو ھایدولت کھ کندمی آشکار ھمچنین کنوانسیون. رساند انجام رابھ
 امور ھمھ در زنان علیھ تبعیض بردن بین از برای الزم اقدامات ھمھ

بھ  رسانده، انجام بھ باید را خانوادگی روابط و ازدواجھ ب مربوط
 تملک، مالکیت، در خصوص زوجین برای یکسان حقوق یابند اطمینان ویژه

 وجود) ۱. ۱۶ ماده( ملک انتقال و بھره مندی اداره، و تصدی مدیریت،
 .45دارد

 
 اداری و قانونگذاری اصالحات بھ تعھد« ھادولت پکن، اقدام برنامھ در

 جملھ از اقتصادی، منابع بھ نسبت مردان با برابر حقوق اعطای برای
 تبارات،اع مالکیت، اشکال دیگر و اراضی بر نظارت و مالکیت بھ دسترسی

. پذیرفتند را »زنان بھ شایستھ جدید ھایآوری فن و طبیعی منابع ارث،
) II زیستگاه ھمایش( بشر مساکن در متحد ملل سازمان ۱۹۹۶ ھمایش

ھ ب مربوط زیستگاه کار دستور و استانبول بیانیھ و ،)ترکیھ( استانبول
 در زنان حق جملھ از ،در پیوند حقوق گستره در را عملی برنامھ آن،

 بھ را ھادولت مذکور برنامھ. است داده ارائھ انسانی ھایشھرک توسعھ
 و زنان جملھ از ھمھ، برای اراضی بھ برابر دسترسی و تصدی حقوق تامین

 .است کرده متعھد کنندمی زندگی تنگدستی در کھ مردمانی
 

 ،می گیرند قرار تاثیر تحت اجباری تخلیھ با  نامتناسبی بھ گونھ زنان
 مسکن بر حق و تصرف امنیت در کلیدی عنصر آن برابر در تیبانیپش کھ

 معیارھای بموجب و استثنایی بسیار شرایط تحت تنھا تخلیھ. است شایستھ
 اقدامات باید ھادولت. پذیرد صورت الملل بین حقوق در شده وضع دقیق
 راھکارھا اجرای و وضع مانند المللی بین ھایمعیارھم راستا با خاصی
 از راه نمونھ بعنوان تخلیھ،در برابر زنان از پشتیبانی ایبر ویژه

 باید ھادولت. کنند اتخاذ زنان بھ مسکن و زمین مالکیت حق اعطای
 تاثیر بھ کھ پردازند زنان بر اخراج متفاوت تاثیر ارزیابی بھ آنطور

 بھ دسترسی در زنان. شود رسیدگی درستی بھ آنان بر امر این خاص
 حقوق تخلیھ فرایند ھمھ طی کامل مشارکت و یزنیرا ،مربوط اطالعات
 غرامت و خسارت جبران راه ھا تخلیھ، صورت در. دارند مردان با برابر
 اطمینان باید ھادولت و گیرد قرار زنان دسترس در اندازه یک بھ باید
 بر پایھ یا و جنسی ھایخشونت یا و تبعیض معرض در زنان کنند حاصل

 جبران بستھ ھر از مندیبھره در باید زنان .گیرندنمی قرار جنسیت
 خسارت جبران مستحق مجرد زنان یا زنان بیوه و باشند، شریک خسارتی
 .خودشانند مخصوص

 
 
 
 

زنان بموجب کنوانسیون باید از اھلیت قانونی مشابھ مردان برخوردار شوند، بنحوی کھ یک زن  بنا بھ گزارش کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان، 45
ین بتواند قرارداد منعقد کند، مالک اموال باشد و از اعتبارات مالی برخوردار شود بدون اینکھ شوھر یا عضو مرد خانواده رضایت دھد یا تضم

ال در حق زن بھ برخورداری از استقالل مالی اھمیت محوری داشتھ و ھمچنین در بسیاری کشورھا کند. حق مالکیت، اداره، بھره مندی و انتقال م
در توانایی وی برای امرار معاش و فراھم آوردن مسکن و غذا برای خود و فرزندانش اھمیت اساسی دارد.در خصوص اموال متعلق بھ زوجین، 

نحالل آن را بھ نسبت برابر بھ زن اعطاء کرده باشد، در عمل موانع زیادی وجود دارد از حتی اگر قانون حق مالکیت در زمان ازدواج یا ھنگام ا
ھای جملھ قوانین یا عرف ھای تبعیض آمیز کھ مانع اعمال این حقوق زن می شوند و دولت ھا باید بھ آنھا بپردازند.ھمین امر در قوانین و عرف 

خواھد مقررات دربارھارث کھ اصل مالکیت برابر بدست آمده در زمان ازدواج را تبیین نمی درباره ارث ھم وجود دارد و کمیتھ از دولت ھا می 
 کنند لغو کنند.

 (general recommendation No. 21 (1994)). See also Leilani Farha, “Women and housing”, in Women and International Human Rights Law, Kelly 
D. Askin and Dorean M. Koenig, eds., vol. 1 (Ardsley, New York, Transnational Publishers, 1999), pp. 510–513. 

                                                            



 
 

 
"

 نشان را شایستھ مسکن بر زنان حق و خانگی خشونت بین رابطھ پژوھش ھا
 زنان علیھ خشونت ویژه گزارشگران کارھای ھمھ در امر این و است داده

 شایستھ مسکن بر زنان حق اگر. است شده تاکید شایستھ مسکن بر حق و
 خشونتدر برابر زنان است، نشده واقع پشتیبانی مورد بسنده اندازه بھ

 علل از یکی خانگی خشونت کھ است شده کشف. شوندمی پذیر آسیب بیشتر
 سعی زنان بسیاری و بوده) انشانفرزند بیشتر و( زنان خانمانیبی اصلی
 سوء با توام زناشویی روابط بھ خانمانیبی از جلوگیری برای کنندمی

 خشونت باشندمی زمین یا اموال مالک کھ زنانی. دھند ادامھ استفاده
 زنان تصدی امنیت تامین اھمیت بھ کھ اند،کرده تجربھ را کمتر خانگی
 .دارد اشاره

"
 نبود و شوھر استفاده سوء بردن بین از جای بھ زن یک اینکھ فرض

 از در خانواده مقررات و قوانین یا جامعھ محلی، مقامات پشتیبانی
 استفاده سوء محل خانھ »ترک« بھ زندگی، شریک استفاده سوء بردن بین

 و شایستھ مسکن بر زنان حق نافی بسیاری حد تا است، شده مجبور
 حد، از بیش ازدحام. است ونتخش از عاری زندگی یک بھ آنان حق ھمچنین
بھ  گذاشتھ تاثیر فوق در مندرج حقوق بر ھمچنین بیکاری و تنگدستی

 را جامعھ و منازل در جنسی استفاده سوء و خشونت سطح مستقیم گونھ
 قربانیان از کافینا پشتیبانی ،افزون بر این. دھدمی قرار تاثیر تحت

 و حقوقی ھایکمک ،مناسبنا سرپناه و خانھ جملھ از خانگی، خشونت
 سطح بر تاثیر دارای حقوقشان، درباره زنان بھ شده ارائھ اطالعات
 ھمھ بھ باید ھادولت نتیجھ، در. است زنان خانمانیبی و خانگی خشونت

 زمین، اموال، بر زنان حقوقھ ب مربوط مسائل عنوان بھ مسائل این
 تبعیض و ونتخش از آزادی و جنسیتی برابری فردی، امنیت زندگی، مسکن،

".بپردازند
 
 

 

 خانگی، خشونت موضوع با ایپرونده مجارستان، دولت علیھ .A. T دعوای در
 تا شدبا دسترس در باید ھمیشھ پناھگاه و خانھ کھ داد حکم کمیتھ
 خانگی خشونت قربانیان برای موثر ھایپشتیبانی ارائھ بھ بتوان

 موثر و فوری اقدامات شد خواستھ عضو دولت از ،افزون بر این. پرداخت
 آورده عمل بھ را او خانواده و A. T روانی و جسمی سالمت تضمین برای

 با آن در کھ شده داده امن ایخانھ او بھ کھ کند حاصل اطمینان
 معاضدت و کودکان برای شایستھ پشتیبانی کند،می زندگی خود انکودک

 آسیب با متناسب او خسارت جبران ھمچنین و داشتھ دریافت را حقوقی
.است بوده او حقوق زیر پا نھادن با شدت ھم و شده تحمل روانی و جسمی

"
"
"



 
 

 
 مندیبھره و عزت و هرفا برای اندازه یک بھ بھداشت و آب غذا، بر حق

 اوایل در زنان اندک تغذیھ. است مھم بسیار بشری حقوق دیگر از زنان
 و تناسل خطرات و دھدمی کاھش را تولید و یادگیری بالقوه توان زندگی
 بردن بین از برای تالش امر این. دھدمی افزایش را مادر سالمت

 بر اثرات دارای کرده، نفی را زن یک عمر ھمھ در جنسیتی ھاینابرابری
 تغذیھ در گذاری سرمایھ. است منابع بھ زنان دسترسی مانند مواردی

 غذایی مواد سازی وآماده تولید در خانواده زنان نقش بھ توجھ با زنان
. 46بخشدمی بھبود را کشور ھر کلی توسعھ ظرفیت کودک، از مراقبت و

 وآوری گرد در آنان سنتی نقش و زنان و دختران وخیم سالمت وضعیت
 گذاشتھ آنان روی بر منفی تاثیر جوامع بسیاری در آب بھداشت مدیریت

 بھ گونھ ھمچنین آن بھداشت و آب کمبود کھ شده داشتھ اذعان و است،
 از استفادهھنگام  دختران و زنان. گذاردمی تاثیر ھاآن بر نامتناسبی
 دارند، خصوصیشان حریم حفظ بھ بیشتری نیاز استحمام ھنگام و آبریزگاه

 نداشتن ،افزون بر این و است، شانماھانھ عادت کھ ھنگامی ویژه بھ
 بھ تجاوز برابر در بیشتر را آنان حمام، و آبریزگاه بھ آسان دسترسی

 .کندمی پذیر آسیب جنسیت بر پایھ خشونت اشکال دیگر و عنف
"

 غذا بھ دسترسی حق فرھنگی و اجتماعی اقتصادی حقوق المللی بین میثاق
 ترفوری و تربایستھ ھایگام کھ دارد اذعان و شناختھ، رسمیت بھ را

 و گرسنگی از رھایی بھ ھمھ اساسی حق از بتوان تا باشد الزم است ممکن
 اقتصادی، حقوق کمیتھ). ۱۱ ماده( کرد حاصل اطمینان تغذیھ سوء

 حق درباره) ۱۹۹۹( ۱۲ شماره بھ خود کلی توضیحات در فرھنگی و اجتماعی
 مواد کھ است آن نیازمند حق این کھ است کرده مشخص ،بسنده غذای بر

 گزارش بھ. باشد ھمگان دسترس در اقتصادی و فیزیکی لحاظ بھ غذایی
 حاصل اطمینان تا بردارد را الزم گام ھر کھ است این دولت تعھد کمیتھ،

 بھ حق از توانندمی وقت اسرع در و اندشده رھا گرسنگی از ھمھ کھ شود
 امنیت در ملی راھبردی توسعھ بھ امر این. شوند مندبھره سندهب غذای

 تبعیض از جلوگیری نیاز بھ باید خاص بھ گونھکھ  دارد نیاز غذایی
 دسترسی تضمین جملھ از پردازد، غذایی منابع یا غذایی مواد بھ دسترسی

 مالکیت و ارث حق جملھ از« اقتصادی، منابع بھ زنان برابر و کامل
 ؛شایستھ آوری فن و طبیعی منابع اعتبارات، دیگر، لاموا و زمین

 پاداشی کھ کاری و اشتغالی خود از پشتیبانی و احترام برای اقدامات
 ھاآن ھایخانواده و مزدبگیران برای شایستھ زندگی و کندمی فراھم
 .»کندمی تضمین

 
 کشاورزی در جنسیتی شکاف شدن بستھ غذا، بر حق ویژه گزارشگر اعالم بھ
 منظور، این برای. است بایستھ ھزاره توسعھ نخست ھدف بھ دستیابی رایب

 تبعیض فرھنگی ھایرویھ و قوانین حذف« مانند اقداماتی ویژه گزارشگر
 بیشتر زنان بھ کار گماردن زنان؛ ھایتعاونی توسعھ از پشتیبانی آمیز؛

 با ھمراه زمین بر مالکیت حق ایجاد ھایطرح گسترش؛ خدمات بخش در
 دوی ھر نام بھ زمین مالکیت اسناد صدور کشاورزی؛ ترگسترده شتیبانیپ

46 Women and the Right to Food: International Law and State Practice, Right to Food Studies (Rome, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2008), p. 8. 

                                                            



 محصوالت کشت مانند ترتنوعم کشاورزی یکوشش ھا تشویق و شوھر؛ و زن
 توصیھ را »زندگی امرار محصوالت با نقدی محصوالت ترکیب و تنوعم

 فعال و بزرگ ذینفع گروه زنان کندمی اشاره ویژه گزارشگر. 47کندمی
 شودمی شنیده ندرت بھ صدایشان اما باشند،می غذا بر حق تحقق رد اصلی
 در. دارند کمی نمایندگان سیاسی و اقتصادی حقوقی، امور در کھ چرا

 دھند،می تشکیل را جھان کشاورزی کار نیروی درصد ۸۰ زنان کھ حالی
 اعتبارات درصد یک از کمتر و مالکند را اگسترھ درصد یک از کمتر آنان

  .48است ایشان بھ از آن جھان در کشاورزان بھ دهش ارائھ
 

 بھداشت و سالم آب بر حق متحد ملل سازمان عمومی مجمع ،۲۰۱۰ سال در
. شناخت رسمیت بھ ۶۴/۲۹۲ قطعنامھ از راه انسانی، حق یک عنوان بھ را
 با ذاتا حق این فرھنگی، و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیتھ اعالم بھ بنا
 حقوق المللی بین میثاق( شایستھ زندگی سطح از اریبرخورد بھ ھرکس حق

 از برخورداری حق و) ۱. ۱۱ ماده فرھنگی، و اجتماعی حقوق اقتصادی،
 مربوط) ۱. ۱۲ ماده مان،ھ( روانی و جسمی سالمت حصول قابل سطح ترینباال
 حقوق برخی از وری بھره و بوده ارجبا و درخور زندگی یک الزمھ آب. است

کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض . دارد آب بھ دسترسی بھ یبستگ بشر دیگر
 شرایط یابند اطمینان باید عضو ھایدولت کھ کندمی قید علیھ زنان

 تامین) ۲. ۱۴ ماده( آب ذخایر در خصوص جملھ از زنان، شایستھ زندگی
 فرھنگی، و اقتصادی اجتماعی، حقوق کمیتھ. شود حاصل اطمینان. است شده
 کھ دارد تاکید آب بر حق بر خود) ۲۰۰۲( ۱۵ ارهشم عمومی نظر در

 زنان جملھ از شده رانده حاشیھ بھ کشاورزان بھ خاص توجھ باید ھادولت
 آبی ھاینظام مدیریت و آب بھ یابد اطمینان و دارد مبذول کشاورز
 اندازه بھ کیفیت دارای دسترس، در باید آب. دارند منصفانھ دسترسی
 .باشد دسترس در تبعیض، بدون عینی، و صادیاقت نظر از و خوب، بسنده

 بعضی جملھ از دارند، آب بر حق در خصوص فوری تعھدات عضو ھایدولت
 در مقرر تعھدات کھ است سطحی حداقل بینم کھ خاص و اساسی تعھدات
 و آب بھ دسترسی حق تضمین. سازند فراھم را آن باید زمان ھر در میثاق

 برای ویژه بھ آمیز، تبعیض غیر مبنایی بر آب خدمات و امکانات
در . است اساسی تعھدات این از بخشی محروم، حاشیھ یا در ھایگروه
 ھادولت کندمی مشخص) ۲۰۰۲( ۱۵ شماره عمومی نظر آب، بر زنان حقخصوص
 گیری تصمیم فرایندھای در زنان نشدن مستثنی از اطمینان یافتن برای

 و کنند، طی باید را مراحلی آن بھ نسبت استحقاق و آب منابع درباره
 .است یافتھ کاھش آب گردآورنده زنان بر مضاعف فشار کنند تضمین

"
 خود گزارش در بھداشت و سالم آشامیدنی آب بھ بشر حقوق ویژه گزارشگر

روشن کرده ) A / HRC / ۲۱/۴۲( بھداشت و آب بر بشر حقوق تحقق و ھاانگ بر
 ھایتبعیض از ترکیبی تواندمی گوناگون ھایویژگی تالقی چگونھ است

 یک جنسی، کارگر یک و زن یک مانند خاص، اشخاص یا ھاگروه گریبانگیر
 شده رانده حاشیھ بھ گروه یک بھ تعلق و بودن زن یا ،HIV بھ آلوده زن
 بسیاری حد تا شده زده زنان از گروه این بر کھ انگی. آورد بوجود را
 گی قاعده در زنان. گذاردیم تاثیر بھداشت و آب بھ آنان دسترسی بر

47 www.srfood.org/en/gender (accessed 8 November 2013). 
48 Ibid. See also gender resources on the website of the Food and Agriculture Organization of the United Nations: www.fao.org/gender/gender-
home/gender-resources/en/ (accessed 8 November 2013). 

