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چکیده:
در عصر حاضر که زنان در کشورهای در حال توسعه به خصوص منطقهه خاورمیانهه عهووه بهر خشهون و
تبعیضی که قرن ها با آنها دس به گریبهان بهوده انهب بها گسهترگ نه ههای داخلهی ،رشهب گهروه ههای
تروریستی و افراطی با معضوت بیبتری روبرو شبه انب که نگرانی امعهه بهین المللهی را نیهز بهه همهراه
داشته اس  .علی رغم رونب رو به رشب نشس ها ،تصویب اسناد و قطعنامه های متعبد و اتخاذ تبابیر و ساز
و کارهای نظارتی بین المللی در چارچوب سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مسهتقل ،گزارشهات نقه
بی رویه حقوق زنان در هان تکان دهنبه اسه  .ایهن موضهو بهه ویهژه در وامه سهنتی همچهون اغلهب
کشورهای خاورمیانه که خشون و تبعی به صورت آموزه های رفتاری و الگوهای امعه پذیری از یک
نسل به نسل دیگر منتقل گردیبه و تحهوتت و تولیهب انبیشهه ههای معاصهر نیهز نمهی تواننهب بهه آسهانی در
هنجارهای مسلط بر آن اثر گذاشته و آن را دچار دگرگونی نماینب ،تامل برانگیز اس  .در همهین راسهتا مها
شاهب تحول اسناد بین المللی با نگرگ حمایتی ،به سوی تصویب اسنادی که هبفشان اصوح قوانین به نفه
تحقق برابری و رف انوا تبعیضات نسیتی از زنان می باشنب ،هستیم  .در حهوزه حقهوق بشهر دوسهتانه نیهز
خصوصاً با تو ه به رونب دول های متخاصم در دهههای اخیر مبنی بر استفاده از اشکال مختله خشهون
نسی علیه زنان بهعنوان یک تاکتیک نظامی ،این ضرورت را ایجاب کرده اس که اصوحات و اقباماتی
در چارچوب ساختارهای کنونی حفظ صلح و امنی بینالمللی با حمای ویژه شورای امنی سهازمان ملهل
برای ارتقای مشارک زنان در فراینب صهلح وتبهبیل وضهعی منفعهل زنهان بهه نقه فعهال در مخاصهمات
صورت گیرد .هبف اصلی این تحقیق ،بررسی عملکرد و سازوکارهای سازمان ملل در حمای از حقهوق
زنان و همچنین چالشها وموان احقاق حقوق زنان درکشورهای منطقهه خاورمیانهه اسه  .تحقیهق حاضهر بها
استفاده از روگ تحلیل توصیفی به بررسی این امر پرداخته اس  .بر اساس یافتهه ههای تحقیهق ،از مهمتهرین
چالشهههای حقههوق بههین الملههل معاصههر در حمایه از حقههوق زنههان در منطقههه خاورمیانههه میتههوان بههه و ههود
ساختارهای امعه شناختی سنتی و فرهن قهومی -قبیلهه ای ،حکومه ههای غیهر دموکراتیهک و اقتصهاد
دولتی و نفتی اشاره کرد.
واژگانکلیدی :حقوق زنان ،خاورمیانه ،کنوانسیون های بین المللی ،تبعی و خشون علیه زنان.

* دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل ،واحد بین الملل قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران.
** استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) mirabbasi@ut.ac.ir
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مقدمه
ا عمال خشون

