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Abstract 

UN world conferences on women issues since mid-1980s, both are the 

demonstration of the international community's seriousness toward rights 

and status of women and its significance for a better world and a ground for 

improving the status and promotion of women's human rights. The 

Documents of these conferences, despite their non-binding legal nature, are 

the manifestation of international consensus as to their subjects and at least 

in the general remarks. The main organizer of these conferences has been 

the Commission on the Status of Women.  This Commission, in addition to 

its other activities in the framework of its mandate e.g. gender equality and 

progress of women, has organized the world conferences. These 

conferences, have provided the base and circle for the discussions of policy-

makers and other beneficiaries in women issues as to current challenges, 

determining the objectives and designing the plans of action and examining 

the progress made in the implementation of the previous conferences' 

programs. In this article, through a descriptive-analytic method, we seek to 

review the prohibition of violence against women in the UN world 

conferences on women issues. Furthermore, due to the importance of 1993 
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Vienna Conference on Human Rights in this regard, we will have a look on 

it. It appears that despite the fact that there are many fears in the realization 

of wishes and programs of these conferences in preventing and combating 

VAW, we can and should be hopeful in progress of human being toward the 

recognition and enforcements of women's human rights and preservation of 

equal human dignity of women and men in a world free from VAW. 

Key words: Violence against Women, The Commission on the Status of 

Women, World Conferences on Women, UN, Women's Rights. 
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به مسائل های جهانی ملل متحد راجعمروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس
 ها و امیدها زنان: روایت بیم

 3نژاداحسان شکیب، 2علی مشهدی، 1موسی کرمی
 

 24/12/1400تاریخ پذیرش:      30/10/1400تاریخ دریافت: 
 

 ه یدچک 
 اهتمام  نمایانگر   هم  سو، این   هب   میالدی  هشتاد  دهه   نهمیا  از   زنان   مسائل  زمینه  در  متحد  ملل  جهانی  هایکنفرانس 

 تقویت   برای  بستری  هم  و   بهترند  جهانی  برای  آن  اهمیت  و  زنان  جایگاه  و  حقوق  به  المللیبین  جامعه  خاص

 از  خود  آورغیرالزام  ماهیت  وجود  با  ها،کنفرانس  این  اسناد.  روندمی  شماربه   بانوان  بشری  حقوق  ارتقای  و  وضعیت

. هستند  کلیات  در  کمدست   و  خود  بحث  مورد   موضوعات  زمینه  در  المللیبین  ظرناتفاق   گاهتجلی   ی،وقحق  لحاظ

 خود  هایفعالیت   دیگر  بر   افزون  کمیسیون،  این.  است  بوده  زن   مقام  کمیسیون  ها،کنفرانس   این   اولیه  دهندهسازمان

 دست   زنان   یجهان  هایکنفرانس   ندهیسازما  به  زنان،   پیشرفت  و  جنسیتی  برابری  یعنی  خویش   رسالت   چوبچار  در

  زنان  مسائل  در  نفعذی  هایطرف   دیگر  و   گذارانسیاست  مباحثه  برای  محفلی  و  محمل  ها،کنفرانس  این.  است  زده

 اجرای  در  شدهحاصل  هایپیشرفت  بررسی  و  اقدام  هایبرنامه   طراحی  و  اهداف  تعیین  جاری،  هایچالش   بهراجع

 مروری تا آنیم درصدد تحلیلی -توصیفی شیوه به مقاله،  این در ما. اندآورده فراهم پیشین هایکنفرانس هایبرنامه 

  نظر  این،  بر افزون.  باشیم  داشته  زنان  مسائل  بهراجع  متحد  ملل  جهانی  هایکنفرانس  در  زنان  علیه خشونت  منع  بر

 نظربه .  افکند  خواهیم  کنفرانس   این  به  نیز  نگاهی  زمینه،   این   در(  1993)  وین  بشر   وق قح   کنفرانس  اهمیت  به
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 پیشگیری مسیر در هاکنفرانس این در مطرح هایبرنامه  و آرزوها تحقق در که بسیاری هایبیم رغمبه  که رسدمی

 اجرای   و  شناسایی  سوی  به  ربش  نوع  رویپیش   به  بایستمی   و  توانمی   دارند،  وجود  زنان   علیه  خشونت  با  پیکار  و

 .بود امیدوار بانوان  علیه خشونت از عاری  جهانی در انمرد و زنان  انسانی راببر  کرامت پاسداشت و زنان بشر حقوق

 

 . زنان   حقوق   متحد،   ملل   سازمان   زنان،   جهانی   های کنفرانس   زن،   مقام   کمیسیون   زنان،   علیه   خشونت   : کلمات کلیدی 

 
 مقدمه

صلح عظیم  کهجنبش  از    طلبی  تحتپس  را  دنیا  جهانی،  اول  بود،  جنگ  داده  قرار  تمامی الشعاع  بر 

از پایان جنگ دوم جهانی به    طور خاص. به(42:  1383الملل تأثیر گذاشت )فلسفی،  ط بینهای روابجنبه

ها بوده است. یکی از این تحوالت را  ها و عرصه سو، سپهر جهانی شاهد تحولی شگرف در همه زمینهاین

بتوامی ون  دهشتناک  جهانیِ  جنگ  دو  درنتیجه  متحد  ملل  سازمان  )ذوالبهت  رپایی  دانست  عین، انگیز 

)291-290:  1388تابستان    )Chris Akani, 2020: 91 & 94 مؤسس سندِ  رهگذر  از  که  (. سازمانی 

 ,Joseph and Kyriakakisالملل کرد )خود یعنی منشور ملل متحد، حقوق بشر را وارد حوزه حقوق بین

بین1 :2010 جنبشِ  آغاز  و  جنب(  زد.  رقم  را  بشر  حقوق  بینالمللی  اسناد  که  از   المللیشی  بشر  حقوق 

نظریهجلوه که  را  انسان  انکارناپذیر  حقوق  و  ذاتی  کرامت  و  بشر  حقوق  و  هستند  آن  ثمرات  و  های ها 

: 1392نیا، ن)قربا شناسندرسمیت میطبیعی پیش از پیدایش جنبش یادشده عرضه و ترویج کرده بودند، به 

در  42 غیردولتی  سازمان  به چهل  نزدیک  سان(.  سال  فرانسیسکو  کنفرانس  آن   1945در  جریان  در  که 

های قومی و  های صنفی و کارگری، سازمانسازمان ملل متحد ایجاد شد، به نمایندگی از زنان، اتحادیه

کارگیری هتحد شدند و در راستای بم  ترویژه کشورهای کوچکها بههای مذهبی با نمایندگان دولتگروه

صریح دقیقزبانی  و  دیگر    رتتر  سوی  از  آنچه  به  از  بشر  حقوق  درخصوص  بود،  شده  پیشنهاد  کشورها 

اجرای حقوق بشر در  مفادی درباره رعایت و  به گنجاندن  آنان،  اعمال فشار دست زدند. تالش قاطعانه 

قانون اساس  و  انجامید  متحد  ملل  بینمنشور  سال  گذاری  از  پس  دوره  به   1945المللی  آورد را  وجود 
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ملل ال253:  1384متحد،    )سازمان  تالشب(.  این  بر  افزون  زمینهته  بودن  فراهم  و ها،  رویداد  این  های 

دو جنگِ خونبه انسان در خالل  منزلت  و  به شأن  اهانتی که  و خانمانویژه  دومِ جهانی بار  و  اول  سوز 

 یاد برد. الخصوص در تسریع این فرایند نباید از را علیروا داشته شد گرایی افراطی درنتیجه دولت

(، بلکه  1تنها اقدام و اجرای حقوق بشر در شمار اهداف اصلی قرار گرفت )ماده  متحد، نه در منشور ملل  

دند. رابطه شآور مطرح  های حقوق بشر در چارچوب قواعدِ حقوقیِ الزامبار تمایالت و ارزشبرای نخستین

ز رمزهای وق بشر، یکی ارعایت حق  المللی برحقوق بشر و ابتنای صلح و امنیت بینان جنگ و نقض  می

حقوق  به  مجدد  ایمان  اعالم  است.  بوده  ناکام  مللِ  جامعه  با  آن  تمایز  نقطه  و  ملل  سازمان  دوام  مهم 

ی و مؤثر  اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوقی میان زن و مرد، احترام جهان

دولت ترغیب  بشر،  حقوقحقوق  به  واقعی  احترام  به  کمیس  ها  تأسیس  اجازه  ترویج یونبشر،  برای  هایی 

دولت تشویق  بشر،  به  حقوق  نسبت  جهان  ملل  همبستگی  برانگیختن حس  و  بشر  حقوق  رعایت  به  ها 