                                                            



 در تابو یک عنوان بھ ھنوز قاعدگی و رویارویند انگ این با نیز
 شایستھ امکانات فاقد بیشتر زنان. است مانده باقی ھاکشور از بسیاری

 دوران در شو و شست یا تعویض برای نیاز مورد خصوصی حریم و
 »ناخالص« یا »هآلود« را قاعده زنان کھ فرھنگی ادراکات و اند،قاعدگی

 ھایمحدودیت ھمچنین و انزوایشان حتی یاتحرک  نکاستھ شد بھ داندمی
 گی قاعده دوران در غذا و آب منابع بھ محدود دسترسی و غذایی رژیم
 نیز گی قاعده درباره عمیق و دار ریشھ ھایرویھ و ھاتابو. شودمی منجر

 است ممکن دختران کھ چرا دارند، آموزش بھ دختران حق بر منفی تاثیر
 ھیچ اینکھ دلیل بھ یا باشند، غایب مدرسھ از گی قاعده دوران در

 از سوی آنان اینکھ یا نیست مدرسھ در یا شایستھ امکانات
 با پیکار برای. اندشده جدا فرھنگی ھایرویھ سبب بھ ھایشانخانواده

 تاطالعا بھ بسنده دسترسی شوند مطمئن باید ھادولت زدن، انگ و سکوت
 مدارس در فراگیر جنسی ھایآموزش جملھ از بھداشت، و گی قاعده درباره
 پسران و دختران گروه ھردو دادن قرار مخاطب با گی، قاعده درباره

 .شود تضمین باید ھم کافی بھداشتی تسھیالت ارائھ. دارد وجود
"

" شایستھحق بر کار و تامین اجتماعی 
 

 برخورداری بھ حق با اجتماعی یتامن و کار بر حق حقوق، دیگر افزون بر
 و خود برای زندگی شرایط پیوستھ یبھبود و زندگی شایستھ سطح از

 ،)ILO( کار المللی بین سازمان گزارش بھ بنا. دارد ارتباط خانواده
 از کنند،می تجربھ کار از جنبھ ھر در تقریبا را سازمانی موانع زنان
 کھ کاری نوع یا است، شده پرداختھ مزدی کارشان بابت آیا اینکھ جملھ

 بودن دسترس در یا اند،شده محروم شگرفتن از یاو  اندیافتھ
 سطح یا مادران، کار ھنگام کودکان از مراقبت مانند ھاییپشتیبانی

 مشاغل بھ دسترسیشان یا آنان، کاری شرایط یا دستمزدشان، و حقوق
 حقوق دنبو یا آنان، شغل ناامنی یا تر،باال حقوق با »مردانھ«

 برای الزم اطالعات یا منابع وقت، کمبود یا و مزایا، یا بازنشستگی
 توسعھ کشورھای گروه دو ھر در فقیر اکثریت زنان .49حقوقشان اعمال
 نقش بھ توجھ با ھمچنین و دھند،می تشکیل را توسعھ حال در و یافتھ
 و موقت کارگر و مھاجر رسمی، غیر کارگر پرستار، مادر، عنوان بھ آنان
 اجتماعی تامین بھ دسترسی برایبسیار  موانع با وقت، پاره

 اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق در کار بھ کلی حق.رویارویند
 حق ،افزون بر این میثاق. است شده مقرر) ۶ ماده( فرھنگی و اجتماعی
 حق بھ ویژه مساعد، و عادالنھ کار شرایط از شدن مندبھره برای ھمگان

 بھ ھمچنین میثاق. شناسدمی رسمیت بھ را) ۷ ماده( ایمن کاری شرایط بر
 حق و صنفی ھایاتحادیھ تشکیل حق مانند کار،ھ ب مربوط جمعی حقوق

 کمیتھ کھ آنطور. پردازدمی) ۸ ماده( صنفی اتحادیھ بھ پیوستن اختیاری
 دھد،می توضیح میثاق ۶ ماده درباره) ۲۰۰۵( ۱۸ شماره عمومی نظر در
 ھمچنین و فرد اساسی حقوق بھ یعنی باشد، معقول و تھشایس باید کار

 بنابراین. گذارد احترام دستمزد با ھمراه و ایمن کار بھ کارگر حقوق
 کارگران شمار امکان حد در تا کنند اتخاذ ییراھکارھا باید ھادولت
 پشتیبانی گونھ ھر فاقد نتیجھ در کھ) زنان عمدتا( رسمی اقتصاد خارج
 بدون حیث ھر از و فراھم باید کار. دھند کاھش ار دولتند جانب از

 باز،. باشد. باشد کارگر شخص برای پذیرفتن قابل و دسترس در تبعیض

49 See www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/gender.htm (accessed 8 November 2013). 
                                                            



 شده رعایت تبعیض بدون کار بھ حق کند تضمین کھ دارد فوری تکلیف دولت
 و قطعی ارادی، ھایگام کامل اشتغال و کار بھ حق تحقق سوی بھ و

 .بردارد را ھدفمندی
"

 پیکار برای پشتیبانی فراگیر نظام یک« بھ نیاز افزون بر این ھکمیت
 و زنان بھ نسبت برابر رفتار ھاو فرصت از اطمینان و جنسیتی تبعیض با

 با کاردر برابر برابر دستمزد تضمین با کار بھ حقشاندر خصوص  مردان
 خاص، بھ گونھ« اینکھ و داده قرار تاکید مورد را »برابر ارزش

 برای توجیھی نباید و شود تلقی اشتغال برای مانعی نباید ھابارداری
 .»آیددر شمار شغل دادن دست از
"

 در و جنسیتی برابری امر در کار المللی بین سازمان اصلی کنوانسیون
بھ کار ( تبعیض منع در) ۱۹۵۸( ۱۱۱ شماره کنوانسیون کار، موضوع

 برای ملی سیاست باید ھادولت کندمی مقرر کھ است) اشتغال و گماردن
 با اشتغال و بھ کار گماردن درباره ھارفتار و ھافرصت برابری گسترش

 دیگر. کنند پیگیری و رااعالم جنسیت بر پایھ تبعیض بردن بین از ھدف
 و دستمزد درباره) ۱۹۵۱( ۱۰۰ شماره کنوانسیون توجھ، قابل کنوانسیون

 پرداخت بھ خاص ھبھ گون کھ است برابر ارزش با کار برای برابر پاداش
 کنوانسیون ھمچنین،. پردازدمی مرد و زن برابر کار برای برابر دستمزد
 و خانوادگی ھایمسئولیت با کارگران درباره) ۱۹۸۱( ۱۵۶ شماره

. انددستھ این از مادران از پشتیبانی در) ۲۰۰۰( ۱۸۳ شماره کنوانسیون
 دیدگاه از کار یالملل بین سازمان ھایکنوانسیون دیگر از بسیاری شمار

 شرایط شغلی، ارتقاء درباره کنوانسیون جملھ از دارد، وجود جنسیتی
  HIVگرفتار  اشخاص مانند خاص، ھایدستھ از پشتیبانی ھمچنین و کار،
AIDS، 50داخلی کارگران و مھاجر کارگران ھا،قبیلھ و بومی مردمان. 

"
 اجتماعی، ھایبیمھ جملھ از اجتماعی، تامین از برخورداری حق ھمچنین،

 پیش) ۹ ماده( فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق در
 حق کمیتھ) ۲۰۰۷( ۱۹ شماره کلی توضیح بر بنا. است شده یبین

برای  انسانی شایستگی تضمین در امر این اجتماعی، تامین از برخورداری
 یتشاناھل از را آنان کھ رویارویند شرایطی با کھ زمانی ،اشخاص ھمھ

 محوری اھمیت کندمی محروم میثاق از برخاستھ حقوق کامل تحقق برای
 منافع حفظ و دسترسی حق در بر دارنده اجتماعی تامین بر حق. دارد
در برابر  جملھ، از ،است ھم ھاپشتیبانی تضمین منظور بھ تبعیض بدون
 زایمان، ناتوانی، بیماری، علت بھ کھ کار از شده حاصل درآمد نبود

 خانواده، اعضای از یکی مرگ یا کھولت بیکاری، کار، ھایسیبآ
 بھ ویژه خانواده، بسندهنا پشتیبانی یا و گزاف بھداشتی ھایمراقبت

 .است بزرگسال وابستگان کودکان بھ نسبت
"

 برخوردار اجتماعی تامین حق از اندازه یک بھ باید زنان و مردان
 فرھنگی، حقوق و جتماعیا اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق( باشند
 برابر حق در خود) ۲۰۰۵( ۱۶ شماره کلی توضیح در). ۳ و ۲. ۲ مواد

 و اجتماعی اقتصادی، حقوق تمامی از بھره مندی در زنان و مردان

50 ILO, Gender Equality and Decent Work: Selected ILO Conventions and Recommendations that Promote Gender Equality as of 2012, 3rd rev. 
ed. (Geneva, 2012). Available from www.ilo.int/global/standards/information-resources-and-publications/publications/ WCMS_088023/lang--
en/index.htm. 

                                                            



 نیازمند ۹ ماده با توام ۳ ماده اجرای کھ کندمی اشاره کمیتھ فرھنگی،
 برابر زنان و نمردا اجباری بازنشستگی سن ،نمونھ برای کھ، است این

 ھایبخش بازنشستگی ھایبرنامھ برابر مزایای زنان شود تضمین بوده،
 و زنان، برای زایمان مرخصی تضمین و کنندمی دریافت را خصوصی و دولتی
 و مردان دو ھر برای والدین مرخصی ھمچنین و مردان برای پدران مرخصی
 در خود) ۲۰۰۷( ۱۹ شماره کلی توضیح در. شود تضمین مواقع این در زنان
 بین از برای عضو ھایدولت داردمی اشعار کمیتھ اجتماعی، تامین بر حق

 پیوند و اجتماعی تامین ھایطرح بھ زنان برابر کمک از کھ عواملی بردن
 در تفاوت. بردارند باید ھاییگام است، کرده جلوگیری ھاکمک با مزایا
 است، ھانقشھ طراحی در نآمددر شمار نیازمند زنان و مردان عمر متوسط

 غیر ھایطرح و شوند، منجر بالفعل تبعیض بھ توانندمی ھاآن کھ چرا
 تنگدستی در مردان از بیشتر زنان کھ آورنددر شمار باید نیز مشارکتی
 عھده بر را کودکانشان از مراقبت مسئولیت تنھایی بھ و کرده زندگی
 حقوق دریافت تمالاح با مشارکتی، بازنشستگی ھایبرنامھ. دارند

 تواندمی ترسالمند زنان کمتر مشارکتی مزایای دیگر و بازنشستگی
 درباره) ۲۰۱۰( ۲۷ شماره عمومی توصیھ .51سازد برجستھ را ھانابرابری

گونھ  درباره پس از آن آنان بشر حقوق از پشتیبانی و ترسالمند زنان
 در زنان. دکنمی بحث ترسالمند زنان گریبانگیر تبعیض بسیار ھای
 کمتر حقوق پرداخت بھ گرایش و دارند حضور کمتر اشتغال رسمی ھایبخش

 گزارش بھ. است دستھ این بھ برابر ارزش با کار یا ھمسان کار برای
 اثر دارای زنان زندگی سراسر در جنسیت بر پایھ تبعیض این کمیتھ،
 قوقح و کم نامتناسب بھ طور  درآمد بھ بوده، ترباال سن در تجمعی

 .شودمی منجر بازنشستگی حقوق نبود حتی یا و کم بازنشستگی
 

 
 . خشونت علیھ زناند
 

 خشونت عمل ھر« را »زنان علیھ خشونت« زنان علیھ خشونت زدودن اعالمیھ
 یا روانی، یا و جنسی فیزیکی، آسیب بھ منجر کھ جنسیت ھب مربوط بار
 بھ تھدید جملھ از شود،می زیاد احتمال بھ یا شده زنان رنج و درد

 از خودسرانھ کردن محروم یا ھافشار کردن وارد اعمال، گونھ آن انجام
.» افتدمی اتفاق خصوصی زندگی در یا عموم منظر در خواه کھ آزادی،
 .کندمی تعریف

"
 گفتمان در را بسیاری توجھ زنان علیھ خشونت میالدی، ۱۹۹۰ دھھ آغاز از

 بین جامعھ کردن متقاعد برای ل،حا این با. است کرده جلب بشری حقوق
 حقوق نگرانی یک عنوان بھ زنان علیھ خشونت درباره بحث بھ المللی

 جدی زیر پا نھادن جنسیت بر پایھ خشونت کھ امر این بھ اذعان و بشری
 نیز و انسانی توسعھ علیھ تھدیدی و جھانی اھمیت دارای و بشر حقوق
 حقوق جنبش از سوی مداومی و دراز پیکار است، المللی بین امنیت و صلح

 .درگرفت زنان
"

 بھنخست  وین در شده برگزار بشر حقوق ۱۹۹۳ جھانی ھمایش کار دستور
 حقوق جنبش این. است نکرده اشاره بشر حقوق جنسیتی وجھ ھر یا زنان

51 See also the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation of older persons (E/2012/51), 
para. 51. 

                                                            



 جلب ھمایش طی را زنان علیھ خشونت موضوع بھ را توجھات کھ بود زنان
 زندگی در زنان علیھ خشونت بردن ینب از شناسایی بھ جملھ از و کرد

 .52انجامید بشری حقوق تعھد یک عنوان بھ عمومی و خصوصی
 

 دسامبر در را زنان علیھ خشونت زدودن اعالمیھ عمومی مجمع ،پس از آن
 خاص بھ گونھ کھ بود المللی بین سند یننخست این. کرد تصویب ۱۹۹۳ سال
زیر  زنان علیھ خشونت ارددمی اذعان اعالمیھ. پرداختمی موضوع این بھ

 بھ نابرابر قدرت روابط مظھر و زنان اساسی ھایآزادی و حقوق پا نھادن
 خشونت خواھدمی ھادولت از اعالمیھ. است زنان و مردان بین تاریخی لحاظ
. کنند حرکت آن کردن کن ریشھ بھ سوی کرده محکوم را زنان علیھ

 آن پیامدھای و علل زنان، علیھ خشونت ویژه گزارشگر بشر حقوق کمیسیون
 معیارھای پویای توسعھ ماموریت این ایجاد. کرد منصوب ۱۹۹۴ سال در را

 با پیدایی حال در مسائل و معاصر ھایچالش بھ پاسخ برای بشری حقوق
 از راه ویژه، گزارشگر. است شده موجب را زنان علیھ خشونت بھ توجھ

 و زنان بشر حقوقھ ب مربوط حقوقی ھایچارچوب و مفاھیم خود، پژوھش ھای
 ھمایش چھارمین .53است داده توسعھ شایانی بھ گونھ را زنان علیھ خشونت
 کرده، تاکید وین جھانی ھمایش ھایگیری نتیجھ بر دوباره زنان، جھانی
 کرده لحاظ مھم بسیار گانھ ۱۲ ھایگستره فھرست در را زنان علیھ خشونت

 .54 است
"

 زنان علیھ خشونت روشنی بھ علیھ زنانکنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض 
 با خود) ۱۹۹۲( ۱۹ شماره عمومی توصیھ در کمیتھ، اما کند،نمی اشاره
 زن یک علیھ شده اعمال خشونت« داشتھ اظھار زنان، علیھ خشونت موضوع

 تحت نامتناسبی بھ گونھ را زنان یا است زن یک او کھ است این علت بھ
 بھ زنان توانایی جدی بھ گونھ یخشونت چنین. »دھدمی قرار تاثیر
 مھار را مردان با برابری بر پایھ ھاآزادی و حقوق از مندیبھره
 در مسالھ شناسایی بر یزندگی ایمقدمھ عمومی توصیھ این تصویب. کندمی

 .رفتمی شمار بھ وین جھانی ھمایش
 

 ،آیین یا گروه سن، اجتماعی، طبقھ وضعیت، ازدور ھا،کشور ھمھ در زنان
 خانھ در خواه کنند،می تجربھ را خشونت زندگی ھایگستره ھمھ در تقریبا

 زمان در یا و دولتی، ھایسازمان در خیابان، در خواه کار، محل در و
 بر داشتھ، حضور زن یک عمر طول ھمھ در ھمچنین خشونت. بحران یا جنگ

تار گرف زنان خاص ھایگروه. گذاردمی اثر ھم ترسالمند زنان و دختران
 ،بینلز مھاجر، زنان یا معلول زنان مانند تبعیض، گوناگون اشکال

 یک. باشندمی پذیر آسیب خشونتدر برابر ویژه بھ تراجنسیتی، و دوجنسی

52 Charlotte Bunch and Niamh Reilly, Demanding Accountability: The Global Campaign and Vienna Tribunal for Women’s Human Rights (Center 
for Women’s Global Leadership, 1994), pp. 2–8.  