وقوانین تبعی

آمیز علیه زنان از مله مسائلی اس

که در چنب دهه اخیر ،بهه طهور

بی مورد تو ه بسیاری از نهادهای بین المللی قرار گرفته اس  .وقو مخاصمات مسلحانه داخلی
و بین المللی از اوایل دهه  1990به بعب و اعمال خشون های فهراوان علیهه ههزاران زن و دختهر ،بهر
اهمی موضو افزوده اس  .اقبامات امعه بین الملل در زمینه حمای از حقوق زنهان بها در نظهر
داشتن اهبافی چون محو تبعی علیه زنان و دختران ،توانمنبسازی زنان ،تحقق برابری میان زنهان و
مردان ،صلح و امنی  ،مشارک سیاسهی زنهان ،و محهو خشهون علیهه زنهان را مهی تهوان در قالهب
تاسیس نهادهای ا رایی ،تصهویب اسهناد متعهبد در قالهب کنوانسهیون هها ،اعومیهه هها و برگهزاری
ههان
کنفرانس های بین المللی مشاهبه کرد .با این و ود همچنان حقوق زنان در منهاطق مختله
به ویژه در خاورمیانه نگهران کننهبه اسه  .واقعیه آن اسه کهه آنچهه در ایهن کشهورها صهورت
میگیرد بی از آنچه که متاثر از اسوم باشب ،متاثر از فرهنه  ،عهادات ،رسهوم ،سهنتها و مناسهبات
ا تماعی ،سیاسی و اقتصادی آنان اس (زیباکوم.)47 :1379 ،
عووه بر نهابرابریههای حاصهل از سهاختارهای مختله ا تمهاعی ،امعهه مسهلمانان بها برخهی
ناهماهنگیهایی روبروس که همگی ریشه در تعبد و تنو سیستمهای مختل سیاسهی ،فرهنگهی،
هوی های قومی -نژادی ،مناب طبیعی در دسترس ،فناوریهای اقتصهاد و سهیر تهاریخی آنهان دارد.
بررسی این موضو هبف اصلی مقاله پی

روس  .در این تحقیق توگ می شهود بهه بررسهی ایهن

سوال پرداخته شود که موان وچالشهای اصلی حقوق بین الملل معاصر در حمای
زنان در منطقه خاورمیانه وآفریقا چیس ؟

از حقوق بنیادین

ناااح حقابقی

 -1بررسی اقدامات بین المللی در حمایت از زناان در چاارچب
سازمان ملل متحد
زنان در دنیای معاصر عووه بر معضوت سنتی که سال ها با آنها دس به گریبان هسهتنب امهروزه بها
گسترگ ن هها ،رشهب گهروه ههای تروریسهتی ،فراینهب ههانی شهبن و پیشهرف تکنولهو ی بها
معضوت بی و بیبتری را در عرصه بین المللی روبرو شبه انب که همهین امهر باعه شهبه کهه

امروزه هر موضوعی که در دستور کار امعه بین المللی قرار میگیرد ،به موضو زنان نیهز بپهردازد.
سازمان ملل متحب طی قریب به  70سال فعالی خود در عرصه بین المللی نقشهی بسهیار پررنگهی در
ارتقای حقوق زنان در سطح بین المللی داشته اس  ،اگر چهه نمهی تهوان از مشهکوت عملکهردی و
انتقادی که سازمان با آن موا ه اس ؛ غافل شب ولی نگاه به این سازمان بایب نگاهی حکیمانه باشهب.
اقبامات امعه بین المللی در حمای از زنان در برابر خشهون وتبعهی را میبایسه در دو حهوزه
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صلح و ن

مورد ارزیابی قرار داد.

 -1-1ارزیابی تحبالت درتبیین و تدوین هنجارها و مقررات مرتبط بااحقب زناان
در اسناد حقب بشر
با عنای به اینکه بسیاری از موارد خشهون و تبعهی علیهه زنهان و دختهران بهه صهورت سهنتی
اعمال می شبه اس  ،بسیاری از اقبامات اولیه سازمان ملل در هه ممنوعیه و محکهوم نمهودن
اینگونه اعمهال صهورت گرفتهه اسه  .رویکهرد اسهناد سهازمان ملهل درایهن دوره نگهاه حمهایتی و
اصوحی درحمای

از حقوق زنان داشته اس  .مهمترین اسنادی که در این رابطه می تهوان بهه آنهها

اشاره کرد عبارتنب از :
کنوانسیون من خریهب و فهروگ اشهخاص و بههرهکشهی از فحشهای دیگهران( )1949( ،نگههیمخلص آبادی)23 :1391 ،
کنوانسیون ملی زنان متاهل ()1957کنوانسیون رضای در ازدواج و حباقل سن برای ازدواج و ثب
کنوانسیون ( )1951را به وضعیکنوانسیون حقوق سیاسی زنانکنوانسیون تکمیلی را