تند که منشور منشور ملل متحد( ازجمله مواردی هس  ۷6و    62،  68،  55،  13،  1یکدیگر )مقدمه و مواد  

دولت متحد،  پیشملل  در  همکاری  به  را  عضو  زمینههای  بشربرد  حقوق  می  های  ارکان متعهد  و  سازد 

ارتقای حقوق بشر ملزم می بر 141:  1389سازد )شیخی،  سازمان ملل را به تالش در ترویج و    (. افزون 

میان آورد که سخن به   حقوق بشر اعالمیه جهانی  بایست از  تر از منشور ملل متحد، میبسا مهمو چه   این

بین اندیشمندان حقوق  به  ملالبرخی  آن  از  بلول  بینسیمرغ  : 1393اند )زمانی،  یاد کردهالملل  رین حقوق 

به (9۷-96 اعالمیه  این  اگرچه  غیرالزام.  ماهیتی  اصل  در  بودن  اعالمیه  منبع خاطر  و  مبنا  ولی  دارد،  آور 

الزام حقوقیِ  اسناد  بینالهام  منطقهملالآورِ  پاسداشت حقلی،  عرصه  در  فراوانی  ملی  و  بشریای  و   های 

بوده    تکریم بشر  کرمی،  نوع  و  )فضائلی  پایه195-196:  1398است  و  معاصر  (  بشر  حقوق  نظام  گذار 

میبه جهان،  شمار  سرتاسر  در  آن  تصویب  روز  و  بشررود  حقوق  و نام   1روز  حقوق  است.  شده  گذاری 

آغازین سال از  بیستم در دستور کار سازمانوضعیت زنان  بینهای سده  )مانند جهای  امعه ملل و دولتی 

 
1. Human Rights Day  
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المللی کار( قرار داشته است، ولی پیدایش سازمان ملل متحد نقطه عطفی در این زمینه بود.  مان بینساز

ها در کشورهای گوناگون جهان، بخشی از وظایف حقوق بشری سازمان موضوع زنان و رعایت حقوق آن

یش از ت حقوقی زنان نسبت به پرود. با برپایی سازمان یادشده، وضعیشمار می و ارکان آن به ملل متحد  

یافته و هم بهبود  با دیگر موضوعات مطرحآن  ملل، مورد توجه همه دولتزمان  ها قرار شده در سازمان 

 ت.المللی در تضمین حقوق زنان انجامیده اسگرفته که متعاقب آن، به پدید آمدن اسناد بین

برخوردار اهمیتی  از چنان  ایشان  و حقوق  زنان  مقوله  امنیت  اهمیت  و  با صلح  گره  بین  است که  المللی 

منظور دفاع از حقوق زنان، شورای امنیت سازمان ملل متحد پافشاری جامعه مدنی به  خورده و در نتیجه

در چارچوب نظام ملل متحد،   تصویب رسانده است. چنین رهیافتیهای فراوانی را در این زمینه بهقطعنامه

پیاپی سازمان  از تالش  نشان اعالمهای  قالب  در  کنوانسیوننفرانس یه، کملل  دیگر ها، قطعنامهها،  و  ها 

دیگران،   و  )طیبی  دارد  آنان  حقوق  رعایت  و  زنان  از  حمایت  راستای  در  طول  124:  139۷موارد  در   .)

ای فزاینده به اهمیت نقش زنان گونهدنی بهجامعه م  المللی وهای بینها، سازمان های گذشته، دولتسال

مبار تدر  و  امنیت  صلح،  برای  داشتهزه  اذعان  )سیفی،  وسعه  هم3۷4:  1399اند  و  از (  یکی  زنان  اکنون 

(. برابری برای زنان از 238:  1399شوند )رستمی و فیروزکاه،  سازی محسوب میبازیگران اصلی در صلح

مت ملل  سازمان  کار  سال  محورهای  در  آن  پدیدایی  هنگام  از  سازمان    1945حد  این  است.  نقشی بوده 

جهانی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر زنان و تالش برای حصول اطمینان از این  برجسته در مبارزه  

های توسعه اقتصادی و اجتماعی ها در تمامی جنبهامر داشته است که زنان به زندگی عمومی و فرصت 

ز از ع امروواقف بود که جوامباید به این امر  (.26۷: 1384شته باشند )سازمان ملل متحد، دسترسی برابر دا

حقمؤلفه افزونهای  حمایتی  میمدارانه  آن تر  خالف  درست  این  تکلیف.  متضمن  معیارهای  تا  نمایند 

پیش که  است  جواچیزی  در  به تر  بود.  مطرح  بشری  حقایگونهمع  با  مرتبط  موضوعات  در حیطه  وق که 

 .  هستیمدر حقوق و تکالیف زنان نیز شاهد چنین دگردیسی 
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مندیِ برابر زنان از حقوق بشر و پاسداشت شأن و منزلت از موانع راهزنِ بهره  گمان، یکیمجموع و بی  رد

همه توسعه  و  اجتماعی  امنیت  شدن  مخدوش  موجب  صدالبته  که  ایشان  میانسانی  جوامع  د، شوجانبه 

آمال و اهداف ملل    ر برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق بشر را یکی از. اگاست  1خشونت علیه زنان 

نابرابری بدانیم و همچنین درصورتی  متحد نتایج  از  یکی  اینکه خود  بر  افزون  را  زنان  علیه  که خشونت 

در بایست  شمار آوریم، سازمان ملل متحد میجنسیتی در جامعه است، یکی از موانع تحقق این برابری به 

جنگ جهانی دوم، های  هرچند شراره.  گیردکار  تای نیل به آرزو و هدف یادشده مساعی خویش را به راس

سال و پیر و جوان را گرفت، ولی ناگفته و بزرگ  خردسالنسبت به جنسیت خنثی بود و دامن زن و مرد،  

روی که  گروه  هم  پیداست  نخستین  از  زنان  بهرفته،  می هایی  از  شمار  که  زیرروند  های ساختفروپاشی 

 (.16۷:  1391د )صبوری و دیگران،  ننبیها زیان میگری دولت اجتماعی و سیاسی درنتیجه جنگ و نظامی

ترین قربانیان جغد شوم جنگ نبود و در آن زنان در شمار اصلی  اهانی دوم نیز از این قاعده مستثنجنگ ج

 دانندجه خاص به این پدیده در جهان نوین میز توآغا  ، ویژه خشونت علیه زنان در خالل آن رابودند و به

(Farhat, 2016: 69.)   سبب،به آغاز   همین  همان  از  زنان،  به  مربوط  مسائل  که  نیست  شگفتی  جای 

دغدغهشکل از  یکی  متحد،  ملل  سازمان  میانهگیری  در  است.  بوده  آن  دهه  های  میالدی،   1940های 

متحد ملل  بشریِ  حقوق  سامانه  پاگیری  سازمانهنگام  این  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  تأسیس   ،،  به 

م نهادیبه  2قام زنکمیسیون  یااختصاص   عنوان  با مسائل زنان دست  رابطه  از فتی در  این کمیسیون،   .

های خود را پیرامون تعریف حقوق زنان تا کاوش در علل و اسباب ، فعالیت1946زمان تشکیل در سال  

بهره حقومانعِ  این  اعمال  و  بهمندی  بررسی ق  به  زن  مقام  کمیسیون  است.  داده  سامان  بانوان    دست 

در دست زنان  آمادهیاپیشرفت  در سراسر جهان،  برابری  به  توصیهبی  ارتقای نامهسازی  راستای  در  هایی 

 
1. Violence Against Women (VAW) 

2. Commission on the Status of Women (CSW)  
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نویس معاهداتی که هدف های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و تهیه پیشحقوق زنان در عرصه

 (. Qouted in: Sandis, 2006: 371) زندن است دست میانونی و عملی زناها بهبود وضعیت قآن

به حقوق و مسائل زنان در چارچوب ساختار ملل  را می   میالدی  ۷0دهه   بیشتر  نقطه عطف توجه  توان 

عنوان یک مسئله حقوقی و متحد دانست. در همین برهه است که در سطح جهان، خشونت علیه زنان به

ب رویه موج و همین    (Williams and Walklate, 2020: 4551)  گیردقرار میاجتماعی مورد بحث  

اعالمیه رفع تبعیض توان به  د. از اسناد واجد اهمیت در این دوره، میشودر این عرصه میتحوالت بعدی  

خود تبعیض   1اشاره داشت که در ماده    196۷نوامبر    ۷مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در    1از زنان

 19۷9لل متحد در سال  همچنین، مجمع عمومی م  ت.را جرمی ضدکرامت انسانی دانسته اس  علیه زنان