                                                            



 از ایجلوه زنان علیھ خشونت اینکھ آگاھی با بشر حقوق بر کند و کاو
 اشعار است تاریخ طول در مردان و زنان بین نابرابر قدرت روابط

 افزایش را آن وقوع خطر کھ عواملی و ھاخشونت این خاص علل ارددمی
 علیھ یافتھ سازمان جنسیت پایھ بر تبعیض ترگسترده گستره با دھندمی

در  پذیری آسیب. است داده رخ آنان در بند بودن اشکال دیگر و زنان
 از محرومیت یا نبود نتیجھ در آمده بوجود شرایط عنوان بھ خشونتبرابر
 .55است آگاھی قابل حقوق

 
 یا خانگی خشونت شکل بھ تواندمی خانواده در زنان علیھ خشونت

 و خشن بھ طور  زنان علیھ کھ درآید آمیز اھانت یا زیان بار رفتارھای
 ویژه گزارشگر کشوری ھایبازدید. استدر جریان بوده  آمیزانقیاد  یا

 باقی ستردهگ بھ طور  خانگی خشونت است داده نشان زنان علیھ خشونت
 A( دھدمی قرار تاثیر تحت اجتماعی اقشار ھمھ در را زنان و است مانده

ھ ب مربوط خشونت مانند اھانت آمیز و زیان بار ھایشیوه). ۲۱۵ /۶۶ /
 یا مجازات نظارت، بدون ھمچنان ناموسی، ھایقتل اصطالح بھ یا و جھیزیھ
 منع در نگذاریقانو ھایپیشرفت وجود با یافتھ، سازمان زیان جبران

 درون ھایحملھ خانواده، در خشونت دیگر ھاینمونھ. است جریان در ھاآن
 از سوی تجاوز ،)جنسی یا مالی عاطفی، روانی، فیزیکی، خشونت( منزل

 قتل منزل، درون قتل( جنسیتی انگیزه با قتل یا کشی زن شوھر،
 یا و امعو توسط مجازات با جادوگری بھ متھم زنان کشتار یا تشریفاتی

 گرایش و جنسیتی ھویت ھمچنین و قومی و بومی ھویت ھب مربوط ھایقتل
 برای شده انجام ھایسقط و زنان ختنھ کودکان، ازدواج ،)جنس ھب مربوط

 .56است اوالد جنس انتخاب
 

 این از ھایینمونھ. دھدمی رخ جامعھ در زنان علیھ خشونت اشکال دیگر
 اجتماعی، نھادھای درون خشونت ،جنسی آزار تجاوز، تواندمی خشونت
 A( قتل یا جادوگری ھب مربوط ھایخشونت مھاجر، زن کارگران علیھ خشونت

 در جوان زنان موارد اکثر در چھ اگر. باشد) A / HRC / ۱۱/۲ و ۶۶/۲۱۵ /
 برخی در دارند، قرار جادوگری ھب مربوط ھایخشونت ترباال خطر معرض
 دیگران بھ اقتصادی وابستگی بھ توجھ با ترسالمند زنان آفریقا نقاط

 آسیب بیشتر جادوگریھ ب مربوط ھایکشی زن در مالکیتشان، حقوق یا
 ).A / HRC / ۲۰/ ۱۶( پذیرند

 پوشی چشم آن از یا یابدمی ارتکاب نیز دولت توسط زنان علیھ خشونت
 جنسیت بر پایھ خشونت در بر دارنده تواندمی خشونت گونھ این. شودمی
 خشونت بازداشت، طی خشونت فراقضایی، ھایقتل یا شدن ناپدید گ،جن طی

 یا بومی ھایگروه بھ از آن زنان یا آواره، زنان و پناھندگان علیھ
 شد، خواھد داده توضیح زیر در کھ ھمانطور). A / ۶۶/ ۲۱۵( باشد اقلیت

 قرار استناد مورد خصوصی اعمال بابت تواندمی ھمچنین دولت مسئولیت
 اعمال مستقیم بینمرتک دولت مقامات کھ ھنگامی ،نمونھ عنوان بھ. گیرد

 .اندنبوده بار خشونت
 

55 “In-depth study on all forms of violence against women” (A/61/122/Add.1), para. 65. 
56 Radhika Coomaraswamy and Lisa M. Kois, “Violence against women”, in Women and International Human Rights Law, vol. 1, pp. 184–186. 
See also the Special Rapporteur on violence against women’s report on gender-related killings of women (A/HRC/20/16), para. 16. 

                                                            



 

 تبعیض علیھ زنان رفعرویھ کمیتھ 
 ،۵/۲۰۰۵ شماره بیانیھ اتریش، دولت علیھ) (مرحوم Şahide Goekce پرونده در

 Goekce خانم شخصی امنیت و زندگی حق تضمین در دولت کردند ادعا اتدودلی
 پلیس، بھ شده گزارش خانگی ھایخشونت ادامھ متعاقب. است ماندهناکام 

 Goekce خانم شوھر کھ بود آگاه پلیس. شده بود کشتھ شوھرش توسط زن این
 تھدید کشتن بھ بسیار  موارد در را نامبرده و است ایپانچھت دارای
 .است کرده

 ارهشم بیانیھ اتریش، دولت علیھ) مرحوم( ییلدریم فاطمھ پرونده در
 شده بھ گزارش مرگ بھ تھدید چند از پس شوھرش توسط قربانی ھم، ۶/۲۰۰۵

 مثبت اقدامات اتخاذ در دولت کردند ادعا شاکیان. بود شده کشتھ پلیس،
 ناکام شخصی امنیت و زندگی بھ قربانی حق از پشتیبانی برای شایستھ
 .است مانده

 قوانین بر ظارتشن و اجراء عضو دولت کرد توصیھ کمیتھ مورد، دو ھر در
 پاسخ و پیشگیری برای تالش و اقدام« با را خانگی خشونت موضوع در ملی

 برای بسنده اجرای ضمانت کرده تقویت زنان علیھ خشونتی چنین بھ دادن
 حقوق زیر پا نھادن کمیتھ.» کند یبین پیش را مھم این انجام نبود

 و) c) - (f( و) a( ۲ ماده موضوع روانی و جسمی سالمت و زندگی بھ متوفی
 ۱۹ شماره عمومی توصیھ و کنوانسیون ۱ ماده با ارتباط در ۳ ماده

 از ترکیبی بھ توجھ با گرفت نظر در کمیتھ. کرد احراز را) ۱۹۹۲(
 خطر معرض در قربانیان کھ دانستمی بایست یا دانستھمی پلیس عوامل،

 نبود بابت پلیس کھ بود باور این بر نتیجھ در و دارند، قرار جدی
 .است مسوولبزه دیده  از پشتیبانی برای کوشش و توجھ

"
 عضو ھایدولت کندمی روشن خود) ۱۹۹۲( ۱۹ شماره عمومی توصیھ در کمیتھ

 اگر شوند، شناختھ مسئول بار خشونت خصوصی اعمال بابت توانندمی
 اعمال مجازات و پیگرد یا حقوق زیر پا نھادن از پیشگیری در نتوانند«

 تعھد این.» آورند بعمل را الزم دقت و سعی غرامت تامین و یزآم خشونت
 زدودن بر متحد ملل سازمان اعالمیھ در ھمچنین دقت و سعی بھ ھادولت

 بھ زنان علیھ خشونت ویژه گزارشگر. شودمی تکرار زنان علیھ خشونت
 مجازات پیگرد، پیشگیری، بھ دولت تعھدات منظر از کوشش و سعی موازین

 اشاره) E / CN. ۴ / ۲۰۰۶/ ۶۱( زنان علیھ آمیز خشونت اعمال سارتخ جبران و
 /A ۶۶ /( عمومی مجمع بھ خود ۲۰۱۱ سال گزارش در ویژه گزارشگر .57کندمی
 و قضائی رویھ کوشش، و سعی ھایمالک در تحول حال در ھایشیوه ،)۲۱۵

در بسیاری حوزه ھای حقوق، معیارھای دقت و سعی بایستھ بھ کار می رود تا ارزیابی شود آیا یک دولت بھ تعھدات خود عمل کرده است یا  57
یق ارائھ یک چھارچوب خیر. در حقوق بشر، معیار مذکور بھ عنوان ابزاری برای صاحبان حق بکاربرده می شود تا صاحبان تکلیف را از طر

در ارزیابی برای احراز آنچھ ایفاء موثر تعھد بشمار می آید، مسوول بشناسند و فعل یا ترک فعل صاحب تکلیف را تحلیل کنند. این امر خصوصا 
راز این کھ ترک صورتی مھم است کھ نقض بالقوه با عدم ادای تکلیفی محقق شود کھ بر عھده شخص مکلف بوده است، چرا کھ بر صاحبان حق اح

 فعل نقض حقوق آنان بدون مبنایی ھنجاری برای ارزیابی بشمار آمده است می تواند دشوار باشد.
 

                                                            



 گزارشگر عقیده بھ. داد قرار بررسی مورد را مانده باقی ھایچالش
در بر  الملل، بین بشر حقوق تحت دولت کوشش و سعی بھ تعھد ه،ویژ

 زنان، علیھ آمیز خشونت اعمال مجازات پیگرد، پیشگیری، دارنده
 غرامتی و خسارت جبران تامین و خشونت، برابر در زنان از پشتیبانی

 .است خشونت قربانیان بھ موثر
"

 دادگاه حقوق بشر کشورھای آمریکایی: رویھ قضائی
 ۱۶ مورخ حکم( مکزیک علیھ) »پنبھ مزرعھ(« دیگران و گونزالس هپروند

 یک و کودک دو قتل و جنسی خشونت ربایی، آدم موضوع با ،)۲۰۰۹ نوامبر
 شدن، ناپدید متشابھ مورد ھاصد از یکی دولتی، غیر بینمرتک توسط زن

 خوارز سیوداد در کھ بود مھاجر دختران و زنان عمدتا قتل و تجاوز
 ھادولت مثبت تعھدات بار یننخست برای دادگاه. بود داده رخ مکزیک
 نظر در را خصوصی عوامل از سوی زنان علیھ خشونت بھ دادن پاسخ برای
 و زنان علیھ گسترده خشونت چھارچوب در موضوعات بھ دادگاه. گرفت

 دھنده تشکیل زنان علیھ خشونت کھ دریافت و پرداخت ساختاری تبعیض
 و سعی تعھدبھ از آمریکا قاره بشر حقوق دادگاه .است تبعیض از یگونھ
 علیھ خشونتدر برابر مجازات اعمال و پیگرد پیشگیری، برای دولت دقت

 مفھوم از استفاده با دادگاه. است کرده ارائھ موسعی تفسیر زنان
 کھ اعاده برای تنھا نھ تالش و متحول رویکردی و جنسیت بھ حساس غرامت
 بردن بین از و شناسایی برای« باید رامتغ کرد اعالم اصالح، برای

 مھم این انجام در و »باشد شده طراحی شودمی تبعیض سبب کھ عواملی
 داشتھ را است خشونت مسبب کھ جنسیتی نابرابری گستره تبدیل ھدف باید
 ایگسترده مجموعھ از داد دستور مکزیک بھ دادگاه ،افزون بر این. باشد
 ملی، یادبود بنای یک ساخت جملھ از د،کن تبعیت جبرانی اقدامات از

 ھر برای یدالر ۲۰۰۰۰۰ از بیش غرامت تامین و تازه پژوھش ھای انجام
 .قضیھ طرف خانواده

 

 بھ ھمچنین خودسرانھ یا سریع فراقانونی، ھایاعدام ویژه گزارشگر
 غیرقانونی، ھایگروه توسط قتل مانند خصوصی، اشخاص ارتکابی ھایقتل

 قتل بھ منجر خانگی خشونت یا »ناموسی ھایقتل« عدالت، مردمی ضابطین
 زمره در ،جدا خصوصی قتل یک شده، تعریف ماموریت بھ بنا. است پرداختھ

 حال، این با. شودنمی منجر دولت مسئولیت بھ آمده بحساب داخلی جرائم
 خواه و پیشگیری بھ نسبت خواه( دولت پاسخ و قتل برای الگویی کھ آنجا

 بین بھ دولت مسئولیت ،بوده است بسندهنا و شتھدا وجود )پاسخگویی
 حق مستقیم زیر پا نھادن از تنھا نھ دولت بشر، حقوق بر پایھ. آیدمی

 اطمینان زندگی بر حق از است الزم ھمچنین بلکھ است، ممنوع زندگی
 برای شایستھ اقدامات اتخاذ و دقت و سعی بھ تعھداتش باید و یابد،

 // HRC /۱۴ ( .کند یفاءا را عامالن مجازات و تعقیب حقیق،ت مھار، پیشگیری،
۲۴. (A  

 خشونت درباره ویژه گزارشگر شان، جنسیت بر پایھ زنان قتل درباره
 است افزایش حال در ھاآن گسترش کھ داد گزارش ۲۰۱۲ سال در زنان علیھ

 / A بھ شمار می آید رایج ھنجار جنایات گونھ این برای پاسخگویی نبود و



HRC /)  ۲۰۱۶   .(جداگانھ رویدادھا این کھبیان داشت  ویژه گزارشگر 
در  خشونت زنجیره یک در کھ است نھایی عمل دھنده نشان بلکھ نبوده
 ویژه گزارشگر. شودمی انجام جنسیتی تبعیض شرایط تحت زنانبرابر

 محور جنسیت ھایقتل از جلوگیری برای فراگیر رویکرد یک بر استافزوده 
 خشونت تا شود تاکید باید ھادولت توسط شده انجام اقدامات ھھم در

 و سازی پیاده طراحی، در ویژه بھ گیرد، قرار مجازات و تحقیق موضوع
 .ھاسیاست و قوانین ارزیابی

 ھمھ کرد تاکید خود،) ۲۰۰۰( ۲۸ شماره عمومی توضیح در بشر حقوق کمیتھ
 تضمین زنان و مردان برابری بر پایھ باید میثاق سیاسی و مدنی حقوق
 دیگر  یا شکنجھ منع در خود) ۱۹۹۲( ۲۰ شماره عمومی نظر در و، شود

 اعالم آمیز، اھانت یا انسانی غیر رحمانھ،بی ھایمجازات یا ھارفتار
 و قانونگذاری از راه کس ھر پشتیبانی کھ است عضو دولت وظیفھ این کرد

 ،ستمگرانھ مجازات یا ررفتا ھر یا شکنجھ مقابل را الزم اقدامات دیگر 
 اقدام در و مردم توسط چھ آورد، فراھم اھانت آمیز یا انسانی غیر

 اھلیت قالب در و رسمیشان اھلیت خارج یا، رسمیشان اھلیت بموجب
 رفتارھای دیگر  و شکنجھ ویژه گزارشگر ،افزون بر این. خصوصی

 عمالا برای کندمی استدالل اھانت آمیز یا انسانی غیر رحمانھ،بی
 تقویت ھدف با فراگیر جنسیت شیوه بھ شکنجھ در پشتیبانی چارچوب

 اظھار بھ بنا. شود اتخاذ راھکاری باید شکنجھ از زنان از پشتیبانی
افزون  ،شکنجھ با پیکار کنوانسیون تحت دولت تعھدات ویژه، گزارشگر

 بھبھ روشنی  دولتی، مقامات توسط بشر حقوق زیر پا نھادن مواردبر
 )A / HRC / ۷/۳) است یافتھ توسعھ ھم خصوصی گستره

 اجرای درباره) ۲۰۰۸( ۲ شماره بھ خود کلی توضیح در ،شکنجھ ضد کمیتھ
 موضوع نیاز کھ ساخت روشن بیشتر ھمچنین عضو، کشورھای توسط ۲ ماده
 معادل ،دولت »پذیرفتن یا رضایت« بھ شکنجھ علیھ کنوانسیون یک ماده
 و تعقیب تحقیق، پیشگیری، بھ دولت آن دقت و سعی بھکھ  است تعھدی
 با ھمخوانی در خصوصی بخش یا دولتی مقامات توسط شکنجھ مجازات

 ھایدولت ناکامی موارددر برابر را اصل این کمیتھ. شده است کنوانسیون
 جنسیت، بر پایھ خشونت قربانیان از پشتیبانی و پیشگیری در عضو

 .است کرده استفاده اچاقق و زنان ختنھ خانگی، خشونت تجاوز،مانند

 

 خشونت اشکال دیگر و تجاوز بھ اشاره با شکنجھ درباره ویژه گزارشگر
 عریان ،»بکارت معاینھ« کردن، لمس جنسی، تجاوز بھ تھدید مانند جنسی
 با تحقیر و توھین متعارف، حدود از خارج بدنی تفتیش اشخاص، کردن

 سقط بھ دسترسی از میتمحرو و اجباری جنین سقط ھمچنین و جنسی، مضامین
 باردار عنف بھ تجاوز علت بھ کھ بارداری زنان برای ایمن جنین
بر  ھایشکنجھ تواندمی کھ است کرده یاد خشونت اشکال عنوان بھ اند،شده

 قربانی ناتوانی ویژه، گزارشگر اعالم بھ بنا. آیددر شمار جنسیت پایھ
 عمل آیا کھ است این نتعیی برای عناصر ترینمھم عمل، انجام از ھدف و

 رفتارھای دیگر  زمره در اینکھ یا آیدمیدر شمار شکنجھ مذکور
 ویژه گزارشگر. دارد قرار آمیز اھانت یا انسانی غیر رحمانھ،بی

 معلول، زنان خاص پذیری آسیب بھ توجھ با اینکھ بھ کرد فراتراشاره



 نتیجھ ھک صورتی در زنان از دستھ این اجباری سازی نازا و جنین سقط
 شان »قانونی قیم« از سوی تصمیمات آن، طی کھ باشد قانونی فرآیند یک

 بدرفتاری یا شکنجھ است ممکن ھم باشد، شده گرفتھ آنان اراده مقابل
 خشونت ناموس، نام بھ خشونت ویژه، گزارشگر اعالم بھ بنا. آیددر شمار

 ماھیت با بیشتر کھ داری برده ھمسان ھایشیوه ھمچنین و جنسی، آزار و
 زندگی شریک از سوی شده اعمال خشونت قالب در( خانگی خشونت است، جنسی

 بر پایھ ھایشکنجھ از تواندمی ھم انسان قاچاق و زنان ختنھ ،)خصوصی
در  اھانت آمیز یا انسانی غیر ،ستمگرانھ رفتارھای دیگر یا و جنسیت
 ).A / HRC / ۷/۳( آیدشمار

 
 نیز، داوطلبانھ غیر یا اجباری ایھشدن ناپدید درباره کار گروه
ھنگامی  است، شده شناختھ رسمیت بھ را شدن ناپدید جنسیتی خاص ھایجنبھ
 ازاعضای یا آیندمی شمار بھ شدن ناپدید قربانیان خود زنانکھ 

 تعھدات بر کار گروه راستا، این در. اندشده ناپدید اشخاص خانواده
 جنسیت، بر پایھ خشونت مصادیق ھمھ بھ دھی پاسخ و جلوگیری برای دولت

 ھایرسیدگی در زنان مشارکت تامین اجباری، ھایشدن ناپدید جملھ از
 دیگر  بین در ،زیان جبران بھ زنان حق از پشتیبانی و یابی، حقیقت
 ).A / HRC / WGEID / ۹۸/ ۲( کرد تاکید نیاز مورد موارد