آن)1962( ،

پناهنبگان و پروتکل الحاقی ()1967

به الغای بردگی ،تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی ()1956

با بررسی این اسناد میتوان دریاف

1

که اصوتً نگرانی اساسی امعهه بهین الملهل در ابتهبای قهرن

بیستم در حوزه حقوق زنان در مورد حقوق اساسی انسانی و برابری زن و مرد در حقوق بوده اس .
از این روتصویب این اسناد نق

موثری دربه و ود آمبن ا ماعی بین المللی هه

ایجهاد سهاز و

کارهای هانی برای قانونمنب کردن نظام حمایتی حقوق زنان واعوم برابری حقوقی آنها با مهردان
درقلمروی حقوق مبنی و سیاسی ماننب اعطای حق رأی به زنهان،حق تابعیه ،رضهای در ازدواج،
توان دستیابی زنان به آموزگ و کار ،بهبود موقعی زنان متأهل در قوانین داش .
دهه هفتاد میودی مصادف اس با رویکردهای نهوینی در ارتبها بها حقهوق زنهان .ایهن هه
گیریها را می توان از دو دیبگاه بررسی کرد :از یکسو با بهبود نسبی و ضعی

حقوق بشر زنان در

حوزه حقوق سیاسی و مبنی ،برخی فمینیس ها تصمیم گرفتنب اهبافی فراتر از گسهترگ آمهوزگ
و پرورگ ،ورود زنان به بازار کهار ،قهانونی شهبن سهقط نهین ،پرداخه دسهتمزد برابهر بهه زنهان،
برخورداری از حقوق مهبنی برابهر و گسهترگ امکانهات کنتهرل موالیهب را دنبهال کننهب .در واقه بها
تصویب کنوانسیون من تبعی علیه زنان (توحیبی  ،)21 :1378پروتکل الحهاقی ان و اعومیهه منه
خشون علیه زنان می توان شاهب ادبیات بیبی در حوزه حقوق زنان بود .کنوانسیون من تبعهی
1. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and
Practices to Slavery.
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علیه زنان نخستین کنوانسیونی اس که در آن ممنوعی تبعهی
تعهب سراسری برای رف کلیه اشکال تبعی

علیهه زنهان ،بها ایجهاد هنجارعهام و
1

علیه زنان ،به نحو گستردهای مطهرح شهب .بهه عبهارت

دیگر ،کنوانسیون به دنبال آن بود که اطمینان حاصهل شهود ،نسهی

مهان برخهورداری از حقهوقی

نمیشود که بر اساس حقوق بشر بینالمللی تضمین شبه اس  .این سنب معیارهای بینالمللی برابهری
زن و مرد را ارائه میدهب و نه تنها بنبهای مربو به همه زمینههههای حقهوق بشهر را در خهود های
داده اس  ،بلکه این حقوق را تا سطح یک قانون بینالمللی تزم ات را ارتقا بخشیبه اسه  .از نظهر
این سنب بینالمللی همه حقوق بشر زنان به هم ارتبا دارنب و از یکبیگر قابل تفکیک نیستنب .نبهه
مهم این کنوانسیون آن اس

که به همه هنجارهای حقوقی ،ا تماعی ،رویههای فرهنگی و سهنن بهه

عنوان پایههای احتمالی تبعی علیه زنان تو ه دارد .قبم بعبی در تبیین قواعب و هنجارهای مهرتبط
با حقوق زنان تعری وسی اعومیه من خشون علیه زنان بود که عووه بر شناسایی حقهوق زنهان و
حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در تمهامی عرصهه ههای سیاسهی ،اقتصهادی ،ا تمهاعی،
فرهنگی ،مبنی ،از مله:
حق زنبگی ،حق برابری ،حق آزادی و امنی شخصی حق حمای بالسویه قهانون ،حهق آزادی
سمی و روانی ،حق شرایط
از همه اشکال تبعی  ،حق بهره وری از باتترین میزان ممکن سوم
عادتنه و رضای بخ برای کار ،با ارائه تعریه موسه از مفههوم خشهون علیهه زنهان نهوآوری
بیبی را در قلمروی حقوق زنان پبیب آورده اس
با این تفاسیر میتوان گف