را از تصویب گذارند تا مقوله حمایت از زنان در مقابل    وانسیون امحاء تمامی اَشکال تبعیض علیه زنان کن

حقوقیتبعیض وجهی  را  رایج  بخشدهای  دوران،  تر  این  در  زمکنفرانس.  در  متحد  ملل  جهانی  ینه های 

المللی به حقوق عه بینجامخاص  اهتمام  مایانگر  سو، هم ن دهه هشتاد میالدی به اینمسائل زنان از میانه  

و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری 

به میبانوان  کنفرانسشمار  این  اسناد  بروند.  وجود  ها،  غیرالزا  حقوقی، امماهیت  فن  لحاظ  از  خود  آور 

اتفاقتجلی بینگاه  دالملنظر  مولی  موضوعات  زمینه  آندست  و  رد بحث خودر  کلیات  در  ها، هستند. کم 

کنفرانسسازمان این  اولیه  دیگر دهنده  بر  افزون  کمیسیون،  این  است.  بوده  زن  مقام  کمیسیون  ها، 

خویشفعالیت رسالت  چارچوب  در  خود  برابر  ،های  و  یعنی  جنسیتی  سازماندهی ی  به  زنان،  پیشرفت 

 19۷5های  ترتیب در سالنون چهار کنفرانس جهانی بهاست که تاک  نان دست زدههای جهانی زکنفرانس

و    1985)کپنهاک(،    1980)مکزیکوسیتی(،   بوده  1995)نایروبی(  آن  برآیند  کنفرانس )پکن(  این  ها، اند. 

های به چالشنفع در مسائل زنان راجعهای ذیو دیگر طرف  گذارانمحمل و محفلی برای مباحثه سیاست

 
1. Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women (7 November 1967); 

available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f05938.html  

https://www.refworld.org/docid/3b00f05938.html
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تعجا طراح ری،  و  اهداف  برنامهیین  پیشرفتی  بررسی  و  اقدام  حاصلهای  اجرای های  در  شده 

آوردهکنفرانس پیشین فراهم  مقوله   اند.های  با  مقابله  تبیین دیدگاه درخصوص کیفیت و نحوه  بررسی و 

ملل   ساختار  در  زنان  علیه  پیشخشونت  رویکرد  تغییرات  شناخت  گرو  در  جام متحد،  و  عه روانه کشورها 

گرفته در مقابله با خشونت ست. این تدقیقِ ولو مختصر در سیر تاریخی اقدامات انجامره اجهانی در این با

ها نسبت به جایگاه زن و لزوم پاسداشت علیه زنان، به شناخت ما نسبت به جایگاه کنونی موضع دولت

ی در این  ارتقای اقدامات حمایت  رمنظوبه هایی  برابر هرگونه اجحاف احتمالی و نیز ارائه راه  حرمت آن در

رساند. این مهم ما را بر آن داشت تا در این نوشتار، مروری بر سیر حمایت از زنان در خصوص یاری می 

کنفرانس در  خشونت  این  برابر  بر  باشیم.  داشته  زنان  جهانی  به،  زمینههای  زیر  مهم  در  ترین  کوتاهی، 

در زمینه حقوق زنان و   1993سال    ن درجهانی حقوق بشر وی  ها و نیز کنفرانسس دستاوردهای این کنفرا

 -. برای انجام این مطالعه، از شیوه توصیفی گذرانیمبحث خشونت علیه زنان را از نظر می  طور خاصبه

 .ایمیافتهبرد مباحث دست پیش بع، بهای مناایم و با روش گردآوریِ کتابخانهتحلیلی بهره برده
 

 به بازیگران فعالِ صلح و توسعه مثا: زنان به(1975تی ) کنفرانس مکزیکوسی -1

به  19۷5سال   عطف  نقطه  یک  زنان،  حقوق  قاموس  میدر  اقدامشمار  برنامه  در  کنفرانس   رود. 

اختالفات خانوادگی و  که نخستین کنفرانس جهانی درخصوص زنان بود، به    19۷5مکزیکوسیتی در سال  

برابری   برالزوم تضمین کرامت،  امنیت  اعضایو  این  خانواده تو   ی همه  یادکرد است در  بایسته  جه شد. 

متحد عنوان  به  19۷6-1985های  کنفرانس، سال ملل  زنان  ملل  نام  1دهه  گذاری شد. همچنین سازمان 

بازتاب فعالیت یادشده، به ارزیابی و    نام گذاشت. در کنفرانس  2المللی زنان سال بینرا    19۷5متحد سال  

ز از  متحد  ملل  زمان  سازمان  آن  تا  پاگیری  این  مان  نتایج  پرداخته شد.  زنان  حقوق  ارتقای  درخصوص 

شکلی که خود سازمان به ناچار ناکامی فعالیتِ عمدتاً حقوقی خود در نیل به  بخش نبود، به ارزیابی رضایت

 
1. United Nations Decade for Women  

2. International Women’s Year  
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بار در مقیاسی جهانی، در این کنفرانس بود که برای نخستین  بهبود وضعیت زنان جهان را تصدیق کرد.

راجعوگفت برابگویی  دولتبه  زمان،  این  تا  برقرار شد.  مردان  و  زنان  به ری  ملل متحد  منظور های عضو 

راهبردهای  طراحی  و  موانع  شناسایی  جنسیتی،  برابری  زمینه  در  توافق  مورد  اهداف  درخصوص  بحث 

ملل متحد، زنان د هم نیامده بودند. از این زمان بود که در سطح  ن اهدافی گرنیل به چنی  منظوربه  خاص

یندهای توسعه و صلح مبدل شدند و انایافتگی و مخاصمات، به بازیگران فعالِ فرنیانِ منفعلِ توسعهاز قربا

 فزوند. اشعنوان شعار دهه زنان ملل متحد تعیین  از سوی سازمان ملل به  برابری، توسعه و صلحاهداف  

تأس به  متحد  ملل  مکزیکوسیتی،  کنفرانس  درنتیجه  این،  زدبر  نهاد دست  دو  اندیس  بین:  المللی یشکده 

که هدف آن تشویق پیشرفت زنان و ایفای سهم از سوی ایشان   1پژوهش و آموزش برای پیشرفت زنان

که    2ملل متحدصندوق توسعه برای زنان  در توسعه از رهگذر پژوهش، آموزش و انتشار اطالعات بود و  

زنان و برابری جنسیتی دست   ارتقای حقوق بشر  طوف بههای معبه تأمین مالی و همیاری فنی در برنامه

 اند دست این نهادها اهمیت شگرفی در بهبود وضعیت زنان در جهان داشته بهگرفته  زند. اقدامات انجاممی

(Gimenez Armentia et al., 2018: 83-84)  .با وجودگرچه  در هما  ا  مکزیکوسیتی  کنفرانس  یت 

د زنان  برای حقوق  مبارزه  برنامتاریخ  در  مقوله خشونت ر ساحت جهانی،  به  مستقیمی  اشاره  آن  اقدام  ه 

 علیه زنان نشد. 
 

2-  ( کپنهاک  به(1980کنفرانس  خانگی  خشونت  علیه :  تحمل  غیرقابل  جرمی  مثابه 
 کرامت ابنای بشر

زنان،   جهانی  کنفرانس  بعد    5دومین  سال  سال  به  1980یعنی  و  دانمارک  کپنهاک  سنجش در  منظور 

هایی که س مکزیکوسیتی برگزار شد. طبق این سنجش، با وجود پیشرفترانای برنامه اقدام کنفدستاورده

 
1. International Research and Training Institute for the Advancement of Women 

(INSTRAW) 

2. United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) 
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به  میان زن و مرد  برابری حقوقی  بود، در بحث  برنامه صورت گرفته  این  اهداف  برخی  به  نیل  خاطر در 

حضور هم و نقش زنان در جامعه،  کافی، عدم تصدیق و باور به ارزش سموانعی همچون اراده سیاسی نا

توانمندسازی زنان برای ایفای تکالیف   منظوربهسازی، خدمات نابسنده  جایگاه تصمیم رنگ بانوان در  کم

خود در زندگی ملی، کمبود تسهیالت اعتباری، کمبود منابع مالی، مشارکت محدود مردان در بهبود نقش 

نس ورده نشد. در این کنفراهای موجود، انتظارها برآمعه و عدم آگاهی زنان درخصوص فرصتزنان در جا

های ملل متحد در های حاضر و نیز آژانسنیل به اهداف برنامه اقدام کپنهاک، دولت  منظوربهقرار شد  

تخدام و های برابر اسهای خود را بر سه حوزه دسترسی برابر به آموزش، فرصت رو تالش سال پیشپنج