 تفسیر و انزن علیھ خشونت تروسیع آگاھی امر دو ھر کلی، بھ گونھ
 سطح در و است، بوده توسعھ حال در بشر حقوق در جنسیت بھ حساس بیشتر
. دارد وجود زنان علیھ خشونت شکلم شدت بھ نسبت بیشتر آگاھی جھان

 زنان علیھ خشونت درباره جدید قوانین اتخاذ با ھاکشور بسیاری
 ماتمقا شایستھ آموزش قانون، اعمال اما اند،کرده شایانی ھایپیشرفت

 گستره در بسنده و دسترسی قابل اقدامات ھمچنین و قانون، مجری
 در بزھکار مجدد ھمگرایی و جرم از پیشگیری قربانی، از پشتیبانی

  .58ماندمی باقی چالش یک مثابھ بھ جامعھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

58 A/61/122/Add.1; Progress of the World’s Women 2011–2012; “Advancement of women” (A/66/215), chap. III; and A/HRC/17/23, chap. III. 
                                                            



 درخواست ،۳۳۴۰۱/۰۲ رهشما درخواست ترکیھ، دولت علیھ Opuz پرونده در
 مادرش زندگی بر حق از پشتیبانی در ترکیھ مقامات شد مدعی کننده
 بدنی آسیب و مرگ بھ تھدید خشونت، تکرار برابر در و اندبوده ناکام

 . اندکرده غفلت بود گرفتھ قرار آن معرض در خود او کھ
 

 :کرد احراز را زیر موارد دادگاه
  
 نسبت بشر حقوق اروپایی کنوانسیون در درجمن) زندگی بر حق( ۲ ماده -
 پیشین شوھر توسط نامبرده. است شده هزیر پا نھاد خواھان مادر بھ

 آمیز خشونت رفتاراز  ھمواره مقامات اینکھ علیرغم شد، کشتھ خواھان
  بودند؛ شده آگاه مرتکب

 
در  با) اھانت آمیز و غیرانسانی رفتارھای و شکنجھ منع( ۳ ماده -

 رفتار برابر در خواھان از پشتیبانی در مقامات ناکامی دنشمار آور
  است؛ شده هزیر پا نھاد او، پیشین شوھر استفاده سوء و بار خشونت

 
 در شمار آوردن با ۳ و ۲ مواد در خصوص) تبعیض یتممنوع( ۱۴ ماده -

 کھ جنسیت، بر پایھ عناوین تحت او مادر و خواھان بر وارده خشونت
 بھ است؛ شده هزیر پا نھاد آید،می شمار بھ زنان یھعل تبعیض از یشکل

 کلی انفعال ترکیھ، در خانگی خشونت موارد در اینکھ لحاظ با ویژه،
 تحت عمده بھ گونھ را زنان متجاوزان، تنبیھ نبود و قضایی دستگاه
 .است داده قرار تاثیر

 
 

"
 امر این. دانست مربوط قاچاق با بسیار  جھات بھ توانمی را یضتبع

 مھاجران( است زیاد شدنشان قاچاق احتمال کھ کسانی کھ نیست اتفاقی
 اعضای پناھجویان، و شھروند وغیر تابعیتبی اشخاص قانونی، غیر

 بر پایھ رواداری، نبود و تبعیضدر برابر خاص بھ گونھ) ھااقلیت
 پذیر آسیب کننده متمایز عوامل دیگر و آیین یت،قوم نژاد،جنسیت،

 تبعیض رویکرد قاچاق، دام در شدن گرفتار خطر افزایشافزون بر. ترند
 قاچاق تقاضاء بھ زدن دامن و دادن شکل بھ ھارویھ و ھابرداشت آمیز،
.کندمی کمک

پروتکل پالرمو برای پیشگیری، بازداشتن و مجازات قاچاق  بر پایھ
بھ کار یژه زنان و کودکان، قاچاق انسان بھ معنی "اشخاص، بھ و

 از راه، جابجایی، انتقال، اسکان دادن یا وارد کردن اشخاص، گماردن
اجبار، آدم ربایی،  اشکالتھدید یا استفاده از زور و یا دیگر 

کالھبرداری، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیر یا 
با نیت تحصیل رضایت یک شخص کھ شخص  تادیھ یا اخذ مبالغ یا منافع

در دارد، بھ منظور استثمار است. بھره کشی حداقل  نظارتدیگر را در 
بھره کشی  اشکالبھره برداری از تن فروشی دیگران یا دیگر  بر دارنده

برده داری، بندگی  ھمسانجنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا اعمال 
 (الف)). 3ه یا برداشتن اعضای بدن است "(ماد

 



 مھم عامل یک اجتماعی و اقتصادی حقوق انکار در جنسیتی و نژادی تبعیض
 دو ھر در. است دیگران بھ نسبت قاچاق بھ اشخاص بعضی شدن تر حساس

 منجر زندگی ترمحرومانھ و کمتر ھایگزینھ بھ تبعیض تاثیر مورد،
 دختران و زنان تواندمی خود نوبھ بھ راستین انتخاب نبود این. شودمی
 شرایط در ویژه بھ کند، پذیر آسیب قاچاقدر برابر مردان از بیشتر را
 ،نمونھ عنوان بھ. اقوام و ملل بعضی دختران و زنان بھ نسبت و خاص

 کنند،می زندگی تنگدستی در کھ دخترانی و زنان اقلیت، دختران و زنان
 کنندمی زندگی جنگ از پس یا جنگ ھایمحیط در کھ دخترانی و زنان یا

 .شوند روبرو قاچاق خطر افزایش با است ممکن
 

ی از شکل، قرار دھدتاثیر را تحت اگرچھ قاچاق ھمچنین می تواند مردان 
بھ . خشونت می کنندتجربھ  آن رابھ ویژه توسط زنان بوده کھ خشونت 

تحت زنان را  نخستدر درجھ خشونتی کھ علیھ زنان یا کار گرفتھ شده 
قاچاق در برابر را  کھ آنان ی باشدعامل د می توانددھتاثیر قرار می 

، زنان ممکن است ترتیبات مھاجرت نمونھ. بھ عنوان می کند ترآسیب پذیر
جملھ  استقرار یافتھ ازتبعیض  پیامد ھای خطرناک بھ منظور فرار از 

. ندرا بپذیر یدر برابر چنین خشونت پشتیبانی نبودخشونت خانوادگی و 
در مرحلھ و فشار قدرت  اعمالدر برابراست از مردان  زنان ھمچنین ممکن

در وھلھ شدنشان قاچاق احتمال  آسیب پذیرتر باشند و بھ کار گماردن
 ند، می توانمھاجرت . کشورھا، بھ ویژه کشورھای مبدایابدافزایش  نخست

قاچاق و خشونت علیھ ھ ب مربوطافزایش آسیب پذیری نسبت بھ تبعیض ھای 
فراھم آوردن یف وسیعی از اقدامات عملی، مانند ط از راهرا زنان 

و حقوقی برای زنان تحت  شناسی، روانپزشکیسرپناه امن با تجھیزات 
 اسبابکھ بھ دنبال رسیدگی بھ  تر . اقدامات بلند مدتچاره کنندخشونت 

 آنھانیز مھم ھستند. می باشند اجتماعی، فرھنگی و ساختاری خشونت 
 شده تبعیض قائلعلیھ زنان  یاکھ  بیانجامنداصالح قانونی  بھممکن است 

 تعقیبو  پژوھش ھا بپردازد تا بھ خشونت علیھ زنان ستھو یا نتوان
دسترسی بھ کرده،  را تضمین خشونت علیھ زنانھ ب مربوط شکایاتفوری 

 با ھدفجنسیت و اجرای طرح ھای  بر پایھراه حل ھای موثر برای خشونت 
 خشونت علیھ زنان در رسیدگی بھ دخیلتی مقامات دول عامھ مردم و آموزش

".را فراھم سازد
"

ی شمارقاچاق انسان ، بھ ویژه زنان و کودکان،  دربارهگزارشگر ویژه 
، کرده استگزارش را از قربانیان قاچاق  پشتیبانیھ ب مربوطاز مسائل 

بر اتخاذ یک رویکرد  دولت ھا دربرای است مفید  راھنمایی اوو کار 
کمیساریای ، افزون بر این  59 .نسبت بھ مقولھ قاچاقحقوق بشر  پایھ

حقوق بشر  یی دراصول و دستورالعمل ھا سازمان ملل متحد عالی حقوق بشر
 راھنمایی بیشتر در این موضوع ارائھ وو قاچاق انسان صادر کرده است 

ت دولتالش ھای  ھمھقاچاق شده باید در مرکز  شخاص. حقوق بشر اکرده است
 در دقتسعی و  بھ دولت ھابا قاچاق باشد، و  پیکارو  ریپیشگیبرای  ھا

قاچاقچیان و ارائھ کمک بھ قربانیان قاچاق  سزا دادنو  پیگرد، پژوھش
 60دارند. تعھد انسان

 

59 See www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/Annual.aspx (accessed 8 November 2013).   
60 Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: Commentary (United Nations publication, Sales No. 
E.10.XIV.1). 

                                                            



"



 
 زنان از حقوقشان بھره مندیاثر مھاجرت و جابجایی در . ه
"

مبدا،  کشور ھای بشر نشان می دھد الملل بینحقوق اصل جھان شمولی در 
می سرزمین خود  وناز حقوق مھاجران در پشتیبانیو مقصد مسئول  محل گذر

تعیین شرایط ورود و اقامت در  حاکمیتیحق از . اگرچھ کشورھا باشند
ھمھ  یبھ حقوق بشر ندتعھدم ھمچنیندارند ، آنھا برخورقلمرو خود 

 اسباب هکرد پشتیبانیآن را ، گذاردهاحترام  درون قلمروشان اشخاص
و بدون در نظر  اشخاص، نژاد، جنسیت یا سن  شھروندیاز  دور ش راتحقق

 .61فراھم آورند آنانگرفتن وضعیت مھاجرت 
"

در  ھااین از ترکیبی یا و مقصد، یا گذر محل مبدا، بعنوان کشوری ھر
 ۲۰۰ از بیش اکنون. است گرفتھ قرار تاثیر تحت مھاجرت پدیده برابر

 گرفتھ بھتر اقتصادی ھایفرصت جویوجست از گوناگون دالیل بھ نفر میلیون
. کنندمی زندگی خود کشورھای از خارج آزار، و اذیت از فرار تا

 مھاجران از داده تشکیل را جھان مھاجران جمعیت از نیمی زن مھاجران
وجوه  ارسال از راهمھاجران  .62ترند فزون یافتھ توسعھ کشورھای در مرد

، و بھ کشورھای می کنند بسیاریبدا خود کمک بھ اقتصاد کشورھای م
فرھنگی و  تنوعکھ  ضمن این یاری می رساننددسترنج خود از  شانمیزبان 
 .بھ ارمغان می آورند جامعھآن  را ھم برایجمعیتی 

 
از منظر اقتصادی بھ عنوان یک محصول عمدتا سنتی، مھاجرت  بھ گونھ

 این. شده استدیده  گدستیتنجھانی شدن و یا یک راه حل برای بیکاری و 
 دارای نسانابجای مھاجران بھ عنوان کاال رفتار با تا حدودی بھ  امر

تواند ارزش می مھاجرت ناز صرفا اقتصادی  ی. تحلیله استانجامیدحقوق 
در شمار را فرد مھاجر و حق ذاتی انسان بھ یک زندگی درخور  یانسان
  .63آورد

 
از  این پدیده. را داراست منفی مثبت و پیامد ھای مھاجرت زن ھر دو 

با قدرت را برابری جنسیتی  تواند است و می ی برخوردارپتانسیل بزرگ
 بھ گونھبسیاری امروزه  چرا کھ ،برد پیشبھ بخشیدن بھ زنان مھاجر 

می تبدیل  شاناصلی خانواده ھای آوربھ نان و می کنند مھاجرت مستقل 
واند آسیب پذیری را افزایش می ت ھمچنین. با این حال، مھاجرت شوند

. زنان و ھدقرار ددر معرض خطر تبعیض و خشونت را دھد و زنان مھاجر 
 اشکالدیگر  در برابرنیز بیشتر می کنند مھاجرت کھ  یکودکان

 بھ غیرقانونیاستفاده آسیب پذیر می شوند. کسانی کھ در یک وضعیت سوء
در بخش ھای  یشترب. مھاجران زنان  ندآسیب پذیر بھ ویژه سر می برند

دور از خانگی، معموال  ھایاقتصاد ، مانند کار قانونیتفکیک شده و غیر 
 .64مشغولند کوششبھ کار محلی و سازمان ھای قوانین ھای  پشتیبانی

61 See, e.g., Human Rights Committee, general comment No. 31 (2004), para. 10; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 
general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, para. 7; and Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 
general comment No. 20 (2009), para. 30.   
62 See www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex.aspx (accessed 8 November 2013); and Global Migration 
Group, International Migration and Human Rights: Challenges and Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal 
Declaration of Human Rights (2008), p. 1.   
63 Global Migration Group, International Migration and Human Rights, p. 5. 
64 See ibid., pp. 1–2, 19 and 45. 

                                                            



 
 گزارشگر. شوندمی اداری بازداشت گرفتار بیشتر غیرقانونی مھاجران

 A( بشر حقوق یشورا بھ خود ۲۰۱۲ سال گزارش در مھاجران بشر حقوق ویژه
/ HRC / ۲۰/ ۲۴ (در است ممکن اندشده بازداشت کھ مھاجر زنان کرد اشاره 

. باشند داشتھ قرار نگھبانان یا مرد شدگان بازداشت جنسی خشونت معرض
 بازداشت در مھاجر زنان وضعیت بھ کرد تشویق را ھادولت ویژه گزارشگر

 با سفر حال در کھ مھاجر زنان کھ حالی در. دھند نشان ویژه توجھ
 اصلھم راستا با یکدیگر با باید اندشده بازداشت و ھایشانخانواده

 باید شده بازداشت دیگر مھاجر زنان شوند، نگھداری خانواده یکپارچگی
 در آنان از و شده، جدا مردان از زن مسئوالن تنھا نظارت و حضور با

 زنان کرد صیھتو ھمچنین ویژه گزارشگر. شود محافظت جنسی خشونت برابر
 .شوند بازداشت نباید شیرده مادران و باردار

 
 ھمھ حقوق از پشتیبانی المللی بین کنوانسیون تصویب ،مھم عطف نقطھ

 ۱۹۹۰ سال در عمومی، مجمع توسط آنان، خانواده اعضای و مھاجر کارگران
 بھ بشری حقوق اصلی معاھدات در اکنون کھ حقوقی کنوانسیون این. بود
 .کردمی تکرار را است شده داده آنان مھاجرت وضعیت از دور ،اشخاص ھمھ

"
 یدو ھر در شانخانواده اعضای و مھاجر کارگران ھمھ حقوق کنوانسیون

 این. کندمی پشتیبانی را مھاجرت فرآیند طی غیرقانونی و قانونی شرایط
 ،شتھدر بر دا را آنان ھایخانواده و مھاجران زندگی ھایجنبھ ھمھ سند

 و انسانی ،خردمندانھ عادالنھ، شرایط ارتقاء بھ ھادولت تعھدات نمتضم
 را اقداماتی باید ھاکشور کنوانسیون، این بموجب. است مھاجرت مشروع

 غیرقانونی شکل بھ مھاجران وضعیت شود حاصل اطمینان تا آورند عمل بھ
 بھ اطالعات ارائھ بھ ھادولت وظیفھ). ۶۹ ماده( است نمانده باقی

) ۳۳ ماده( کنوانسیون حقوق درباره آنان ھایخانواده اعضای و انمھاجر
 قابل اطالعات بھ اوقات بیشتر کھ است مھم مھاجر زنان بھ نسبت ویژه بھ

 65دارند محدود دسترسی قانونی مھاجرت ھایشبکھ درباره اعتماد
 
 المللی بین ھمایش مانند المللی بین ھایھمایش در مھاجران حقوق بھ

 علل بررسی ضرورت بھ اشاره با ۱۹۹۴ سال در قاھره وسعھت و جمعیت
 پرداختھ است، تنگدستیھ ب مربوط کھ آنھاییبھ ویژھ مھاجرت، ایریشھ
 پیکار موضوع بر ھم جنوبی آفریقای دوربان ۲۰۰۱ سال ھمایش. است شده
 ھب مربوط رواداری نبود و بیگانھ ستیزی نژادی، تبعیض پرستی، نژادبا
 جمعیت المللی بین ھمایش اقدام برنامھ ،افزون بر این .دارد تاکید آن
 عمومی مجمع قطعنامھ نیز و آن اقدام برنامھ و پکن اعالمیھ توسعھ، و

 ھادولت از مھاجر کارگر زنان علیھ خشونت درباره ۵۸/۱۴۳ شماره بھ
 پکن اقدام برنامھ. شود بھتری پشتیبانی مھاجر زنان حقوق از خواھدمی
 :است ستھخوا ھادولت از
 

مھاجرین زن، از جملھ زنان کارگر  ھمھ یاز تحقق کامل حقوق بشر
  خشونت و استثمار اطمیناندر برابر ناز آنا پشتیبانیمھاجر، و 

دارنده برای توانمند سازی زنان مھاجر  یاقداماتحاصل شود و 
؛ اشتغال مولد بھ عمل آید ، از جملھ زنان کارگر مھاجر مدارک

65 Ibid., p. 18. 
                                                            



و  ، تحصیالتمھارت ھا ساییشنا از راهه مدارک دارندزنان مھاجر 
 .باشد میسرنیروی کار  شان در ھمگراییو  شود آسان اوراق آنان