(میشل.)87 :1376 ،

علی رغم دهه های گذشته که حقوق بشهر بها دیهبگاهی منفعونهه بهه

زنان و ایگاه آنها صرفا تمام اهتمام بهاز گردانهبن حقهوق بنیهادین وانسهانی آنهها بها رویکهردی
حمایتگرایانه بود ،در این دوران اغلب اقبامات بین المللی در ه به رسمی شناختن حقوق زنان
به عنوان اعضای فعال امعه هانی بوده اس  .اقبامات صورت گرفتهه در ایهن دوران بها اشهاره بهه
مسائلی اس که بسترهای خشون و تبعی را در وام پبیب می آورنب و در اغلب موارد حهاوی
مفادی در ه ایجاد ممنوعی هایی اس کهه منجهر بهه خشهون و تبعهی مهی شهونب .از سهوی
دیگر به دلیل تحوتتی که در نظام بین المللی با اتمام ن

سرد واق شب پبیهبه توریسهم نسهی،

قاچاق و اشکال نوین بردگی زنان گسترگ تکنولهو ی و افهزای گهروه ههای تروریسهتی تشهبیب
نگهای داخلی به خصوص در خاورمیانه و تغییر شیوه های نگی افزای موج مهها رت مسهائل
بیبی را درحوزه حقوق زنان به و ود آورد .از این رو دغبغه های فعاتن حقهوق زنهان نگهرگ
بیب تری را در این زمینه و در در این بنب نمونه هایی از را تبیین می کنیم .ایهن تغییهر را مهی تهوان
در اسناد و مصوبات سازمان ملل در حوزه حقوق زنهان نیهز مشهاهبه کهرد .ایهن اسهناد و بسهیاری از
)1 .The Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW
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کنفرانسها حاوی نوآوریهایی در حقوق و مسئولی ههایی را بهرای زنهان اسه
گاها متضاد با وضعی

زنان در بسیاری از نقا

کهه غالبها نهوین و

هان اس  .البته بایب گف در مقایسه با کنوانسهیون

های دیگر را ه بهه حقهوق بشهر ،اسهناد مهرتبط بها حقهوق زنهان از ضهمان ا هرای ضهعی

تهری

برخوردار اس  .دتیل عمبه ای که به ضع

کنوانسیون ها دامن زده اس  ،عبارتنباز :تعباد بسهیار

زیاد شرو وارد شبه توسط دول ها؛ ضع

در سامانه نظارتی کنوانسیونها؛ راهکارهای ا رایهی

ناکافی و مشکوت ناشی از نحوه تنظیم متن کنوانسیون که بیشتر به منظور ذب تعباد زیهادتری از
کشورها بوده اس .
 .2-1سازوکارهای ناارتی بین المللی در حمایات از حقاب زناان در چاارچب
سازمان ملل
نهادهای نظارتی در چهارچوب نظهام حقهوقی سهازمان ملهل متحهب در حهوزه زنهان را بهه دو بخه
نهادهای نظارتی مبتنی بر منشور سهازمان ملهل متحهب (کمیسهیون مقهام زن ،نههاد زنهان ملهلمتحهب و
گزارشگر ویژه در مورد خشون علیه زنان) و نهادهای نظارتی مبتنهی بهر معاههبات حقهوق بشهری
کمیته محو کلیه اشکال تبعی
کمیته محو کلیه اشکال تبعی

علیه زنان میتوان تفکیک کهرد .در ایهن میهان کمیسهیون مقهام زن و
علیه زنان نق بر سته تری را ایفا می کننهب ( ولهی،)68 : 1383 ،

کمیسیون زنان ،در میهان نهادههای بهین حکهومتی سهازمان ملهل بهرای روشهن کهردن سیاسه هها و
استراتژیهاییکه هبف آنها تامین برابری زن و مرد در سراسر هان اس  ،سهم مهمی داشته اسه
(شایگان .)172 :1372،صوحی

کمیسیون زنهان در سهال  ،1987در پهی کنفهرانس «زنهان و ههان

سوم» که در نایروبی به سال  1985برگزار شهب ،افهزای

یافه  .در نتیجه ایهن امهر ،شهورا و های

کمیسیون را افزای داد که از مله شامل ارتقا بخشهیبن اههباف تسهاوی طلبانهه ،توسهعه ،صهلح و
نظارت بر ا رای اقباماتی میشب که در کنفرانس نایروبی با عنوان «استراتیژی نگاه به آینهبه» بهرای
پیشرف زنان در نظر گرفته شبه بود (عبادی.)302 :1373 ،
گردیب که بهه ارزیهابی و بهازنگری پیشهرف زنهان در سهطوح ملهی،
همچ نین ،کمیسیون مو
منطقهای ،بین منطقهای و هانی بپردازد .نق