نمایندگانبتمراق مقاومت  کنند.  متمرکز  بهداشتی  دولت  های  برخی  در  رسمی  پارهها  مضمون  ای برابر 

ناسازگاری آن توصیه بر سر  بیشتر  این کنفرانس، که  با قوانین داخلی و اصول فرهنگی های مقرر در  ها 

های سیاسیِ موجود در کنفرانس دار در جوامع ایشان بود، مانع از وقوع اجماع در کنفرانس شد. تنشریشه

های که سند نهایی آن بدون اجماع کلیه دولتشکلی بود  د و به شیشتر  مکزیکوسیتی در این کنفرانس ب

 . (Gimenez Armentia et al., 2018: 85) تصویب رسیدکننده بهشرکت

ونت در و خش خوردهزنان کتکبحث خشونت، در تدوین قطعنامه موسوم به » درخصوصهای ویژه نگرانی

سوی    1ه«خانواد ملل  از  زنان  دهه  جهانی  و  کنفرانس  توسعه  برابری،  کنفرانس   2صلح متحد:  همان  یا 

نمود یافت. در گزارش پایانی این کنفرانس بود که به خشونت علیه   1980ژوئیه    30الی    14کپنهاک در  

نخستین  برای  یادشده،  قطعنامه  در  شد.  اشاره  خانه  در  بهزنان  نشستی خشون  صراحتبار  در  خانگی  ت 

قرار موردتوجه  متحد  ملل  سطح  در  ا   رسمی  قطعنامه،  این  بهگرفت.  خانه  در  خشونت  »جرمی ز  سانِ 

و   خانواده  برای سالمت جسمانی و ذهنی  فاحش  معضلی  نیز  و  بشر  ابنای  علیه کرامت  غیرقابل تحمل 

»نگرش  که  داشت  ابراز  و  کرد  یاد  جامعه«  ارزهمچنین  نافی  دیرینه  مرتکهای  مصونیت  به  زن  بان ش 

 
1. Battered women and violence in the family 

2. World Conference of the United Nations Decade for Women: Equality, Development 

and Peace (1980) 
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خانوادهاعمال خشونت اعضای  قانون  آمیز ضد  پیگرد  برابر  است«در  انجامیده  این سند   .ی  این،  بر  افزون 

می دولتتوصیه  که  دادگاهکند  ایجاد  اقدامات  های عضو  دیگر  اتخاذ  و  خانواده  از   منظوربه های  حمایت 

عالوه، در بخش اقدامات تقنینی به  (.UN, 1980: 67)  نظر قرار دهند و بررسی نمایندقربانیان را مطمح

در راستای پیشگیری از خشونت خانگی و جنسی  است که »  انی این کنفرانس، آمده گزارش پای
علیه زنان، باید به تصویب و اجرای قانون مبادرت جست. همه اقدامات مقتضی ازجمله  

ر منصفانه با قربانیان در  امنظور فراهم ساختن امکان رفتبایست بهاقدامات تقنینی می 

این حال، آثار این قطعنامه از نظر تبدیل  . با  (UN, 1980: 20)  «ندشوهای کیفری اتخاذ ینئکلیه آ

ای شایسته توجه دائمی و واجد اولویت در سپهر  مسئله خشونت خانگی از موضوعی خصوصی به مقوله

 . (Qureshi 2013: 188) المللی، حداقلی بودبین

 
 : زایش فمینیسم در مقیاسی جهانی (1985بی )س نایروکنفران -3

چنان آندر نایروبی کنیا برگزار شد. این کنفرانس    1985ژوئیه    26تا    15ی زنان، از  رانس جهانسومین کنف

جهانی« مقیاسی  در  فمینیسم  »زایش  به  آن  از  که  دارد  اهمیت  زنان  حقوق  زمینه   Gimenez)  در 

Armentia et al., 2018: 86)  دارند   ه است. در این کنفرانس، زنانی که مورد سوءاستفاده قرارر شدتعبی

قربان ازجمله  گرفتندو  قرار  ویژه  موردتوجه  خانگی،  خشونت  کنفرانس   (.UN, 1985)  یان  نهایی  سند 

درنگ به  رسانی بیتر از لسان کنفرانس کپنهاک ابراز داشت که »افزون بر یارینایروبی، با بیانی محکم 

شونت صوص خخافزایی عمومی در ها باید به آگاهینواده و جامعه، دولت ونت علیه زنان در خاقربانیان خش

به  )اجتماعی(، سیاستسان مسئلهعلیه زنان  تقنینی  ای جامعوی  اقدامات  تعیین دالیل    منظوربهگذاری و 

به چنین خشونتی  و حذف  پیشگیری  و  بازنمایی آن  و  تصورات  با سرکوب  تحقیرآمیز  ویژه  در های  زنان 

این نوع از خشونت دست   بازپروری برای مرتکبانو سرانجام تشویق به توسعه اقدامات آموزشی و  جامعه  

 (.UN, 1985: 288) یابند
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ها نایروبی، به دولت  1985در کنفرانس    1نگرانه برای پیشرفت زنان راهبردهای آیندهافزون بر این، مطابق  

تحکیم از این منظر    روایناز بردارند و  ابله با خشونت علیه زنان  های عملی و الزم را در مقد گامشتوصیه  

ص حفظ  امو  با  حوزهلح  در  زنان  علیه  خشونت  گرفتحای  قرار  پیوند  مورد  خصوصی  و  عمومی   های 

(Qureshi, 2013: 188) .    2000ها را ملزم به نیل به اهداف دهه زنان تا سال  یادشده دولت راهبردهای 

  زم برای چیرگی بر این یابی زنان به برابری، توسعه و صلح، اقدامات ال ا، موانع دستنمود. در این راهبرده

اقدامات که می این  اجرای  برای  بینموانع و راهبردهای خاص  در سطوح  پیگیری بایست  و ملی  المللی 

ان به پیشرفت زننگرانه کنفرانس نایروبی راجعشوند، مشخص شدند. تعهدات مندرج در راهبردهای آینده

ای اقدام در کلیه  سازی برریزی و تصمیممشارکت دادن زنان در همه سطوح و مراحل برنامه  شامل لزوم

نگرانیعرصه برخی  به  توجه  برای  مقتضی  اقدامات  اتخاذ  و  موسع  بیانی  در  زنان  بر  تأثیرگذار  ها و های 

ت و خشونت علیه های خاص مانند بهداشت، مشارکت سیاسی، آموزش، دستمزد، صلح، محیط زیسحوزه

بودند عمو  (.Roberts, 1996: 238)  زنان  سازمانمجمع  ض  می  متحد،  راهبردهای ملل  تأیید  من 

د که اجرای این راهبردها باید به حذف کلیه اشکال نابرابری کننگرانه کنفرانس نایروبی، تصریح میآینده

ه زنان در کوشش د و مشارکت گستردیند توسعه بینجامامیان زنان و مردان و حضور تام و تمام زنان در فر

 (.UNGA, 1985: paras. 2-3) جهان را تضمین کند برای تحکیم صلح و امنیت در

تر نیز اشاره رفت که نابرابری جنسیتی هم علت و هم معلول خشونت علیه زنان است. کنفرانس جهانی پیش 

است   داشته  اعالم  و  دانسته  ابزار  و هم  را هم هدف  برابری  به نایروبی،  زنان  برای  برابری  طور خاص که 

ها دست های عرفی و فرهنگی به آن مبتنی بر رویه   ه ایشان درنتیجه تبعیض معنای تحقق حقوقی است ک به 

ها خواسته شد که کلیه اقدامات  . بر این پایه، در این کنفرانس از دولت(UN, 1985: para. 12)   اند نیافته 

 :UN 1985)   ند کن های برابر را اتخاذ  ها و مسئولیت قوق، فرصت مندی زنان از ح الزم برای تضمین بهره 

para. 52 .)    ها به تضمین تامه حقوق زنان برای ترویج برابری با مردان فراخوانده شدند این، دولتافزون بر  

 
1. Forward-Looking Strategies for Advancement of Women 
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 (UN, 1985: para. 54 )   اش کلیه  محو  کنوانسیون  تصویب  بایستگی  کنار  ک و  در  زنان  علیه  تبعیض  ال 

 .UN, 1985: para) است های سیاسی مورد تأکید قرار گرفته گیریکت اجتماعی و تصمیم برابری در مشار 

های  تر آن نسبت به کنفرانسذکر این کنفرانس، پوشش موضوعِی گسترده ازجمله دستاوردهای قابل   (. 60

رابری، پیش از خود در مورد زنان است؛ دیگر اینکه در کنفرانس مکزیکوسیتی تأکید کشورهای گوناگون بر ب 