 
، ھمھ زنان از جملھ زنان کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان

از دول عضو می کند، و  پشتیبانیتبعیض  اشکالدر برابر ھمھ را مھاجر 
مھ زنان می توانند از حقوق انسانی اطمینان حاصل شود کھ ھ می خواھد

 گستره ھمھبرابری با مردان در  بر پایھ، یخود بھ لحاظ قانونی و عمل
مبدا، زنان طیف وسیعی از  یکشورھا بعضیدر  بھره مند شوند. ھا

بھ ، کھ منجر راتبعیض آمیز  یمھاجرت ھای یتممنوعمحدودیت ھا یا 
 از را آنان می شود ومی یا غیررس غیرقانونی مجاریبسیاری از  مھاجرت

 عواملو سوء استفاده قاچاقچیان در برابرو خارج قانون  ھای پشتیبانی
و آموزش  اطالعاتبھ  بیشتر. زنان می کند تجربھ می کنندآسیب پذیر شان 

تشدید آسیب بھ می تواند  و این امر، دارنددسترسی محدود قابل اعتماد 
گونھ ، زنان در معرض خطر رمحل گذ. در کشورھای آنان بیانجامدپذیری 

 از سویسوء استفاده، مانند سوء استفاده جنسی و جسمی  مختلف ھای
در  سرانجام. زنان مھاجر ن قاچاقچیان قرار دارندیا عامال ھمراھان

 مفھوم جااشتغال، کھ در آنمحل در کشور  بھ جنسیت حساسغیر محیط کار 
خاصی از  گونھ ھای گزینھ ھای کار خانگی و بھبرای زنان  شایستھکار 

. در بسیاری کشورھا، این می شود بھ کار می پردازندسرگرمی محدود 
 پشتیبانیو در نتیجھ زنان از ھر گونھ  قانونمند نیست یکار ھای گستره
 .ندا محروم شده یقانون

 
گوناگون و  اشکال ،جنسیت بر پایھتبعیض افزون برمھاجران زن ممکن است 

. را تجربھ کنندو نژادپرستی  یگانھ ستیزیبتبعیض، مانند  ختلطی ازم
بھ . شوندچالش ھای اضافی روبرو با تر ممکن است  سالمندزنان مھاجر 

یادگیری زبان محلی، پیدا کردن کار و دسترسی بھ  نآنابرای کلی، گونھ
کھ  یتر سالمند. زنان سخت تر استنیاز  موردخدمات بھداشتی و درمانی 

 مھاجرت قرارتحت تاثیر ص اخ بھ گونھ ھم ه اندمانددر کشور مبدا 
بجا گذارده باید بھ مراقبت از کودکان اوقات،  بیشتر چرا کھ، دارند

تبعیض، زنان کارگر مھاجر  بعلت. پردازندمھاجر  انو مادر انپدر شده
اندوه شرایط کاری  گرفتارو می کنند دریافت  یدستمزد پایین تر بیشتر

، از جملھ خدمات بھداشت شایستھتی و فاقد دسترسی بھ خدمات بھداش بار
سوء استفاده در برابر خاص  بھ گونھ. کارگران خانگی می باشند باروری

. ندآسیب پذیرکارفرمایان خود  از سویآن  گونھ ھایجسمی، جنسی و دیگر 
دسترسی بھ عدالت در کشورھای مقصد نیز برای بسیاری زنان مھاجر محدود 

در برابر سوء ت نامنظم بھ ویژه شده است. زنان مھاجر در یک وضعی
انزوا و دسترسی محدود بھ خدمات بھداشتی یا بھ دستگاه استفاده، 

 .ندآسیب پذیر قضائی
 

 خود) ۲۰۰۸( ۲۶ شماره عمومی توصیھ در ،کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان
 زنان ھایدستھ برخی کھ خشونتی و تبعیض مھاجر، کارگر زنان درباره
 بھ کمیتھ ،بھ ویژه. داد قرار بررسی مورد ار روبرویند آن با مھاجر
 در است ممکن و دارند، درآمد کم مشاغل« کھ پرداخت مھاجری زنان وضعیت
 خالف بر است، ممکن و باشند داشتھ قرار تبعیض و استفاده سوء خطر معرض

 کشور شھروندی یا دائم اقامت شرایط واجد ھرگز ای،حرفھ مھاجر کارگران
 پرداخت زنان بشر حقوق زیر پا نھادن موارد بھ و »نشوند اشتغال محل
 رخ مقصد کشور در و گذر محل کشور در مبدا، کشور از خروج قبل کھ



 را زنان بر مھاجرت تاثیر و زنان مھاجرت کمیتھ، گزارش بھ. دھدمی
 جنسیتی، نابرابری در شمار آوردن با جنسیتی، کند و کاو از راه باید
بر  خشونت جھانی گسترش جنسیتی، کار بازار کی وجود زنان، سنتی ھاینقش

. کرد بررسی کار نیروی مھاجرت و تنگدستی شدن زنانھ جنسیت، پایھ
 بھبودی ھدف با اقدامات از یشمار باید ھادولت کندمی توصیھ کمیتھ

 و ھاراھکار بھ دسترسی از اطمینان و زن مھاجران از قانونی پشتیبانی
 .کنند اتخاذ خدمات

 
 

 بھ خود ۲۰۰۴ سال گزارش در مھاجران،در امور  بشر حقوق ویژه گزارشگر
 کارگران عوامل ایپاره کرد تاکید )E / CN) ۴ / ۲۰۰۴ / ۷۶ بشر حقوق کمیسیون
 عنوان بھ. سازدمی مبدل پذیر آسیب بھ ویژه گروھی بھ را داخلی مھاجر
 عمدتا مھاجر خانگی کارگران از استفاده سوء گزارش چندین او ،نمونھ

 گرفتھ قرار میزبان خانواده جنسی یا جسمی آزار و تبعیض مورد کھ زن،
 در. بود کرده دریافت بودند، مبتال آن مربوط بھ ھای افسردگی بھ و

 و برندمی بسر داری برده ھمانند شرایط در زنان موارد، برخی
 دسترسی فاقد عده این. گیرندمی را آنان گذرنامھ بیشتر کارفرمایانشان

 شدن، اخراج از ترس خاطر بھ بوده پشتیبانی ھایکار و ساز یا اتخدم بھ
 .دھندنمی گزارش را استفاده سوء موارد

 
 آنان ھایخانواده اعضای و مھاجر کارگران ھمھ حقوق از پشتیبانی کمیتھ

 خانگی کارگران حقوق درباره) ۲۰۱۱( ۱ شماره بھ خود کلی توضیح در ھم
 پشتیبانی جملھ از کارگران ایندربارھ یپشتیبانی شکاف چندین مھاجر،
 بسیاری کھ است این سبب. است کرده شناسایی را آنان، از قانونی
 خارج ھایشانپشتیبانی دامنھ از را خانگی کار و کارگران ملی قوانین

 کردن محدود و استثماری کاری ھایشیوه ادامھ بھ نتیجھ در دانند،می
 کارگران ھا،کشور بسیاری در. انندرسمی کمک زیان جبران قانونی راھھای
 رسمیت بھ کار قانون ھایپشتیبانی مستحق، »کارگر« عنوان بھ خانگی

 کھ شودمی امر این بھ منجر سخت مھاجرت قوانین. شوندنمی شناختھ
 برند سر بھ غیرقانونی وضعیت یک در مھاجر خانگی کارگران از بسیاری

 ادامھ بھ آنان بودن مھاجر یتوضع کھ چرا شوند، وابستھ کارفرما بھ یا
 نیز اجتماعی تامین و قرارداد حقوق. دارد بستگی کارفرما پشتیبانی

 قانونی ھاکشور برخی اگر حتی. کندنمی حکومت خانگی کارگران بر بیشتر
 عمل در پشتیبانی شکاف باشند، داشتھ خانگی کارگران از پشتیبانی برای
 و انزوا زبانی، موانع ر،کا ماھیت مانند عواملی. ماندمی باقی

 .کنندمی کمک امر این بھ وابستگی
 

 پیامد ھای  و علل و نیز داری، برده نوین اشکال درباره ویژه گزارشگر
 از پشتیبانی و خانگی داری برده با پیکار کھ است کرده خاطرنشان آن

). A / HRC / ۱۵/ ۲۰( آیدمیدر شمار سکھ یک روی دو خانگی، کارگران حقوق
 انگاری جرم برای خاصی مقررات ھ استخواست ھادولت از ویژه رشگرگزا
 با رابزه کاران  و کنند وضع آن مصادیق و اشکال ھمھ در داری برده
 پشتیبانی است شده خواستھ ھادولت از ھمچنین. کنند مجازات دقت و سعی

 خانگی کارگران جملھ از خانگی کارگران بھ را کارشان قوانین برابر
 ساعات درباره حقوق آمیز تبعیض انکار گونھ ھر بھ و دھند وسعھت مھاجر



 و زایمان مرخصی بھداشتی، ھایمراقبت تعطیالت، استراحت، ایام کاری،
 .66دھند پایان ناعادالنھ اخراجدر برابر پشتیبانی

 
بھ دلیل افزایش آسیب  از جملھپناھندگان زن و زنان آواره داخلی 

ی خاص پشتیبانیی و جنسیتی نیازھای خشونت جنسدر برابر شانپذیری 
در "  زنان و دخترانگریبانگیر تبعیض مانند جابجایی  ی. عواملدارند

. می کندتقویت  راحاضر یا در زمان صلح  در زمانشرایط عادی " 
 مشکالت در معرضآواره داخلی و دختران  اندختر یا زنزن و پناھندگان 

اجتماعی و اقتصادی -رھنگی، فجنسیتی موقعیتھ ب مربوطخاص  پشتیبانی
بھ حقوق اساسی مانند  ن. آناو ھمچنین وضعیت حقوقی خود می باشند شان

در  ،شھروندی، مسکن، اسناد و مدارک و بھداشتیحق بر غذا ، مراقبت 
 .67دارندمحدود دسترسی  ،مردان پسران قیاس با

"
 و بحران ھا کشمکش ھاحقوق بشر زنان در . و
 

 
مسلحانھ یا درگیری ھای سیاسی، خشونت علیھ زنان  زد و خورد ھایدر 

المللی  بینی بھ خود می گیرد. طی دھھ گذشتھ، توجھ گوناگون اشکال
معطوف شد.  زد و خورد ھاجنسیت و  بر پایھخشونت  بینبھ رابطھ  بسیاری

خواه  ،ن از حقوق بشری شانبر بھره مند شدن زنا بسیاریآثار  کشمکش ھا
 .68داردمدنی و سیاسی و خواه اقتصادی و اجتماعی، 

 
جنسیت در  بر پایھبا خشونت  پیکاربا وجود افزایش تالش جھانی برای 

جنسیت  بر پایھخشونت  در معرضجنگ و پس از جنگ، زنان ھمچنان  شرایط
سقط حاملھ شدن یا قاچاق،  یامانند تجاوز، بردگی جنسی، آدم ربایی 

اجباری، تفتیش بدنی برھنگی  ماننداجباری، و سوء استفاده جنسی  جنین
زیر در منظر عامھ و موارد خوار کننده دیگر اقدامات با عریان کردن و 

) تصویب 189ار در مورد کار خانگی مناسب برای کارگران (شماره میالدی، کنوانسیون سازمان بین المللی ک 2011در شانزدھم ژوئن سال 66 
را  شد تا بھ شکاف ھای حمایتی کارگران خانگی بپردازد. کنوانسیون قید می کند کارگران خانگی سراسر جھان کھ مراقبت خانواده ھا و خانوارھا

ساعت پشت ھم استراحت  24ز جملھ حق بھ ساعات کار متعارف، حداقل بر عھده دارند باید ھمان حقوق کار اولیھ سایر کارگران را داشتھ باشند، ا
ھفتگی، حدی بر پرداخت جنسی، اطالعات شفاف در مورد شرایط استخدامی، و ھمچنین رعایت اصول بنیادین و حقوق در کار، از جملھ آزادی 

ی کار توصیھ ھایش درباره کار مناسب برای کارگران اجتماعات و حق بھ گفت و گو گروھی. در ھمان زمان، ھمایش عمومی سازمان بین الملل
الزم  2013) را بھ عنوان رھنمود بیشتر برای دولت ھا در اجرای کنوانسیون کارگران خانگی کھ در پنجم سپتامبر سال 201خانگی (شماره 

 االجراء شد صادر کرد. 
  
67 See Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Handbook for the Protection of Women and Girls 
(January 2008); UNHCR, Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for 
Prevention and Response (May 2003); and UNHCR, “Guidance note on refugee claims related to female genital mutilation”, May 2009. 

 زمان در بشر الملل بین حقوق و بشردوستانھ الملل بین حقوق کننده تکمیلنقش  بر تاکید درآن  غنی ادبیات و المللی بین قضائی رویھ 68 
 سختی شرایط تابع کھ اضطراری شرایط در سیاسی و مدنی حقوق بعضی از تخطی امکان از صرفنظر داخلی، یا المللی بین مسلحانھ، ھایدرگیری

 مورد بشری حقوق کارھای و ساز با و ھادولت رویھ با جملھ از مسلحانھ ھایدرگیری در قوانین مجموعھ دو ھر اعمال. بحث کرده است باشدمی
 و ایھستھ سالح از استفاده یا تھدید مشروعیت در خود ۱۹۹۶ سال رتیمشو نظر در دادگستری المللی بین دیوان. است گرفتھ قرار تایید و بررسی
 کلیھ رفع کنوانسیون. است جستھ توسل راھکار این بھ ۲۰۰۴ سال در فلسطین اشغالی زمین ھای در دیوار ساخت حقوقی عواقب در ھمچنین
 ھمھ در و داده قرار خود پوشش تحت را فرھنگیشان و عیاجتما اقتصادی، حقوق و زنان سیاسی و مدنی حقوق دوی ھر زنان، علیھ تبعیض اشکال
 .است اجرا قابل ھازمان

See Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 30 (2013) on women in conflict prevention, 
conflict and post-conflict situations, paras. 2 and 19–24.  

                                                            



مطالعات  .69می گیرندجنگ و و بعد از جنگ قرار دوران در  پا نھادن
ر بنشان داده اند در حالی کھ مردان و پسران نیز از قربانیان خشونت 

جنسیت می باشند، زنان اکثریت قریب بھ اتفاق اشخاص تحت تاثیر  پایھ
 در کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان .70می دھند تشکیلاز خشونت را  گونھاین 
 جنگ،« کھ شده شناختھ رسمیت بھ خود) ۱۹۹۲( ۱۹ شماره عمومی توصیھ

 قاچاق ،روسپی گری افزایش بھ بیشتر اگسترھسر اشغال و مسلحانھ درگیری
 خاص اقدامات نیازمند کھ جامد،نابی زنان بھ جنسی تجاوز و زنان

 این بھ غیردولتی ھم و دولتی مرتکبان ھم.» است تنبیھی و یپشتیبانی
 خشونت و تجاوز دشمن، تحقیر و ترساندن ھدف با. یازندمی دست خشونت
 تاکتیک عنوان بھ درگیری ھایطرف ھمھ از سوی معمول بھ گونھ نیز جنسی
، در طول جنگ، خشونت خانگی و سوء افزون بر این .71شودمی استفاده جنگی

 .72یابدافزایش می  ھم چشمگیری شیوهاستفاده جنسی بھ 
 

 خشونت علیھ زنان در طول جنگ و پس از جنگ می تواند بھ عنوان زنجیره
. درگیری الگوھای مشاھده شودتبعیض در زمان صلح  ازاز تجربھ زنان  ای

و زنان و دختران  می کندتشدید را جنسیت  بر پایھیض از پیش موجود تبع
بنیادین علل . می دھددر معرض خطر خشونت جنسی، جسمی و روانی قرار را 

 بینقدرت  ی: روابط تاریخی نابرابرندخشونت در صلح و در جنگ یکسان
جنسیت و نظام  بر پایھمانند تبعیض  ساختاری،اسباب زنان و مردان

، جنگ باعث پذیرش سطوح باالتری از فزون بر ایناارزشی پدرساالرانھ. 
قبل  موجودنابرابری ریشھ دار  ، پذیرشخشونت، و در مرحلھ بعد از جنگ

پایان دادن بھ  معنای ، پایان جنگ بھلذا .73می شودآن از جنگ و تشدید 
پیامد . زنان ھمچنان از می کنند نیست شکھ زنان و دختران تحمل یخشونت
اقتصادی خشونت در طول جنگ پس از -روانی و اجتماعی، جسمی، پزشکی ھای 

خشونت ھای جنسی  مربوط بھد. انگ نآن رنج می بر نبھ پایان رسید
حاضر است. خشونت علیھ زنان و دختران  بعد آن،ھمیشھ، در درگیری ھا و 

 کلی حاکمیت قانون، شکست، با توجھ بھ در جوامع بعد از جنگ  ھمچنین
و گی تجزیھ ساختارھای اجتماعی و خانواد کوچک، در دسترس بودن سالح ھای

تبعیض از قبل موجود بھ عنوان عنصر اضافی  خشونت جنسیشدن "عادی " 
 .رشد می کند

 
 در آن یتممنوع وجود با جنگ زمان در جنسی خشونت میالدی، ۱۹۹۰ دھھ تا

 پیگرد تحت المللی بین جرم عنوان بھ بشردوستانھ، الملل بین حقوق
 حیثیت بھ حملھ عنوان بھ بیشتر جنسی خشونت .74 گرفتنمی قرار قانونی

 بھ جداگانھ، مھم جرم یک عنوان بھ تا شدمی دیده اخالقیات بھ یا زن یک
 زنان از ویژه پشتیبانی بھ نیاز ژنو چھارم کنوانسیون ،نمونھ عنوان

69 Rashida Manjoo and Calleigh McRaith, “Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict areas”, Cornell International Law 
Journal, vol. 44, No. 11 (2011), pp. 11–12; and “Violence against women perpetrated and/or condoned by the State during times of armed 
conflict (1997-2000)” (E/CN.4/2001/73).   
70 E/CN.4/2001/73; and Elisabeth Rehn and Ellen Johnson Sirleaf, Women, War, Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of 
Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-Building, Progress of the World’s Women 2002, vol. 1 (United Nations Development 
Fund for Women, 2002). 
71 Manjoo and McRaith, “Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict areas”, p. 12. See also United Nations Security Council 
resolution 1820 (2008) (and subsequent resolutions 1888 (2009) and 1960 (2010)) recognizing sexual violence as a tactic of war.   
72 Rehn and Sirleaf, Women, War, Peace, p. 11.   
73 Niamh Reilly, Women’s Human Rights (Polity Press, 2009), p. 98. 
74 Patricia Viseur Sellers, “The prosecution of sexual violence in conflict: the importance of human rights as means of interpretation”, pp. 6–9. 
Available from http://www2. ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf (accessed 25 November 
2013).   