از بر برابری، توسعه و ص  توسعه و صلح یکسان نبود، ولی یکسان شدن این تأکیدها  لح از سوی کشورها 

 (.39: 1388نقل از: سمیه رواسیان کاشی، )به   رود شمار می دستاوردهای کنفرانس نایروبی به 

ته و اقدامات بایسمنظور اتخاذ  افزایی فکری بههای متعددی در راستای همها و نشستزین پس، اجالس 

ب کشورها  میان  زنان  حقوق  زمینه  در  مشرگزار  شایسته  مساعی  این  ایننجربد.  محو   ه  کمیته  که  شد 

ارائه گزارِش موارد خشونت علیه زنان و تصویب دولت   1989تبعیض علیه زنان در سال   ها را نسبت به 

پذیرفته، های صورتتالش   با وجودد.  کنسوز توصیه  کنی این مشکلِ خانمانریشه  منظوربهقوانین داخلی  

قوت خود باقی بود. فقدان ال تبعیض علیه زنان به سیون امحاء تمامی اَشککماکان نقص موجود در کنوان

ها، ساز ایجاد اختالف در دیدگاه میان دولتتعریفی دقیق، جامع و مانع از خشونت علیه زنان، همواره زمینه

ه ر عرصنظر دای که مسیر را برای هرگونه اجماع و اتفاقگونه د؛ بههای غیردولتی و کارشناسان بوسازمان

برگزار   1991که اجالس گروه کارشناسی خشونت علیه زنان که در سال  ساخت. چنانجهانی مسدود می

تأکید ورزید.  ش از خشونت جنسیتی  ارائه تعریفی واضح  لزوم  این خأل در قوانین و  به  نهایتد،  گروه   در 

وششم ن در  اجالس سیحذف خشونت علیه زنان نمود که محتوای آ  ه تدوین طرح اعالمیه مزبور اقدام ب

 .میسیون مقام زن و با هدف تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتک
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 مثابه نقض حقوق بشر : خشونت علیه زنان به ( 1993کنفرانس جهانی حقوق بشر وین )   -4

در سطح جهانی، برگزاری   زمینه حقوق زنان و خشونت علیه بانوان   شایسته یادکرد در  دیگر رویداد مهم و

بشر ک حقوق  روزهای    1نفرانس جهانی  در خالل  اتریش  وین  برای   1993ژوئن    25تا    14در  که  است 

اعالمیه و  ترین نتیجه کنفرانس، تنطیم سند موسوم به  مهم  .بار از پایان جنگ سرد تشکیل یافتنخستین

اقدام وینبرنا پویش  2مه  تأثیر  و  نقش  حقوقبود.  از  کنف  های حمایت  بر  و  در  ویزنان  از همان رانس  ن 

به »اشکال گوناگون کنندگان در کنفرانس راجعمقدمه اعالمیه و برنامه اقدام آنکه بر نگرانی عمیق شرکت

ن  کار است. اتخاذ ایها قرار دارند« آشتبعیض و خشونتی که زنان کماکان در سرتاسر جهان در معرض آن 

دی تاریخی در جنبش حقوق زنان هانی وین، رویداکنفرانس جکننده در  دولت شرکت  1۷1دست  سند به

بار در سطحی جهانی پذیرفته شد که حقوق زنان برابر با حقوق بشر تلقی رود. برای نخستینشمار میبه

های جنسیتی به عرصه هنجارها و رویه  شده و همین امر راه را برای نفوذ فزاینده حقوق زنان و دیدگاه

د که حقوق کنالمیه و برنامه اقدام وین تصریح میاع  (.Priddy, 2014: 3)  ختحقوق بشری هموار سا

ناپذیر حقوق جهانی بشر است و مشارکت تام و برابر زنان ناشدنی و جداییزنان و دختربچگان بخش سلب

فرهنگی و حذف کلیه اشکال تبعیض بر پایه جنسیت باید در زندگی سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و  

 (. UNGA, 1993: Part. I, para. 18) لی باشدالملهای جامعه بینولویتاز ا

قرار گرفت و سند یادشده با صراحتی   خاصخشونت علیه زنان در اعالمیه و برنامه اقدام وین مورد توجه  

یژه قرار داد. طبق بند نت علیه زنان را مورد عنایت وکارها و اصول پیرامون حذف خشوافزون، تدوین راه

برداری جنسی شامل  نت مبتنی بر جنسیت و کلیه اشکال آزار و بهرهاز بخش نخست این سند، خشو  18

پیش و  تعصبات  از  ناشی  بینداوریموارد  قاچاق  و  فرهنگی  بشر  های  نوع  ارجمندی  و  منزلت  با  المللی، 

حقوق بشر  انس جهانی  وسیله کنفربه  ءبرداشته شوند. این سند که با اتفاق آرا  ناسازگار بوده و باید از میان

د، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست تا طرح اعالمیه حذف خشونت علیه زنان را تصویب ش  تدوین
 

1. World Conference on Human Rights 

2. Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA) (12 July 1993) 
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سیاست کر کشورها،  و  آن ده  مقررات  با  زنان،  علیه  خشونت  با  مقابله  راستای  در  را  خود  قوانین  و  ها 

به  و برنامه اقدام وین  میه  ( اعالAبخش الف )  (.UNGA, 1993: Part. II, para. 38)  زندهماهنگ سا

قابل حقوق بشر زنان می موارد  از  اهمیت »اقدام در راستای حذف خشونت علیه  پردازد.  این بخش،  ذکر 

ف برداری و قاچاق جنسی زنان، حذ زنان در زندگی عمومی و خصوصی« و »محو کلیه اشکال آزار، بهره

های ینئزای آبیان حقوق زنان و آثار آسیلت و زدودن هرگونه تعارض مسوگیری جنسیتی در اجرای عدا

پیش عرفی،  یا  افراطیداوری سنتی  و  فرهنگی  نیز  های  و  بخش  همین  ذیل  است.  مذهبی«  گری 

تصریح   مسلحانه،  مخاصمات  نظامشدرخصوص  عنف  به  تجاوز  »قتل،  که  بردهده  و مند،  جنسی  گیری 

به جد مؤثر    یتانه بوده و مستلزم پاسخالملل بشر و حقوق بشردوسی« نقض حقوق بینردارسازی اجباربا

 (. UNGA, 1993: Part. II, para. 38) است

می چنان مالحظه  به شوکه  زنان  علیه  خشونت  بحث  جهانی د  کنفرانس  اهداف  و  محورها  عمده  عنوان 

واجد اهمیت نظر  رفت. این امر از آن  شمار می ام وین بهاعالمیه و برنامه اقد  در نهایتحقوق بشر وین و  

عنوان نقض حقوق بشر حکایت از یک تغییر مفهومی مهم دارد جنسیتی به  نماید که شناسایی خشونتیم

پذیری مادرزادی خود در معرض خشونت قرار خاطر آسیبطور تصادفی و بهو به این معناست که زنان به

خشوننمی این  بلکه  ساختار گیرند،  تبعیض  نتیجه  ریشهت  و  به ی  دولت  که  است  مدار  علیه   تعهدسان 

نظام   و  میبینگفتمان  بشر،  حقوق  با المللی  پیکار  و  پیشگیری  پایه،  این  بر  کند.  مبارزه  آن  با  بایست 

التزامی حقوقی و  خشونت مبتنی بر جنسیت دیگر یک اقدام خیرخواهانه و اختیاری نبود و بلکه تعهد و 

زدو  اخالقی و و  نهادی  و  اداری  تقنینی،  اصالحات  اقدامات و  کلیشهمستلزم  است  دن  که  های جنسیتی 

 بخشند و زیربنای نابرابری ساختاری زنان و مردان هستند. خشونت علیه زنان را تداوم می
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5-  ( پکن  ایجاد( 1995کنفرانس  در  مهم  گامی  سیاست  یچارچوب  :  در  گذاری جامع 
 شر زنان به حقوق بالمللی راجعبین

سال   شماره  1992در  قطعنامه  در  زن  مقام  را  63/8  کمیسیون  چین  دولت  برگزارى   پیشنهاد  براى 

سه دوره  یک  در  الزم  مقدمات  ایجاد  ضمن  و  کرد  قبول  پکن  در  چهارمین  کنفرانس  سرانجام  ساله، 

ین، برگزار ( در پکن، پایتخت چ13۷4شهریور    24  -  13)  1995سپتامبر    15تا    4کنفرانس جهانی زنان از  

تحد برگزار شد، بیش از سیس سازمان ملل مأسالگرد تشد. در این کنفرانس گسترده که در پنجاهمین  

نمایندگان  شرکت   1۷000 شامل  و   189کننده،  داشتند  حضور  فلسطین(  دولت  )بااحتساب  جهان  کشور 

الغ بر  ز، هیئت دولتى بظاهراً تنها دولت عربستان سعودى در آن حاضر نبود. از جمهورى اسالمى ایران نی

سازمان  40 از  غیرنفر  ددولتى  هاى  بر  (.288:  1386)مهرپور،    اشتندشرکت  سازمان   1026  این،  افزون 

در  نیز  داشتند  مخصوص  کد  یا  اعتبارنامه  ملل،  سازمان  اجتماعى  اقتصادى  شوراى  از  که  غیردولتى 

دست کمیسیون مقام زن در اى بهاز برگزارى کنفرانس، پنج اجالس منطقه  پیشکنفرانس حاضر بودند.  

آرژان اندونزى،  سنگال  کشورهاى  و  اردن  اتریش،  در تین،  بحث  مورد  اصلى  محورهاى  تا  شد  برگزار 

گرفته از تئاى نشده از طرف این اجالس منطقهشو عرضه کنند. محورهاى بیان   کردهکنفرانس را تعیین  

خانه  وسیعى از مسائل مورد بحث به دبیر، طیف  هاى خاص هر منطقه بود و به این طریقنیازها و فرهنگ

عر کنفرکنفرانس  این  شد.  پیشضه  با  از زمینه انس  پس  و  زنان  برابری  به  فزاینده  توجه  از  ای 

سپتامبر    13الی    5)    المللی جمعیت و توسعه قاهرهکنفرانس بین(،  1993های حقوق بشر وین )کنفرانس

و  1994 کپ(  در  اجتماعی  توسعه  جهانی  برگزار  1995مارس    12تا    6)  نهاکاجالس  آن   شد(  هدف  و 

آیارزیابی   نایروبی و اتخاذ اقداماتی در راستای تسریع در پیشرفت نگرندهاجرای راهبردهای  انه کنفرانس 

 . (Roberts, Spring 1996: 239) در این زمینه بود
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ای موجد نان را حوزهخشونت علیه ز 2بستر اقدام پکن   و  1از اعالمیه پکن گزارش این کنفرانس متشکل  

تصویب اعالمیه و بستر    (. UN, 1995)  گنجاندیخش حقوق بشر خود مداند و آن را در بنگرانی مبرم می

به حقوق بشر زنان المللی راجعگذاری بیناقدام پکن، گامی مهم در توسعه یک چارچوب جامع در سیاست

 UN Special Rapporteur on Violence Against Women; Its Causes and)  بود

Consequences and Office of the High Commissioner for Human Rights, 2020: 1 .) 

دهد طور خاص مسئله خطیر خشونت خانگی علیه زنان و دختران را مورد توجه قرار میبستر اقدام پکن به 

دهد ه یا درون خانه رخ میدارد که »در بسیاری موارد، خشونت علیه زنان و دختران در خانوادو بیان می

وءاستفاده جسمی و جنسی و تجاوز به عنف به  انگاری، سشود. نادیدهمی ها خشونت اغلب تحملکه در آن

به زنان  و  و دختربچگان  زناشویی  سوءاستفاده  موارد  نیز  و  خانه  اعضای  دیگر  و  خانواده  اعضای  دست 

که چنین  ها دشوار است. حتی زمانیرو، کشف آنشوند و ازاینغیرزناشویی، در بیشتر مواقع گزارش نمی

 ,UN)  شود«از قربانیان یا مجازات مرتکبان قصور ورزیده می  در حمایت  اغلب،  شودمیارش  خشونتی گز

1995: para. 117 .)   این سند همچنین به مسائل واجد اهمیتی همچون الگوهای فرهنگی و فشارهای

اطالعات حقوقی،   به  و  اجتماعی، عدم دسترسی  زنان  علیه  منعِ مؤثر خشونت  قوانین الزم جهت  فقدان 

که همگی   علل و پیامدهای خشونت علیه زنان  بسنده برای رویارویی باهای آموزشی و تربیتی ناششکو

های غیردولتی و دیگر نهادها ها، گروهپردازد و دولت در شیوع پیوسته خشونت علیه زنان نقش دارند، می

نموده در   های رختشرف پی  استای رویارویی و پیکار با خشونت علیه زنان و بررسیرا به اتخاذ اقدام در ر

 (. UN, 1995: paras. 124-130) سازدهای یادشده ملزم میهحوز

هر   که  شده  این  بر  قرار  این،  بر  یک  5افزون  بهسال  کنفرانسی  موانع بار  و  دستاوردها  بازبینی  منظور 

کنفرانس  پیش در  مقرر  اهداف  برگزار    1995روی  کنفرانس  شودپکن  اولین  در  نمونه،  برای   ال س  در. 

طور خاص »افزایش آگاهی و التزام داف مربوط به منع خشونت علیه زنان و به، به دستاوردهای اه 2000
 

1. Beijing Declaration  

2. Beijing Platform for Action  
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ب پیکار  پیشگیری و  ازبه  بهرها خشونت علیه زنان و دختران و  از حقوق جمله خشونت خانگی که  مندی 

ن گزارش همچنین به  سازد« اشاره شده است. ای، مخدوش یا منتفی میین را نقضهای بنیادبشر و آزادی

های رویارویی با مرتکبان خشونت علیه زنان و نگرش   منظوربه های جامع  وجود مانند نبود برنامهم   موانع

اجتماعیتبعیض هستند-آمیز  پابرجا  کماکان  که  به می  ،فرهنگی  راجعپردازد.  گزارش  این  در    به عالوه، 

ی خصوصی اان در برخی کشورها مسئلهخشونت خانگی و از جمله خشونت جنسی در ازدواج که همچن»

میبه چگونگی شمار  خانگی،  خشونت  پیامدهای  از  آگاهی  »نابسندگی  به  و  شده  نگرانی  ابراز  رود« 

اشاره   جنسیت«  بر  مبتنی  خشونت  قربانیان  حقوق  و  آن  از  یادشده    شدهپیشگیری  گزارش  است. 

علیه زنان   ربانیان خشونتبران خسارت قجمله تقویت ججهت رویارویی با این موانع و از  هایی نیزتوصیه

 (.UNGA, 2000: paras. 13-21) کندمیاز رهگذر نظام عدالت کیفری ارائه 

 1995وپنجمین سال برپایی کنفرانس  همچنین در پنجمین کنفرانس از این دست که به مناسبت بیست

ار شد، مسائل مرتبط زصورت برخط برگبه  19خاطر شیوع ویروس کووید به  2020سال  ژوئن    19پکن در  

ها و جمله تأثیر بیماری کرونا بر حقوق زنان و دختران به بررسی درآمد. شوربختانه، پژوهشان و ازبا زن

چشم افزایش  از  میدانی  همهمشاهدات  دوران  در  زنان  علیه  خشونت  میزان  کرونا  گیر  ویروس  گیری 

ان بهداشت جهانی دست آمده مورد استناد سازمهای بهتوان در کنار یافتهرا مییت دارند. این نتایج  حکا

درصد از   30طور معمول و پیش از دوران کرونا، تقریباً  قرار داد که نشانگر آن است که به  2013در سال  

درصد  38، حدود ها ارش اند و حتی طبق گززنان در معرض ایراد خشونت از سوی شریک زندگی خود بوده

این میزان درخصوص موارد قتل مردان    )که  آنان ارتکاب یافته استاز موارد قتل زنان، توسط همسران  

همسران حدود  توسط  است(  6شان  خطر   (.Moreno C. et al., 2013: 2 & 29)  درصد  مهم  این 

که اثرات نامطلوب ایگونهبه   ،ددنبال دارکرونا را به  گیریهمهپذیری بیش از پیش زنان در دوران  آسیب

بر وضعیت روحی   افراد و قرنطینه دکرونا  افزایش خشونت خانگی شده و روانی  رازمدت در منزل سبب 

به را است.  پیشین و سنتی زوجین  بیشتر همسران کنار یکدیگر در منزل، اختالفات  دیگر سخن، حضور 
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ها نسبت به نواقص و کمبودها را سیته و حساتر ساختررنگده، مشکالت حل نشده قبلی را پُکرتشدید  

رو، در موارد عدم آگاهی و فقدان مهارت کافی نسبت به حل  ایناشویی افزایش داده است. ازدر روابط زن

درگیر  های  دعاوی زناشویی و کنترل خشم، خشونت خانگی علیه زنان تشدید یافته که این امر در خانواده

ده که  کرج  عالوه، شیوع کرونا این تصور خام و نادرست را تروی. بهشدت بیشتری داردطالق عاطفی    با

افزایش میزان   در نهایتکرونا شده و  گیری  همه  های ناشی ازسبب کاهش اضطرابمصرف مواد مخدر  

تا   10عمل آمده در ایاالت متحده حاکی از افزایش  . تحقیقات بهاشته استهمراه دخشونت خانگی را به 

خ  20 گزارش درصدی خشونت  کروناست. همچنین، طبق  دوران  در  میزان خهاانگی  خانگ،  در شونت  ی 

ب به سه  مچین  میزان خشونت در   واردرابر  این  داشته که  این  بر  برآوردها داللت  و  است  پیشین رسیده 

 Guerra)  درصد رشد را تجربه کرده است  18درصد و در اسپانیا    30درصد، در فرانسه    50تا    40برزیل  

Lund et al., 2020: 54-69; Sharifi et al., 2020: 2367-2379 .) 