                                                            



 جنسی، تجاوز برابر در ویژه بھ حیثیتشان، بھ حملھ گونھ ھر برابر در«
 بیان را) ۲۷ ماده( »غیراخالقی حملھ شکل ھر یا اجباری تن فروشی

 بھ گونھ المللی بین کیفری قضائی رویھ میالدی، ۱۹۹۰ دھھ از .75داردمی
 بر پایھ جرایم در اعمال قابل حقوقی ھنجارھای تبیین بھ چشمگیری

 المللی بین کیفری محکمھ دو ھر. است کرده کمک جنگ زمان در جنسیت
 تصمیم در روآندا برای المللی بین کیفری محکمھ و ینپیش یوگسالوی برای
 خشونت و جنگ زمان در جنسی تجاوز اندکرده اعالم متفاوتی مھم ھایگیری
 بھ دارند، وجود جرم ھب مربوط عناصر ھمھ کھ زمانی تا تواندمی جنسی

 اعمال یا و شکنجھ بھ اقدام بشریت، علیھ جنایات جنگی، جرایم عنوان
".شود تلقی کشی سلن دھنده تشکیل

 

 
 ووکوویچ، زوران و کوواچ رودومیر کوناراک، دراگولیوب علیھ دادستان
: ۲۰۰۱ فوریھ ۲۲ مورخ حکم ،IT-T  ۹۶-۲۳ / ۱ و IT-/ T ۹۶-۲۳ شماره پرونده
 عنف بھ تجاوز عناصر

 
 برای المللی بین کیفری ھمحکم میالدی، ۲۰۰۱ سال در کوناراک پرونده در

 جنایت دھنده تشکیل جرم یک جنسی تجاوز کرد احراز نیز پیشین یوگسالوی
 کھ بود فوکا شھر در کمپین یک مربوط بھ پرونده این. است بشریت علیھ
 شر از مسلمان، زنان دادن قرار ھدف از راه ویژه بھ داشت قصد

 و بازداشت گوناگون مراکز در مسلمان زنان. شود خالص منطقھ مسلمانان
 . گرفتند قرار یافتھ سازمان جنسی تجاوز معرض در

 
: بود اھمیت با تجاوز جرم عناصر از زیر تعریف ارائھ با پرونده

 آلت بوسیلھ بزه دیده  قبل یا دبر از سوی) الف: (اندک ولو دخول،«
) ب( یا مجرم؛ توسط شده استفاده دیگر جسم ھر یابزه کار  مرد تناسلی
 چنین کھ آنجا ؛بزه کار مرد تناسلی آلت بوسیلھ قربانی دھان از سوی

 فعل این برای آمادگی. دھدمی رخ بزه دیده  رضایت بدون جنسی دخول
 با کھ باشد مفعول آزاد اراده از ناشی و کامل رضایت قالب در باید
 انجام قصد جرم معنوی عنصر. شودمی ارزیابی اطراف محیط شرایط لحاظ
 شودمی واقع مفعول رضایت بدون فعل اینکھ بھ علم و ،است دخول این
این رویکرد محکمھ در مرحلھ تجدید نظر مورد تأیید قرار ). ۴۶۰ بند(

 گرفت.
 
 

، طیف رویھ قضائیاین  بر پایھالمللی  بیناساسنامھ رم دیوان کیفری 
عنوان جنایات جنگی و  را تحتجنسیت  بر پایھگسترده ای از جرایم 

ماده سھ مشترک کنوانسیون ژنو، کھ بھ عنوان حقوق عرفی ھم بر مخاصمات مسلحانھ بین المللی و ھم داخلی اعمال می شود، خشونت علیھ "75 
حیات و شخص، شکنجھ، گروگان گیری، حملھ بھ حیثیت اشخاص، خصوصا رفتار موھن و تحقیرآمیز را بر می شمارد، اما بطور صریح از 

نت جنسی  یاد نمی کند. سیاھھ "نقض ھای مھم" کنوانسیون ژنو ھمچنین مشخصا اشاره ای بھ تجاوز یا خشونت جنسی نمی کند. تجاوز و خشو
".است کرده ممنوع را عنف بھ تجاوز خاص بطور اما، ۱۹۷۷ الحاقی پروتکل

The Additional Protocols of 1977 do specifically prohibit rape. See Reilly, Women’s Human Rights, p. 101. 

 
 

                                                            



 حساس مقررات ھمچنیناساسنامھ  این .76می کند بشریت تعریفجنایت علیھ 
 در او گواھان و قربانی از پشتیبانی واحد یک ایجاد مانند جنسیت بھ

بر  ھای خشونت قربانیان بھ الزم خدمات دیگر  و رایزنی ارائھ دادگاه،
بر کار گماردن  و جنسیت تخصص با حقوقی مشاورین انتصاب و جنسیت، پایھ
 .ی کرده استبینرا پیش  کارکنان و اضیق انزن
"

 شورای توسط امنیت و صلح زنان،دربارھ) ۲۰۰۰( ۱۳۲۵ قطعنامھ تصویب
بر  خشونت بھ پرداختن و شناخت در عطفی نقطھ دھنده نشان نیز امنیت
 جنگ ویرانگر تاثیر از قطعنامھ این در. است جنگدر خصوص جنسیت پایھ

 سازی پیاده بھ نیاز بر و است، رفتھ بین بھ سخن دختران و زنان بر
 در بشردوستانھ الملل بین حقوق و بشر الملل بین حقوق تعھدات کامل

 این.شودمی تاکید دوباره جنگ طول در دختران و زنان حقوق از پشتیبانی
 مشارکت، پیشگیری،: اصلی متمرکز است گستره چھار قطعنامھ بر

 ھا خواستھ است از دولت ھمچنینقطعنامھ . رسانی امداد و ،پشتیبانی
 بر پایھ خشونت برابر دختران و زنان از پشتیبانی برای ویژه اقدامات

 بااز مجازات  مصونیت بھ ورا اتخاذ کنند  درگیریھا طول در جنسیت
بر  جرایم جملھ از ،جنگ زمان جنایات مسئول کھ کسانی قانونی پیگرد
خواھان  قطعنامھ ،افزون بر این.ھندد پایانبوده اند،  نسیتج پایھ

 ساز و کارھا ھمھ در و گیری، تصمیم سطوح ھمھ در زنان حضور افزایش
ھمگرایی  گسترش و ،بوده اختالفات فصل و حل و مدیریت پیشگیری، برای

 .را تشویق می کند پاسداری از صلح عملیات در جنسیتی
"

 اذعان امنیت شورای ،)۲۰۰۸( ۱۸۲۰ شماره بھ سند این پیرو قطعنامھ در
 مختل را المللی بین امنیت و صلح اعاده تواندمی جنسی نتخشو کندمی

 نامھ قطع این. شودمی استفاده جنگی تاکتیک یک عنوان بھ بیشتر و کند
 صلح روند در عفو مقررات گونھ ھر از باید جنسی خشونت کندمی تاکید
 باید جنسی ھایخشونت قربانیان برای عدالت بھ برابر دسترسی و شود حذف

 بھ دھی پاسخ و پیشگیری بر تالی ھایقطعنامھ ،پس از آن. دشو تضمین
 یک انتصاب جملھ، از و اند،شده متمرکز جنگ مربوط بھ جنسی ھایخشونت

 مشاوران و شناسانکار از تیم یک و جنگ در جنسی خشونت ویژه نماینده
 بانی صلح ھایماموریت و ھادولت بھ توصیھ برای یپشتیبانی امور در زن
 برای جھانی ھایشاخص. اندشده خواستار را جنسی ھایخشونت با وردبرخ در

 و نظارت کارھای و ساز ھمچنین و) ۲۰۰۰( ۱۳۲۵ قطعنامھ اجرای پیگیری
 .اندشده داده توسعھ درگیری ھا مربوط بھ جنسی ھایخشونت دھی گزارش

 
 

 خشونت از دیگری شکل ھر یا اجباری، سازی عقیم اجباری، حاملگی اجباری، فحشاء جنسی، بردگی تجاوز، اساسنامھ،) G) (۱( ۷ ماده در 76 
 اجباری، فحشاء ی،جنس بردگی تجاوز، رم اساسنامھ) XXII) (ب) (۲( ۸ ماده است؛ شده فھرست بشریت علیھ جنایت با قیاس قابل شدت با جنسی

 کند؛می فھرست ژنو ھایکنوانسیون فاحش نقض موارد عنوان بھ را جنسی خشونت از دیگری شکل ھر یا اجباری سازی عقیم... اجباری حاملگی
 بھ ار جنسی خشونت از دیگری شکل ھر یا اجباری سازی عقیم... اجباری حاملگی اجباری، فحشاء جنسی، بردگی تجاوز،) VI) (ه( ۸ ماده و

 .است کرده احصاء ژنو کنوانسیون چھار مشترک ۳ ماده فاحش نقض موارد عنوان
See Viseur Sellers, “The prosecution of sexual violence in conflict”, for further analysis. 
 

                                                            



 بشر حقوق از زنان بھره مندیدر  جنگ از پس خالء کھ ھایی چالش وجود با
 تغییر برای یفرصت عنوان بھ تواند می این امر ،پدید می آورد

 خشونت بھبدوا  کھ جنگ از قبل مستقر اجتماعی ھنجارھای و ساختارھا
 تحول، این از اطمینان برای. شود می دیده ھم انجامید زنان علیھ

 نھ جنگ، شان ازگوناگون تجارب و زنان گوناگون ھای نقش است بایستھ
 جامعھ از بخشی و رزمندگان، عنوان بھ بلکھ قربانیان عنوان بھ تنھا
 عنوان بھو نیز  بشر، حقوق مدافعاندر قالب  و یافتھ سازمان مدنی

 غیر و رسمی ھایفرایند دو ھر در فعالعوامل  و ،مقاومت جنبش اعضای
 .77آیددر شمار صلح رسمی

 
 و بعدی، ھایقطعنامھ خودو) ۲۰۰۰( ۱۳۲۵ شماره قطعنامھ در امنیت شورای
 در جنسی خشونت و امنیت و صلح زنان، درباره خود گزارش در کل، دبیر
. شناسندمی رسمیت بھ را صلح ایجاد برای تالش در زنان نقش جنگ،

 مسلحانھ ھایدرگیری شایستنا تاثیر بھ اشاره با) ۲۰۰۰( ۱۳۲۵ قطعنامھ
 نیستند، ھادرگیری قربانیان صرفا زنان کرد تایید کودکان، و زنان رب

 از پیشگیری در کھ آیندمی بشمار مھمی نقش با فعال عوامل ھمچنین بلکھ
 برای تالش و درگیری ھا فصل و حل ،پاسداری از صلح ھایطرح درگیری،
 .78شوندمی عمل وارد صلح کردن نھادینھ

 
 ھایگروه یا قربانیان عنوان بھ زنان دنبرشمار در مھم تغییر یک این
 ۱۸۸۹ شماره بھ متحد ملل سازمان امنیت شورای قطعنامھ. بود پذیر آسیب

 ساختن نھادینھ و جنگ از پیشگیری در زنان کلیدی نقش تکرار با) ۲۰۰۹(
درگیری  فصل و حل در جملھ از صلح، فرآیند سراسر در زنان مشارکت صلح،

 توسعھ بر قطعنامھ. است شده خواستار را جنگ از بعد ریزی برنامھ و ھا
 از پس شرایط در دختران و زنان نیازھای بھ کھ دارد تاکید راھبردھایی

 و بھداشتی خدمات آموزش، بھ آنان دسترسی جملھ از پردازد،می جنگ
 خواھدمی عضو کشورھای از ھمچنین قطعنامھ این. جنسیتی برابری و عدالت

 و صلح سازی نھادینھ ھب مربوط وجوه مھھ در جنسیتی ھمگرایی از
 .کنند حاصل اطمینان جنگ از پس ھایبازیابی

 
 این بر تواندمی اکنون) ۲۰۰۰( ۱۳۲۵ قطعنامھ اجرای مثبت اثرھای عضیب

 ملی اقدام ھایبرنامھ کشور ۳۷ ،۲۰۱۲ سال ژوئن ماه تا. شود دیده اساس
 در دیگر یشمار و بودند، کرده تصویب را امنیت و صلح زنان، درباره

کمیتھ رفع  کھ است این مھم نکتھ. 79بودند ھاییبرنامھ چنین طرح حال

 77

Reilly, Women’s Human Rights, pp. 93–98; and Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 
30 (2013), paras. 36 and 42. Gender-sensitive transitional justice mechanisms and reparations can play an important role in post-conflict 
transition, as can the inclusion of women at all stages of the peace process/negotiations and all levels of political decision-making post-conflict, 
taking into account their different roles and experiences.  
 
78 Security Council resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) and 2122 (2013); and the reports 
of the Secretary-General on women, peace and security (S/2002/1154, S/2004/814, S/2005/636, S/2006/770, S/2007/567, S/2008/622, 
S/2009/465, S/2010/498, S/2011/598, S/2012/732, S/2013/525), on women’s participation in peacebuilding (A/65/354–S/2010/466, A/67/499-
S/2012/746), on sexual violence in conflict and implementation of the relevant resolutions (S/2009/362, S/2010/173, A/65/592–S/2010/604, 
A/66/657–S/2012/33, A/67/792–S/2013/149, S/2014/181).  

                                                            



 ھمھ اینکھ بھ توجھ با است کرده درخواست ھادولت از تبعیض علیھ زنان
 آور الزام مقرراتبازتاب دھنده  ھاقطعنامھ در نگرانیمورد  ھایگستره

 زنان، درباره یتامن شورای ھایقطعنامھ با ھمخوانی است، کنوانسیون
 بھ را آن کرده، قید کمیتھ آن بھ خود ھایگزارش در را امنیت و صلح

 .80کنند اضافھ اجرایشان بر نظارت
 
 شایانی ھایچالش شده، انجام اکنون اصالحات و ھاپیشرفت این وجود با

 کل دبیر ۲۰۱۲ سال گزارش. است مانده بجا موازین این اجرای درباره
 چالش این (A / ۶۶/۶۵۷-S / ۲۰۱۲/۳۳) درگیری ھا ھب مربوط جنسی خشونت درباره

 ھمچنان شرایطی چنین در جنسیت بر پایھ خشونت. دھدمی نشان خوبی بھ را
 محدود خدمات و گیری تصمیم عدالت، بھ زنان دسترسی و است بوده شایع
 مانده باقی ھایچالش بر نیز کل دبیر پیشین ھایگزارش. است مانده باقی

 ھاتوصیھ با و دارد، تاکید صلح فرآیند در زنان موثر مشارکت موانع و
 در متحد ملل سازمان ھایکارگزاری برای فراگیر اقدام ھایبرنامھ و

 رسیدگی در تا است آمده نائل نتایجی بھ ذینفعان دیگر  با ھمکاری
 ھایگزارش .(A / ۶۵/۳۵۴ S / ۲۰۱۰/۴۶۶) باشد توانمند چالش این بھ ترموثر
 از بعد و جنگ از زنان تجارب کھ اندکرده اشاره ھم مدنی جامعھ اخیر
 گیری تصمیم قدرت محدودیت و شدن رانده حاشیھ بھ طرد، از ھمچنان جنگ

 شماره قطعنامھ با شده وضع جھانی ھایشاخص حال، این با .81دارد حکایت
 بھ کل دبیر از امنیت شورای درخواست نیز و امنیت شورای) ۲۰۰۹( ۱۸۹۹
 با ھمکاری در متحد، ملل سازمان نھادھای اینکھ از ینان یافتناطم

 گردآوری را اینشده تفکیک جنسیتی ھایداده مدنی، جامعھ و عضو کشورھای
 شده طراحی) ۲۰۰۰( ۱۳۲۵ قطعنامھ ترموثر اجراء ارتقاء برای کنند،

 ایجاد را کاری و ساز) ۲۰۱۰( ۱۹۶۰ شماره قطعنامھ ،افزون بر این. است
 بھ مظنون یقین بھ کھ« را ھاییطرف دھدمی اجازه کل دبیر بھ کھ ندکمی

 در جنسی خشونت اشکال دیگر و جنسی تجاوز الگوھای مسئول یا ارتکاب
 امنیت شورای دستورکار فھرست در را »اندمسلحانھ ھایدرگیری شرایط
 بھ خواھدمی مسلحانھ درگیری ھایطرف از ھمچنین قطعنامھ. کند وارد

 از و نھند، گردن جنسی خشونت با پیکار برای زمان بھ مقید خاص تتعھدا
. باشد داشتھ نظارت و پیگیری تعھدات این اجرای بر خواھدمی کل دبیر

 تحلیل تجزیھ نظارت، ترتیبات خواھدمی کل دبیر از قطعنامھ پایان، در
 .سازد مستقر را درگیری ھب مربوط جنسی خشونت درباره گزارش و
 

را بھتر نشان می  فراگیر یرویکرد ھب نیاز مانده باقی ھای چالش این
 و زنان بشر حقوق ھمھ بھ دقت در بشر حقوق متقابل وابستگی روابط. دھد

 حقوق ھم و سیاسی، و مدنی حقوقھم  جنگ، از پس و جنگ در دختران
 اصالحات بھنسبت  امر ھمین. مند استنیاز فرھنگی و اقتصادی اجتماعی،

 دختران و زنان بشر حقوق ھمھ تامین: ھم صادق است لیانتقا عدالتدر 
 مانند یحقوق تحقق ،نمونھ عنوان بھ. است مھم جنگ از پسکامل  تحول در

 و جنسیت بر پایھ خشونت کردن کن ریشھ برای اجتماعی و اقتصادی حقوق
ی در نھادینھ سازی صلح تر فعال نقش باشند توانمند زنان اینکھ برای

80 Reilly, Women’s Human Rights, p. 113; and Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 30 
(2013), paras. 25–28. See also its general recommendation No. 23 (1997) on women in political and public life. 
81 Kavitha Suthanthiraraj and Cristina Ayo, Promoting Women’s Participation in Conflict and Post Conflict Societies: How Women Worldwide are 
Making and Building Peace (Global Action to Prevent War, NGO Working Group on Women, Peace and Security, and Women’s International 
League for Peace and Freedom), pp. 82–94; Global Network of Women Peacebuilders, “Women count: Security Council resolution 1325 – civil 
society monitoring report” (October 2010). 