 
 ها و امیدها رو: روایت بیممسیر پیش -6

به فرد  که  دوم  پایان جنگ جهانی  بینبا  حقوق  موضوع  بهعنوان  و  شناخته شد  دههالملل  در  های ویژه 

شکل  وق بشر به اخیر، تقاضای توجه به حقوق انسانی زنان موجب شده است که موضوعات مرتبط با حق

بهجامع و  وسیعتر  شونحو  بررسی  و  بحث  مفا تری  به  اعتراض  و  محدند  تنگهیم  و  حقوق ود  از  نظرانه 

شود(، آغاز شده است. اما  انسانی )که زندگی زنان در آن فرع بر مسائل مربوط به حقوق بشر انگاشته می

روش  این  نیز  عمل  در  آیا  عملیاینکه  بهبود  به  و  بوده  کارساز  است،  ها  شده  منجر  دنیا  زنان   وضعیت 

اظهانمی قاطعیت  با  کردتوان  گزارش   ؛رنظر  مختلف ها  چراکه  نهادهای  سوی  از  منتشرشده  مستندات  و 

خود سازمان ملل در زمینه وضعیت زنان جهان گویای این واقعیت تلخ است که داستان طوالنی، تکراری، 

دنبالهانگیز، ماللغم و  زآور  بشر  نقض حقوق  ددار  ادامه  واژه نان کماکان  تبعیض و خشونت  امروزه  ارد. 

با همه تحوالت و پیشرفتو مشترکی برای تمامی زنان  آشنا   کم در حرف و هایی که )دستدنیاست و 
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روی کاغذ( نصیب زنان شده است، باز هم انواع و اشکال متعدد ظلم، تبعیض و خشونت علیه زنان اعمال  

ومی با شدت  زنان  مشکالت  و  نمی  شود  هنوز  و  دارد  ادامه  که ضعف  کرد  اعالم  قاطعیت  با  زنان   توان 

انسان را بهت اعالمیه جهانی حقوق بشر گرفتهمشمول حکم کلی مقررا انسان دارای حق اند که  عنوان 

داند. به هر حال، واقعیات عینی و ملموس حکایت از آن شناسد و همه را برخوردار از حقوق مساوی میمی

ریح ن ملل هرچند در تبیین و تش هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است و سازما  گرفتهمات انجامدارد که اقدا

بین جامعه  احساسات  برانگیختن  نیز  و  جهان  زنان  مبتالبه  موضوعات  کردن  مطرح  جلب و  و  المللی 

سلب  یا  تضییع  نقض،  با  رابطه  در  جامعه  آن  خاطر  دغدغه  و  نگرانی  موجبات  کردن  فراهم  و  توجهات 

ارائه راهکارهای حداقل نظری، گامحق اختن این  شته است و درجا اندسی برداهای اساوق بشری زنان و 

زنان   »پیشرفت  و  است«  بشریت  کل  توانمندسازی  زنان،  »توانمندسازی  که  توسعه پیشدیدگاه  شرط 

ی موردنیاز تر و مؤثرترسزایی داشته، ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب اتخاذ اقدامات علمیاست، نقش به

د وضعیت زنان دنیاست، ولی به  که شرط الزم برای بهبواین  شده بااست و تمامی اقدامات و ابتکارات انجام

ای و قاطع با  رسد و موفقیت سازمان ملل تا حدود زیادی در گرو برخورد ریشهنظر نمیروی کافی بههیچ

تا مدرن  -های موجود  موانع و چالش نه   -از سنتی گرفته  برای رونق در نظریه  هاتنو  بلکه در عمل  ها، 

موضوع   به  مقابخشیدن  ارتقای  و  است  بشر  و حقوق  ابتکارات  راهکارها،  نیازمند  نیز  زنان  جایگاه  و  م 

 ح(.-: خ1393اند )موالوردی، تدابیری است فراتر از آنچه که تاکنون ارائه شده

نسی تخصصی در حوزه مسائل زنان یعنی خشونت علیه زنان که زمانی نه چندان دور و ازجمله در کنفرا

شایستهیمکزیکوس  19۷5کنفرانس   توجه  دریافتتی  توجهات نمی  ای  کانون  در  زمان  گذشت  با  کرد، 

حقوق بشر در وین، ضمن شناسایی حقوق زنان   1993المللی قرار گرفت و ازجمله اینکه در کنفرانس  بین

شمار رفت. این روند ر به قوق بشیه زنان نقض حبار، خشونت علهایی بشری برای نخستینعنوان حقبه

قدری باال المللی بهاه و خطر خشونت علیه بانوان برای جامعه بینه پیدا کرد و اهمیت و جایگکماکان ادام

بنیان زمره  خشونت  برابر  در  زنان  از  حمایت  که  بینرفت  جامعه  اصلی  در های  و  گرفت  قرار  المللی 



ایرانموضوعهحقوقوامامیهفقهدرانزیعامالنمیانمسئولیتتقسیممعیار40

بین بنیانبه  الملل کیفریچارچوب حقوق  پاسدار  ارزش سان شاخه حقوقی  و  اساسی شکها  دهنده لهای 

المللی یعنی خشونت علیه زنان با تحقق شرایط الزم، در قامت شدیدترین جنایات بین  المللی،جامعه بین

قابلزدایی، جنایانسل و جنایات جنگی  بشریت  علیه  است.ت  پیگیری  و  در ازج   بررسی  تکامل  روند  مله، 

عنوان ریقایی بهالعاده افب فوقکیفرمانی خشونت علیه زنان تا جایی پیش رفته است که شعبیمقابله با  

های تکوین و تأسیس المللی کیفری، اساساً یکی از رسالتهای بینترین محکمه از مجموعه دادگاهتازه

(. به  25:  139۷ان،  کیفرمانی جنایت علیه زنان در چاد بیان کرده است )قدیر و دیگرمقابله با بی  خود را

زدایی در الجرائم نسلمادی جرمعنوان عنصر  خشونت جنسی بهعدم شناسایی    ا وجودباور پژوهشگران، ب

( و عدم 1948زدایی )( و کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل1998المللی کیفری )اساسنامه دیوان بین

المللی یوگسالوی سابق های بیندادگاه  زدایی تا پیش از محاکماتعنوان عنصر مادی نسلاحتساب آن به

م نشاو رواندا، تحلیل  این رفتار مین میاهیت واقعی خشونت جنسی  تواند عنصر مادی جنایت دهد که 

 (. ۷: 1399زدایی را تشکیل دهد )خالقی و برزگر، نسل

با ار برابر و توأم  بلکه شایسته رفت  ،روند شمار نمیگمان زنان در مقایسه با مردان، انسان درجه دوم بهبی

مع متمدن دنیا تنوع رفتار کشورها اسی و اقتصادی و فرهنگی جود. با نگاهی به وضعیت سیاهستناحترام  

ای العادهد. سازمان ملل متحد جنبش فوقشوها مشخص میدر حقوق بشر زنان در میزان توسعه پایدار آن

آغاز کرد و اعالمیه هزاره ملل م ارتقای حقوق بشر  آرمانرا در  از  بازتابی جدید  های حقوق بشری تحد 

م سازمان  بینمنشور  اسناد  دیگر  و  بیالملللل  حق  امروز  جهان  است.  و ی  حقوق  به  نسبت  ماندن  اعتنا 

فشاری بر اعمال حقوق حقوق بشر در  تواند و نباید از توجه و پاوضعیت زنان را ندارد و سازمان ملل نمی

دران این توجهات رعایت حقوق مسلم و بدیهی زنان و همسران و ما  سراسر جهان غافل بماند و سرلوحه

: 1392شریت امروز در تالش برای رسیدن به آن است )موثقی،  برخشانی که  ن است. همان افق دجها

می142-143 امید  و  برنامه(  و  آمال  اگرچه  بپوشد.  تن  به  واقعیت  جامه  رؤیا  این  در رود  مطرح  های 