                                                            



 زمین، بھ نابرابر دسترسی و شدید تنگدستی. است ھبایست ایفاء کنند
 در زنان پایین مشارکت دالیل بعضی عنوان بھ خدمات و آموزش اموال،

 از ساختاری ھای نابرابری و است، شده ذکر سیاست در و صلح فرآیند ھای
 ای ریشھ علل عنوان بھ بیشتر اقتصادی و اجتماعی نابرابری ھای جملھ
 مانند یمعاھدات بنابراین،. است شده مطرح جنسیت بر پایھ خشونت

 حقوق المللی بین میثاق و کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان
 زمان درم ھ زنان حقوق تضمین در مھمی نقش فرھنگی و اجتماعی اقتصادی،

 .کنند ایفاء می جنگ از پس گذار زمان درھم  و جنگ
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 در اقتصادی و اجتماعی محرومیت ھای در برابر زنان خاص پذیری آسیب

را تشدید  جنسیتی تبعیض درگیری از آنجا کھ ، جنگ از بعد و شرایط جنگ
 ھمراه جامعھ و خانواده ساختارھای تخریب و معیشت تلف با می کند و

 تجربھ را تبعیض است ممکن پیشینزن  رزمندگان .82است، بدتر می شود
 یا مجدد ھمگرایی یھا برنامھ و سالح، خلع موارد برخی در زیرا د،نکن

 کھ زنانی. می شوند حذف زنان ،پیشین رزمندگان بھ دیگر ھای کمک
 بھ بازگشتو مجدد  ھمگراییدر  را بیشتری مشکالت نیز اند بوده هرزمند
 کھ چرا ،می کنند مرد تجربھ شینپیرزمندگان  نسبت بھ نظامی غیر زندگی
 ،سرپیچی کرده اند جنگجوبھ  شدن تبدیلبا  سنتی جنسیتی ھای نقشاز 

. نیست پذیرفتھ شان جوامع و ھا خانواده از جانب راحتی بھ امری کھ
را  زنان یسرپرستتحت  ھایخانوار و زنان است ممکن آمیز تبعیض قوانین

 مالکیت اشکال دیگر یا زمین بھ دسترسی یا تصرف بردن، ارث ،مالکیت از
را مانع  مرد ضامن بدون وام یا اعتبار آوردن دست بھ یا ،کند جلوگیری

 ھب شایستھ نھادی پاسخ نبود عبارتند از جدی ھای چالش دیگر. شود
 ،سرپناه یا رایزنی بھداشتی، ھای مراقبتمانند جنسیت، بر پایھ خشونت

 .شغلی یا شیآموز ھای فرصت بھ بسندهنا دسترسی ھمچنین و
 

 در فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق قضائی اجرای بھ باید ویژه توجھ
 فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق ویژه بھ ،انتقال معطوف شود بستر
 .جنگ از پس و جنگ در آنان پذیری آسیب افزایش با توجھ بھ زنان

 وشتنن و کلیدی قوانین بررسی مانند قانون حاکمیت ھب مربوطاصالحات 
 برنامھ و انتقالی عدالتساز و کارھای  صلح، ھای توافق اساسی، قانون

 حقوق زیر پا نھادن جنگ از پس اصالحات دیگر یا و غرامتتادیھ  ھای
 بھ باید را سیاسی و مدنی حقوق و زنان فرھنگی و اجتماعی اقتصادی،

 مذکور حقوقدلیل کھ  این بھ بھ ھمچنین آورد،در شماراندازه  ھمان
 پس پایدار و جانبھ ھمھ امر انتقالی این. است مربوطبا یکدیگر  تاذا
 بھره مند کامال خود اساسی حقوق از زنان آن در کھ محیطی ،و درگیری از

 .تامین می کند را می شوند
 

 جنگدر آواره  شخاصا و جھان پناھندگان یتاکثر ھمچنین کودکان و زنان
 بر پایھ خشونت در معرض ویژه بھ می دھند کھ تشکیلرا  داخلی ھای

 تبعیض معرض درو نیز  قرار دارند شان شخصی امنیت علیھ تھدید و جنسیت
بھداشت  و بسنده پزشکیمراقبت  آموزش، مسکن، آب، غذا، بھ دسترسی برای

 در بھ ویژه در خور مسکن بھ زنان حق ،افزون بر این .83واقع شده اند
 اخراج ھنگامی کھ باریاج جابجایی گسترده یا تغییر مکان جنگ، زمان

 تاثیر تحت نامتناسبی بھ طور زنان را  و وقوع بوده در شرف اجباری
 .84قرار دارد دھد در معرض تھدید قرار

 

82 See the Montréal Principles on Women’s Economic, Social and Cultural Rights; and the Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), the 
International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR.net) and International Women’s Rights Action Watch IWRAW Asia-Pacific, 
“A primer on women’s economic, social, and cultural rights”. Available from www.escr-net.org/usr_doc/Primer_WESCR_English_rev1.pdf 
(accessed 27 November 2013). Today, women represent 70 per cent of the 1.2 billion people living in poverty worldwide. 
83 See E/CN.4/1996/52, para. 46.   
84 See Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 7 (1997) on the right to adequate housing: forced evictions; 
and “Women and adequate housing” (E/CN.4/2003/55).   

                                                            



 نتیجھ در و خانوار بالفعلسرپرست  بھ تبدیل بیشتر زنان جنگ طول در
 بھ دسترسی ،آنان پرورش و آموزش کودکان، از مراقبت از چیز ھمھ مسئول
 ھای جنبھ از یکی. زایی می شونددرآمد تا اساسی، خدمات و آب غذا،
 زنانگیری  تصمیم برای ھای مذکور مسئولیت کھ است امر آن این مثبت

فاقد آن مسوولیت  معمول بھ گونھ کھ یزمین کشت و اداره منزل درباره
 مشارکت کاھش مطالعات حال، این با. کند می ی فراھمفرصت می باشند،

 ،دھد می نشانرا  جنگ از پس ھای گیری تصمیم و میعمو زندگی در زنان
 سنتی خانگی نقش ھای بھ اجباری بھ طور  بیشتر زنان کھبا داللت بر این

بسیار  موانع زنان یسرپرست ھای تحتخانوار و زنان. رجعت می کنند شان
 .85کنندمی  تجربھ را شان گذار حال در حقوق تحقق در ی
 
 

 شماره بھ خود عمومی نظر در فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیتھ
 بھ حق بر) ۲۰۰۰( ۱۴ شماره عمومی نظر در و آب بھ حق بر) ۲۰۰۲( ۱۵

 بعضی کھ امر این و سالمت، حصول قابل سطح ترینباال از برخورداری
 در جملھ از اوضاع، ھمھ در لذا و ناپذیرند تخطی ھادولت اساسی تعھدات

 ورزیده تاکید شوندمی اعمال اضطرار شرایط یا داخلی ھایدرگیری جنگ،
 بدون و امن دسترسی از اطمینان بھ ھادولت کمیتھ، گزارش بھ. است

 بنیادین تعھدی آب بایستھ میزان حداقل بھ ھازمان ھمھ در تبعیض
 دسترسی تامین در بر دارنده ناپذیر تخطی بنیادین تعھدات دیگر. دارند

 ،بایستھ غذایی مواد حداقل خدمات، و محصوالت بھداشتی، امکانات بھ
 ھایمراقبت و بایستھ داروھای بھ بھداشت، و مسکن ،نخستین سرپناه
 کودک، و) تولد از پس ھمچنین و قبل( مادر سالمت مثل، تولید بھداشت
 حاشیھ بھ یا پذیر آسیب ھایگروه برای ویژه بھ تبعیض، گونھ ھیچ بدون
 کار، بھ حق در) ۲۰۰۵( ۱۸ شماره بھ خود کلی توضیح در. است شده رانده
 در ھایگروه برای ویژه بھ اشتغال، بھ دسترسی کھ روشن می کند کمیتھ
 یا تبعیض بھ کھ اقدامی گونھ ھر از جلوگیری بھ تعھد ھمچنین و حاشیھ،
 ھایگروه یا اشخاص بھ نسبت عمومی یا خصوصی ھایبخش در نابرابر رفتار
".است دولت) تخطی قابل رغی( بنیادین تعھدات از شود، منجر محروم

 
 دسترسی نیز کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان آنکھ، مھم نکتھ
 آموزی کار و آموزش ،)۱۲ ماده( درمانی خدمات و ھامراقبت بھ زنان

 کنوانسیون. کندمی تضمین را) ۱۱ ماده( شغلی ھایفرصت و ،)۱۰ ماده(
 پناھجو یا اھندهپن یا تابعیتبی یا آواره کھ کسانی بھ ھمچنین

 و جابجایی ،شھروندی از برخورداری بھ زنان حق کردن مقرر با اند،شده
 .است کرده اعطا ویژه پشتیبانی) ۴. ۱۵ و ۹ ماده( محل انتخاب

 
 
 
 دسترسی زنان بھ عدالت. ز
 

 حقشان از زنان کھ است آن نیازمند عدالت بھ زنان دسترسی از اطمینان
 بھ ھاییشیوه کھ امر این و شوند مندبھره قانون پیشگاه در برابری بھ

 اینکھ و دارد دوجو عدالت بھ آمیز تبعیض غیر دسترسی تضمین منظور
 مؤثر دسترسی زیان جبران بھ شده، زیر پا نھادن حقوقشان ھنگامی زنان

85 E/CN.4/2003/55. 
                                                            



 بھ حق( ۳. ۲ مواد جملھ از بشر، الملل بین حقوق تحت حقوق این. دارند
 حقوق المللی بین میثاق) قانون برابر رد برابری( ۲۶ و) زیان جبران
 ھمھ تحقق برای زیان موثر جبران بھ حق. است شده مقرر سیاسی و مدنی
 گونھ ھر از تبعیض بدون برابری بر پایھ و است، مدخل ذی بشری حقوق
 کلی توضیح در بشر، حقوق کمیتھ. شود اعمال باید جنسیت یا جنس مثال
 جبران بھ حق شدن برآورده برایشت بیان دا ،)۲۰۰۴( ۳۱ شماره بھ خود

 فراھم باید بشر حقوق زیر پا نھادن قربانی برای را خسارت زیان، موثر
 عضو ھایدولت از کنوانسیون رفع ھرگونھ تبعیض علیھ زنان. آورد
 را مردان با برابر بر پایھ زنان حقوق از قانونی پشتیبانی خواھدمی

 عمومی نھادھای دیگر و یصالحذ ملی قضایی مراجع از راه ساختھ مستقر
 کند تضمین را آمیز تبعیض عمل ھردر برابر زنان از موثر پشتیبانی

 )).ج( ۲ ماده(
 

 علیھ آمیز تبعیض قوانین بازنگری در جھانی سطح در شایانی ھای پیشرفت
 و برابری اتتضمین دربردارنده اساسی نیانوق نویس پیش تھیھ و زنان
 سطح در را زنان حقوق کھ قانونی و حقوقی چارچوب. است شده تبعیض نبود
 این با. است اساسی عدالت بھ زنان دسترسی برایمی کند  تضمین ملی

ھای کشور در قوانین اجرایو از آن بدتر  آمیز تبعیض قوانین حال،
 .86انده استم باقی بھ عنوان یک معضل بسیاری

 
 در دنوانت می عمل می کنند خنثییت، جنسدر امر  ظاھر بھ کھ قوانینی

 زنان بین برابری کھ قوانینی و ،داشتھ باشند یآمیز تبعیض اثرات عمل
و این  دنشون اعمال است ممکنمی کنند تضمین  را زنان حقوق یا مردان و

 ،افزون بر این. یعنی برای پیشرفت زنان کار اندکی انجام می دھند
می  کار غیررسمی بخش در کھ کسانی یا برند می رنج خشونتاز  کھ زنانی
 گسترش. شوند نمی پشتیبانی قانون توسط موارد از بسیاری درکنند 

جنس و  بر پایھ ھای خشونتدربر گرفتن مثال  برای یقانون پشتیبانی
 دولت ھا تعھد .87است بایستھ مھاجر زنان و غیررسمی بخش در کار جنسیت،

 نراستی تاثیر زنان زندگی بر شده اعمال قوانین کھ از این اطمینان بھ
 .قرار گیرد تاکیدمورد  است مھم نیز دارند 

 
 جملھ از اند، جامعھ قدرت توازن نبود بازتاب دھنده قضائی نظام ھای

 اجتماعی موانع دوی ھر. ضعف قرار داده اند را در موقع زنان کھ آنھا
در  اجتماعی موانع. می کند مھار را عدالت بھ زنان دسترسی نھادین و

 و اطالعات نبود سوادی، بی خود، حقوق زا آگاھی نبود بر دارنده
 موانع. است منابع و برخورداری از کمک در مرد خویشان بھ وابستگی
 زبان و ھا زیرساخت ،در خور امکانات جغرافیایی، فاصلھ مانند نھادین

 یا و بومی یا اقلیت روستایی، زنان دسترسی از اطمینان باید برای
 . 88آیددر شمار عدالت معلول بھ زنان

 
 ھای قالب و جنسیتی تبعیض یا تفاوتی با بی زنان موانع، افزون بر این

 جنایات در وقت تحقیق بھ قضائیھ قوه و پلیس مانند دولتی مقامات
 .رویارویندشان  ارتکابی علیھ

86 “Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Gabriela Knaul” (A/HRC/17/30), paras. 27–36; and Progress of 
the World’s Women 2011– 2012, pp. 28–31.   
87 Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 32–37.   
88 Ibid., pp. 52–55. 

                                                            



 
 

 
Vertido شماره بیانیھ ،کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان( فیلیپین دولت علیھ 

 )۲۰۱۰ جوالی ۱۶ تاریخ در مصوب نظرات ،۱۸/۲۰۰۸
 

 با احراز کرد، جنسی تجاوز مورد یک را در جنسیتی ھای قالب کمیتھ
منصفانھ  و عادالنھ محاکمھ ھب زنان حق نگاه قالبی"  این کھ بر تاکید

خرج  بھ احتیاط باید قضائیھ قوه اینکھ و قرار می دھد تاثیر را تحت
زمان  دختران و زنان اینکھ دربارهی ناپذیر انعطاف معیارھای دھد تا
 را بکنند باید چھ چگونھ باید باشند یا جنسی تجاوز وضعیت با مواجھھ

 تجاوز قربانی یک آنچھ از پنداشتھ شده پیش از پایھ تصورات بر صرفا
 می تعریف کلی بھ گونھ را جنسیت بر پایھ خشونت قربانی یک یا و جنسی
 کھ بود روشن حکم محکمھ از ،کمیتھ گزارش بھ. "ایجاد نکند  کند،

 تحت ھا قالب از یشمار توسط وقایع از شاکیروایت  اعتبار ارزیابی
 از آنچھ از توانستھ نمی وضعیت این در شاکی ،گرفتھ بود قرار تاثیر

 منطقی پاسخ قاضی آنچھ یا رود می انتظار منطقی" مطلوب بزه دیده " یک
پیروی  شود می گرفتھ ظرنعنف در  بھ تجاوز در وضعیت زن یک مطلوب و

 ،کافی غرامت پرداخت در عضو دولتبھ  دادن دستورافزون بر کمیتھ. کند
رسیدگی بھ  در قانونی مراحل ھمھ کند حاصل اطمینان" حکم کرد دولتبھ 
 تعصبات با ،بوده منصفانھ و انھطرف بی جنسی جرایم دیگر و تجاوز جرم
 رسیدن برای." رفتھ استگن قرار تاثیر تحت جنسیتی ای قالب مفاھیم یا
 نظام کمیتھ، توسطحکم شده  اقدامات از ای گسترده طیف ،مقصود این بھ

 ھمچنین و ،تجاوز موارد قضایی مدیریت را ھدف قرار داد تا حقوقی
را  زنان بھ نسبت آمیز تبعیض نگرش تغییر رایب کارآموزی و آموزش

 .بھبودی بخشد
 

 
 کھ کرد نگرانی ابراز وکالء و قضات استقالل درباره ویژه گزارشگر
 زنان و مردان بین تثبیت شده اقتصادی نابرابری و زنان تنگدستی
 سنتی انکار. است را مانع عدالت بھ زنان دسترسی جدی بھ گونھ ھمچنان
 آنان بھ دسترسی نبود زندگیشان، درباره گیری تصمیم برای زنان استقالل
 و گیری تصمیم در آنان لیحداق مشارکت حقوق، درباره اطالعات و آموزش
 عوامل ھمگی برابر، کاری فرصت ھای و زمین اموال، بھ دسترسی نبود