کان خشونت ائل زنان به میزان زیادی محقق نشده و کماتحد در زمینه مسهای جهانی ملل مکنفرانس
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ها و معضالت اصلی فراروی توسعه و پیشرفت و امنیت در وح گوناگون یکی از چالشعلیه زنان در سط

بینهای داخلی و منطقهعرصه بیمای و  دارد، ولی روند المللی است و  این زمینه وجود  های بسیاری در 

، چراغ تحد در قبال این پدیده شومویژه در چارچوب سازمان ملل مالمللی بهشروانه جامعه بینتکاملی و پی

روی نوع بشر به  توان به پیش کند که میدارد و ما را به این نتیجه رهنمون میامیدها را روشن نگاه می

زنا انسانی  برابر  مرتبت  و  منزلت  پاسداشت  و  زنان  بشر  حقوق  اجرای  و  شناسایی  در  سوی  مردان  و  ن 

 ود.جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار ب

 
 گیری نتیجه

علی و خشونت  موانع  از  یکی  امروزه  آن،  اقسام  و  انواع  و  دارد  انسان  تاریخ  درازای  به  قدمتی  زنان،  ه 

رود. شمار میالمللی بهای و بینهای اصلی توسعه، پیشرفت، امنیت و صلح در سطوح ملی، منطقهچالش

هایی ازجمله مالمللی اقداای و بیننطقههای مختلف ملی، مه اهمیت این پدیده دهشتناک، در عرصهنظر ب

کنفرانس برپایی  و  اسناد  و  قوانین  انعقاد  و  نشستتصویب  و  و ها  آمال  و  اهداف  تدوین  و  تعیین  و  ها 

های کنفرانست. در این میان،  پیشگیری و پیکار با خشونت علیه بانوان انجام گرفته اس  منظوربهها  برنامه 

سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه  میالدی به این  ل زنان از میانه دهه هشتاد جهانی ملل متحد در زمینه مسائ 

بین تقویت جامعه  برای  بستری  بهترند و هم  برای جهانی  آن  اهمیت  و  زنان  و جایگاه  به حقوق  المللی 

آور  ماهیت غیرالزاما وجود  ها، بروند. اسناد این کنفرانسشمار میوضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به

کم در دست و  المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود نظر بینگاه اتفاقیاز لحاظ فن حقوقی، تجلخود  

ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، دهنده اولیه این کنفرانسها، هستند. سازمانکلیات آن

دیگ بر  فعالیتافزون  برابری جنسیتیر  یعنی  رسالت خویش  چارچوب  در  به    های خود  زنان،  پیشرفت  و 

کنفرانس سازمان است  دهی  زده  دست  زنان  جهانی  بههای  جهانی  کنفرانس  چهار  تاکنون  در که  ترتیب 

اند. این  )پکن( برآیند آن بوده  1995)نایروبی( و    1985)کپنهاک(،    1980)مکزیکوسیتی(،    19۷5های  سال
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سیاستنفرانسک مباحثه  برای  محفلی  و  محمل  دیگر  ها،  و  ذیطرفگذاران  زهای  مسائل  در  نان نفع 

شده در های حاصلهای اقدام و بررسی پیشرفتهای جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامهبه چالش راجع

کنفرانس آوردهاجرای  فراهم  پیشین  ملاندهای  سازمان  پاگیری  زمان  از  تاریخی  سیری  در  تا .  متحد  ل 

گیرد و ده مورد توجه قرار میای فزاینگونهالمللی بهنر ساحت جامعه بیروزگار کنونی، خشونت علیه زنان د

سو، حقوق بشر وین به این   1993شود. از کنفرانس  اندازهای گوناگون حقوقی به آن پرداخته میاز چشم

جهان کنونی نقض خشونت علیه زنان، در رسمیت شناخته شدند و هایی بشری بهعنوان حقحقوق زنان به

این، اهمیت خورشمار میحقوق بشر به بر  الملل کنونی شونت علیه زنان در قاموس حقوق بیند. افزون 

با  الملل کیفری، خشونت علیه زنان و بهشکلی است که در چارچوب حقوق بینبه ویژه خشونت جنسی، 

زدایی، جنایت علیه بشریت و  المللی نسلنایات بینن جتریتحقق شرایط الزم، ممکن است در قالب شنیع

مرتکبا  جنایات و  گیرند  قرار  آنجنگی  بهن  که،  روندی  شوند.  رسانده  سزا  به  و  شده  محاکمه  رغم ها 

های بسیاری که کماکان در زمینه پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان در سطح سازمان ملل متحد بیم

اجرای سایی و  سوی شناروی نوع بشر به بیانگرِ بایستگیِ امیدواری به پیش  و درون کشورها وجود دارند،

ی عاری از خشونت علیه  ن و پاسداشت منزلت و مرتبت برابر انسانی زنان و مردان در جهانحقوق بشر زنا

 .بانوان است
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 . 209-242(: 1)3 ،ایران سیاسی شناسیجامعه  .«ایرانی زنان جامعه و متحد ملل

 علیه  تبعیض  رفع  کنوانسیون  بررسی  ها؛تبعیض  مشترک  فصل(.  1388)  سمیه  کاشی،  رواسیان -

 . شیرازه نشر: تهران. زنان

»1393)  سیدقاسم  زمانی، - .  «المللبین   حقوق  بلورین  سیمرغ:  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه(. 

 . 9۷-96: 39 ، مهرنامه

 ایثاری  علی:  مترجم  .متحد  ملل   سازمان  ربارهد  اساسی  حقایق  ،(1384)  متحد  ملل   سازمان -

 . ایثاری : تهران ،کسمایی

»1399)  آناهیتا  سیفی، -   امنیت   شورای  دیدگاه  از  افغانستان   در  امنیت  و  صلح  زنان،  مثلث(. 

 . 380-343(: 66)21 ،عمومی حقوق پژوهش. «متحد ملل سازمان

 مجله.  «متحد  ملل  "بشر  حقوق  شورای"  حقوقی  جایگاه  بر  نظری(. »1389)  محمدباقر  شیخی، -

 . 15۷-139(: 1)40 ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده

  نهاد  هایچالش(. »1391)   مرضیه  شورمستی،  حمیدیان  و  ساناز  نصیرپور،  ضیاءالدین؛  صبوری، -

 . 165-192(: 1)5  ،المللبین روابط هایپژوهش. «اریدپا صلح ایجاد در متحد  ملل زنان
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  بر  آن  اثرگذاری  و  فمینیسم  نظریه(. »139۷)  فرشید  جعفری،  و  مهدی  خطی،خوش   ثریا؛  طیبی، -

(:  45)14  ،سیاسی  علوم  تخصصی  فصلنامه .  «زنان  حقوق  از  حمایت  در   متحد  ملل   اقدامات

151-123 . 

 در المللی بین  دادگستری  دائمی  دیوان  نقش  بر  لی تأم (. » 1398) موسی  کرمی،  و  مصطفی  فضائلی،  -

 .202-1۷9(:  3) 22 ، حقوقی   تحقیقات .  «ها اقلیت   حقوق  از   حمایت   المللی بین   نظام   عه توس   و   تحول 

 . نو نشر فرهنگ: تهران دوم، چ. معاهدات المللبین حقوق(.  1383) اهللهدایت لسفی،ف -

 خشونت  مقابل  در  زنان  از  حمایت(. »139۷)  محمد  پور،ستایش  و  زهرا  مهدوی،  محسن،  قدیر، -

  ، خانواده  حقوق  و  فقه.  «( کیفری  المللیبین   محاکم  چهارگانه  هاینسل   اسناد  واکاوی)  جنسی

23(69 :)30-5 . 

 انتشارات  سازمان:  تهران  دوم،   چاپ.  بشردوستانه  حقوق  و  بشر  حقوق(.  1392)  ناصر  نیا،قربان -

 . اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه

» 1392)  حسن  ثقی،وم -   ، خانواده  و  زن.  «متحد  لل م  سازمان  نگاه  از  زنان  حقوق  اندازچشم(. 

6(22 :)135-146 . 

  ها، قطعنامه  ها،میثاق  ها،کنوانسیون:  زنان  حقوق  المللیبین   موازین(.  1393)  شهین  موالوردی، -

  جهانی   هایکنفرانس  مصوب  اسناد  و  هانامهمقاوله  ها،نامه توصیه  ها،بیانیه  ها،اعالمیه  ها،پروتکل

 .تهران دانشگاه انتشارات مؤسسه : تهران سوم، پاچ .ویژه هایاجالس  و

  اپ چ.  ایران  اسالمی  جمهوری  موضع  و  المللیبین   اسناد  در  بشر  حقوق(.  1386)  حسین  مهرپور، -

 . اطالعات: تهران دوم،
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