 زنان دسترسی نبود نتیجھ، در و تنگدستی شدن زنانھ اصطالح بھ در مؤثری
 حق از اطمینان برای دولت تعھد بایستھ جنبھ یک .89است عدالت بھ

 گستره در را ءالوک و قضات کھ است این زنان برای عدالت بھ دسترسی
 یا دھد، آموزش آگاھی بردن باال برای جنسیتی حساسیت و زنان حقوق

 شان قانونی حقوق از جوامع و زنان آگاھی برای ھاییکارآموزی
 در و حقوقی ھایکمک ارائھ کھ نماید حاصل اطمینان و کند سازماندھی

 برای یرایزن و سرپناه مانند موثر پشتیبانی ھایکار و ساز بودن دسترس
 حضور از اطمینان. است دسترس در زنان ھمھ برای تبعیض بدون قربانیان

 عمومی نظر در بشر حقوق کمیتھ. است مھم نیز قضاییھ قوه در زنانکافی 
 کنند ارائھ یاطالعات باید عضو ھایدولت کرد مشخص خود) ۲۰۰۰( ۲۸ شماره

89 A/HRC/17/30, paras. 20–26. 
                                                            



 حقوقی، ھایکمک بھ زنان برابر دسترسی تامین برای اقداماتی آیا« کھ
 «.خیر یا است شده انجام خانواده، مسائل در ویژه بھ
 
"
 

 
Airey شماره درخواست بشر، حقوق اروپایی دادگاه( ایرلند دولت علیھ 
 )۱۹۷۹ اکتبر ۹ مورخ حکم ،۶۲۸۹/۷۳

 
 گر خود استفاده سوء شوھر از ابدان افتراق قضایی دستور خواھان مدعی
 این با. نبود توانمند او با جدایی توافق انعقاد ھب کھ چرا بود،
 از نتوانست او کھ چرا کند تحصیل را دستوری چنین نتوانست او حال،
. نبود فراھم ھم حقوقی معاضدت و برآید حقوقی مشاور مخارج عھده

 دسترسی بھ او حق زیر پا نھادن این کرد اعالم اروپا بشر حقوق دادگاه
 شمار بھ) ۶ ماده( اشمدنی تعھدات و قوقح تعیین برای دادگاه بھ
 اروپایی، کنوانسیون قصد و الملل بین حقوق بھ استناد با. رفتمی

 اشاره و باشد، واھی نھ و موثر باید جبران راه ھا داشت اعالم دادگاه
 دارد اقتصادی و اجتماعی پیامدھای سیاسی و مدنی حقوق بسیاری کھ کرد
 حقوقی معاضدت بھ حقی اساس، این بر. کندمی ایجاب را مثبتی تعھدات کھ

 ضروری دادگاه بھ مؤثر دسترسی برای حقوقی ھایکمک اگر دارد وجود
 .دباش
 

 خود) ۲۰۱۰( ۲۸ شماره عمومی توصیھ در کمیتھ رفع تبعیض علیھ زنان
 بھ زنان کھ کنند حاصل بیشتر اطمینان باید عضو کشورھای«بیان داشت 

 و ھاکمک با موقع، بھ و دسترس در صرفھ، بھ مقرون خسارت جبران راه ھا
 طی دعوا اینکھ و باشند داشتھ دسترسی ضرورت صورت در حقوقی ھایرایزنی
 حل اقتضاء صورت در مستقل و صالح محکمھ یا دادگاه در عادالنھ دادرسی

 حق بر ناظر رھنمودھای و نخستین اصول ،افزون بر این. «است شده فصل و
 حقوق فاحش زیر پا نھادن قربانیان برای خسارت جبران و دادخواھی بھ

 بشردوستانھ الملل بین حقوق جدی زیر پا نھادن و بشر الملل بین
 باشند،می« عدالت بھ دسترسی جویای قربانیان بھ شایستھ کمک »خواستار

 برای سریع و موثر ،شایستھ ھایراه تامین و حقوقی معاضدت جملھ از
 فاحش یا جدی زیر پا نھادن موارد یانقربان بھ وارد خسارات جبران

 سعی بھ تعھد ،افزون بر این). ۶۰/۱۴۷ شماره بھ عمومی مجمع قطعنامھ(
زیر  در برابر قانونی خسارت جبران و مجازات پیگرد، در ھادولت دقت و

 بھ المللی بین ھنجار نیز دولتی غیر عوامل توسط بشر حقوق پا نھادن
 زنان کنند حاصل اطمینان باید ھادولت. است ایشده شناختھ رسمیت
 و خسارت جبران فوری وسایل بھ دسترسی بشر حقوق زیر پا نھادن قربانی
 و شوند،می مجازات و محاکمھ تعقیب، بینمرتک اینکھ و دارند، غرامت

 بھ تعھد. دارند قرار زنان دسترس در مھم این کارھای و ساز اینکھ نیز
 دو ھر بھ دسترسی بھ زنان حق ضمینت در بر دارنده بسنده خسارت جبران
 توانبخشی و پشتیبانی ،پشتیبانی خدمات استقرار و مدنی و کیفری طریق
 .است خشونت قربانیان برای موثر

 
 گزارش در را »آور تحول غرامت« اندیشھ زنان علیھ خشونت ویژه گزارشگر

) A / HRC / ۱۴/۲۲( خشونت معرض در زنان برای غرامت درباره خود ۲۰۱۰ سال



 و زنان بر خشونت متمایز و گوناگون تاثیرات بھ توجھ با. کرد مطرح
 زدودن برای خسارت جبران خاص راه ھا بھ نیاز زنان، گوناگون ھایگروه
 تمرکز ویژه، گزارشگر اعالم بھ. دارد وجود ویژه ھایاولویت و ھانیاز

 وقحق زیر پا نھادن موارد قربانیان بھ نسبت انصاف بر باید غرامات
 بھ زنان بازگرداندن بر صرفا نھ و باشد، وارده خسارت »ترمیم« و بشر

 کھ آنجا از. بردندمی سر بھ خشونت تحمل از قبل آن در کھ شرایطی
 کھ نظاممند و ساختاری تبعیض از ایست زنجیره زنان تجربھ مورد خشونت
 لعل شوند،می روبرو آن با جنگ از پس و جنگ طول در صلح، زمان در زنان

از  شرایط این تبدیل ھدف با رسیدگی بھ نیاز آن مند نظام و ساختاری
 مشخص را باشد دارا باید غرامتی چنین آنچھ او. دارد ترمیم راه
 رسمیت بھ مجدد، ھمگرایی و توانبخشی خسارت، جبران و اعاده: کندمی

 مانند پیچیده، غرامت ھایطرح. تکرار نبود تضمین و نمادین شناختن
 نیازھای بھ توانندمی بھتر کنند،می ارائھ را منافع گونھ ھای ھک ھاآن

 عملی لحاظ بھ ھم ای،کننده دگرگون امکانات و کنند رسیدگی زن ذینفعان
. دارند آنان نفس بھ اعتماد و شخصیت تقویت چھارچوب در ھم و مادی و

 یک تھیھ مراحل ھمھ در اعتنایی قابل سھم زنان خود کھ است مھم این
 .باشند داشتھ خسارت جبران مھبرنا

 
 

 کمیسیون( آمریکا متحده ایاالت دولت علیھ) گونزالس( لناھان جسیکا
 )۲۰۱۱ جوالی ۲۱ مورخ تصمیم آمریکا، قاره بشر حقوق

 
او ربوده و  پیشینتوسط شوھر  لناھانجسیکا  ان، دخترمیالدی 1999در سال 
 منع نزدیک شدن دستوراجرای  از مکرراپلیس  شدند، در حالی کھکشتھ 
 دعوای لناھان. خانم خودداری کرده بودخانگی  بھ علت خشونتاو  شوھر

، طرح کرد دیوان عالی کشور ایاالت متحده درپلیس  علیھقانون اساسی در 
نع دستور م یاجرا ھقانون اساسی بطبق پلیس ھیچ وظیفھ  احراز شدکھ 

 .رھا کرد زیانجبران در نتیجھ او را بدون و ، است نداشتھ نزدیک شدن
 

 پشتیبانیقاره آمریکا حق زنان قربانی خشونت بر دسترسی بھ کمیسیون 
 پژوھش ھایکھ  با احراز این امر. قرار داد تاکیدرا مورد قضایی 
حق قربانی بر ، کمیسیون ھمچنین ه استبود بسندهمرگ سھ کودک نا درباره

کرد. کمیسیون  تاکیدحقیقت دریافت بھ  واو حق  اطالعاتدسترسی بھ  در
ھم ، انھ بودهباید جدی، سریع، دقیق و بی طرف پژوھش ھایکرد  خاطرنشان
بھ ، کمیسیون افزون بر اینالمللی انجام شود.  بین معیارھایراستا با

 مجازات، تحقیق، پیشگیری برای دقتمعنای تعھد دولت بھ عمل با سعی و 
حقوق بشر زنان  زیر پا نھادن ناشی از زیانھای جبران  و ارائھ راه

سازماندھی ساختار دولت،  ھاز جملھ وظیفھ دولت ب خصوصی بینمرتکتوسط 
 بسندهقضایی، بھ طوری کھ بھ اندازه  نظامو  نظم عمومیقوانین، مانند

حقوق  ھای زیر پا نھادنبھ  دھی پیشگیری و پاسخبھ موثر  بھ گونھو 
بھ بوده مثال بتواند  توانمندتی، زنان از جملھ خشونت جنسی و جنسی

  کند پرداخت. اجرامنع نزدیک شدن را دستورکارساز  ای گونھ
 

 



حقوق زنان اھمیت کمی داده شده و ھ ب مربوطمسائل بھ در برخی کشورھا، 
حل و ھای جایگزین یا محلی  ساز و کارتوسط غیررسمی  بھ گونھھمواره 

کھ وجود داشتھ باشد موازی  دستورھای قانونیفصل شده است. ممکن است 
قانونی دولت کھ  ھایرسمی دستور بھ گونھیا  شدهن تضمینتوسط دولت 

 مثالرسمی (غیر ھای  ساز و کار ی ازترکیبیعنی  ،شناختھ شده یجمع
 یعنیاین . 90(قضائی) محسوب نشودی یا عرفی) و رسمی آیینسنتی، 
اشتھ باشند و وجود ددر کنار ھم  می توانند گوناگونقانونی  ھایدستور

 .شتھ باشندھمپوشانی دا یکدیگرحتی با 
 

 عدالت ھاینظام مشکالت بھ را توجھ وکالء، و قضات استقالل ویژه گزارشگر
 زیان موثر جبران و عدالت بھ دسترسی برای زنان حقوقدر خصوص رسمی غیر

 جنسیت بر پایھ خشونت ی ازمورد او ،نمونھ عنوان بھ. است کرده معطوف
 قربانیان عمومی دادسرای کارکنان آن، در کھ داده قرار اکیدت مورد را
میانجی  یا سازش از راه موضوع فصل و حل و شکایات از گذشت برای را
 ).A / HRC / ۱۷/ ۳۰ / Add. ۳( بودند گذاشتھ فشار تحت گری

 
 عدالت ھایکار و ساز درباره ھمچنین زنان علیھ خشونت ویژه گزارشگر
 ماموریت ھایگزارش در اختالف حل جایگزین ھایرکا و ساز یا غیررسمی

 در است داده نشان او کشوری ھایبازدید. کرد نظر اظھار خود کشوری
 ھاینظام با موازی صورت بھ رسمی عدالت نظام آن در کھ ھاکشور بسیاری

 وجود موارد برخی در یآیین ھاینظام ھمچنین و اختالف، حل عرفی یا سنتی
 دسترسی قابل غیر زنان برای بیشتر و ناتوان رسمی عدالت نظام دارد،

 اختالف حل بین متقابلی پیچیده روابط ،نمونھ عنوان بھ سومالی در. است
 اشخاص منافع بر بیشتر ایقبیلھ منافع. دارد وجود رسمی و یآیین عرفی،
 بھ عرفی نظام از راهبھتر می دانند  ھاخانواده و دارد تقدم قربانی

 بھ امر این. دھند فیصلھ را اختالف قربانیان برای سارتخ درخواست جای
 حکم متعاقب متجاوز، با ازدواج بھ جنسی تجاوز قربانی زنان اجبار
 / A / HRC / ۲۰/۱۶) شودمی منجر عرفی ھایشیوه اعمال با روستا مرد بزرگان

Add. ۳). مناطق بسیاری در قبایل سران مانند سنتی، مقامات غنا، در 
 ھمچنین و مالکیت، حقوق و زمین درباره اختالفات و مسائل بر روستایی،

 درباره اتھامات جملھ از ،»طبیعی فرا عوامل دخالت«ھ ب مربوط موارد
 در شوند،می جادوگری بھ متھم کھ زنانی. کنندمی صادر حکم جادوگری

 خشونت با بیشتر و آواره و طرد جوامعشان طرف از اتھامات این نتیجھ
 A / HRC / ۷/۶) شوندمی واقع قتل حتی یا جسمی حملھ مورد و ند،شومی رانده
/ Add. ۳). حقوقی نظام رسمی، قوانین عرف، شریعت، حقوق افغانستان، در 
 ویژه گزارشگر. دارد وجود یکدیگر موازات بھ الملل بین حقوق و سکوالر
 آمیختھ بیشتر ایقبیلھ رسوم و آداب و شریعت قانون است کرده احراز

 سطح در می نھندزیر پا  را اسالمی ھایآموزه کھ ھاییشیوه و اند،هشد
 بیوه زنان محرومیت ،»بد« کودکان، ازدواج مانند شود،می اعمال محلی
 ،)جرگھ یا شورا( محلی شوراھای. زنان ارثھ ب مربوط مسائل و حقوق از
 موارد جملھ از موارد میانجی گری محلی، نفوذ با مردان از شکلمت

 تصمیمات. دارند عھده بر را آنان علیھ خشونت و زنان حقوقھ ب طمربو
 / E / CN. ۴ «است آمیز تبعیض زنان علیھ ذاتا« مسلما و آور الزام آنان
۲۰۰۶/۶۱ / Add. ۵( 

90 Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 67–68. 
                                                            



 
ساز و  یا نظام ھااز  اگر کنند حاصل یقین کھ دولت ھاست مسئولیت این

 موازین بر پایھ ،شود می استفاده سازش مانند عدالت رسمی غیر کارھای
 داده نشان پژوھش ھا  عمل، حال در این با. است یبشر حقوق المللی بین
 این و ،بوده آمیز زنان تبعیض علیھ بیشتر قضائی ھای ساز و کار است
 از است رای صدور و سازشدر مرحلھ  شان دعاوی کھ ھنگامی زنان کھ

 دسترسی طالق، ،ازدواج. دور نگاه داشتھ می شوند گیری تصمیم فرایندھای
موثر  موارد از ھایی نمونھ گیھم زنان علیھ خشونت و اموال زمین، بھ

ساز و کار ھای غیر  دیگر یا سازش از راه بیشتر کھند زنان حقوقبر 
 نشان پژوھش ھا ،افزون بر این .91ی شوندم گرفتھ کار بھ قضایی رسمی
 ھای طرف. تنیس صالح بھ سازش خانواده، میان خشونت موارد در است داده

 بین کمیسیونبھ اعالم  و ندارند برابر زنی چانھ مواضع رسیدگی
 دست بھ توافقات کھ است روشن کشورھا پاره ای در بشر، حقوق آمریکایی

 ترکیب را زنان علیھ روحی و جسمی خطرات میانجی گری چارچوب در آمده
 بھ توافق خود و کند نمی اجرا را توافق مھاجم کلی، طوربھ . کند می

 .92پردازد نمی خشونت پیامد ھای  و علل
"

 بشر الملل بین حقوق کرد توصیھ وکالء و قضات استقالل ویژه گزارشگر
 ، سنتی عدالت آوردن نظام ھایدر شمارباید باشد، و با  یآغاز نقطھ
 بر پایھ ھایشان شیوه و اصول کھ آنجا تا فقط نھاآ اعتبار تلقی اما

 ).A / HRC / 4/25( م را بھ انجام رسانندالمللی است این مھ بینموازین 
 

 شبیھ داده افزایشرا  عدالت بھ زنان دسترسی کھ خوب ھایرویھ  برخی
 کرده بھ زنان  ھمگرایی را خدمات آنھا. است " شدهجایکعرضھ  فروشگاه"

 و حقوقی ھای کمک تا رایزنی و بھداشتی ھای مراقبت از چیز ھمھ قربانی
ھا را  ھزینھ و موانعو  ،می کنندعرضھ  جایک بصورت ادلھ را گردآوری

این  موفق ھای نمونھدیگر  از سیار و تخصصی یھا دادگاه. کاھش می دھند
ی بھبود عمل در تواند می عدالت بھ زنان دسترسی چگونھامر است کھ 

 در زنانی کھ ویژه بھ قربانیان، دنتوان میھا  دادگاه این. یابد
بھ  تا کنند تر زدیکن عدالترا بھ  کنند، می زندگی افتاده دور مناطق
 .93بپردازند کارساز بھ گونھ جنسیت بر پایھ خشونت مانند مسائلی

"
بھ عنوان  ھمچنین و نظام ھای قضایی و پلیس در زنان حضور افزایش
 بھدھی آنان   پاسخ دتوان مینیز  قضایی دستگاه وندر یھمگرا جنسیت
 گزارش پرونده یا زنانکمک خواستن  و بخشد یبھبود را جنسیتی مسائل

 .می سازد تر آسان آنان را ھای
 
 
 
 
 

91 Ibid., pp. 68–78.   
92 Inter-American Commission on Human Rights, Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence in Mesoamerica (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
63), para. 269. 
93 See Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 56–59. 
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