کمیسیون بیشتر ترویج حقوق زنان بوده تا نظارت بهر

ا را.اما کمیته رف تبعی علیه زنان از طریق «نظام گزارگ دهی» و بررسی گزارگهای دول های
عضو بر ا رای مقررات منبرج در کنوانسیون رف تبعی علیه زنان توسط دول های عضو نظارت
میکنب .کمیته عووه بر آن که از دول های عضو ،درباره وضعی زنان در کشورهای آنهها کسهب
اطو مینمایب ،از سازمانهای غیر دولتی و ارگانهای مستقل نیز مهیتوانهب اطوعهاتی را در مهورد
وضعی زنان به دس آورد (نیک انجام.)133 :1375 ،
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قباداد

 .3-1ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی در حمایت از زنان در چاارچب
حقب بشردوستانه
بعب از دوران ن سرد هان شاهب افزای درگیری های مسلحانه هستیم .ماهی تعارضات تغییهر
یافته وشیوه ن های نوین به صورت های مختلفی صورت می گیرد .بازیگران بهه های نه
را شورشیان ،گروه های تروریستی ،سربازان کودک ،مزدوران تشکیل می دهنب .در چنین شهرایطی
نمی توان نق زنان را در ن ها نادیبه گرف  .زنانی که داوطلبانه در ن شرک می کننب و
یا زنانی که به ا بار به میبان ن

برده می شهونب و یها زنهانی کهه بهه عنهوان سهوح نگهی مهورد

تعرض واق می شونب .بنابر این بها تغییهر در ماهیه

مخاصهمات بها افهزای

ارتکهاب خشهون

در

مخاصمات علیه زنان موا ه هستیم.
بهاینترتیب که در بسیاری از کشهورهای مهورد مطالعهه مها ههمچهون عهراق ،سهوریه ،سهومالی،
افغانستان سودان و  ...عناصر افرا گرا با تسلط بر بخ هایی از سرزمین ،مستقیماً مرتکب خشهون
علیه زنان میشونب .درحالیکه حقوق بشر برای حمای از زنان در زمان صلح بطور قابل موحظه ای
توسعه یافته اس  ،هیچ کنوانسیون خاصی در این خصوص برای زمان ن تصهویب نشهبه اسه .
کنوانسیونهای  1949نو ،پروتکل های الحاقی و اساسنامه دیوان بین المللهی کیفهری تنهها اسهنادی
از زنان در طول مخاصهمات مسهلحانه هسهتنب .از 429

هستنب که حاوی مقرراتی محبود در حمای

ماده کنوانسیون های چهارگانه نو ،تنها ماده  27کنوانسیون چهارم نو بهه طهور صهریح از زنهان در
مقابل تجهاوز و فحشهای ا بهاری حمایه
شخصی ،شراف

مهی نمایهب« :اشهخاص در تمهامی مهوارد شهامل کرامه

و حقوق خانوادگی مورد حمای هستنب(چارلوت)561 :2000 ،1

همواره با آنان به شکلی انسانی رفتهار خواههب شهب و در برابهر اعمهال خشهون امیهز و تهبیهب و
دشنام حمای خواهنب شب .از زنان به ویژه در برابر تجاوز به عن  ،ا بار به فحشا و هرگونهه هتهک
ناموس حفا خواهب شب» .البتهه مهاده  14کنوانسهیون سهوم نهو در مهورد اسهیران نگهن عنهوان
میکنبکه با زنان بایب با کلیه احتراماتن که تزمه نس آنان اس رفتار شهود و در ههر حهال بایهب از
همان معامله مساعبى که در حق مردان اعطا مهن شهود بهر خهوردار گردنهب .مهاده  147کنوانسهیون
نسهی
چهارم نو و ماده  3مشترک کنوانسیون های چهارگانه نو غیرمستقیم اشاراتی بهه خشهون
دارنب.
در پروتکل اول الحاقن به کنوانسیون هاى نو مصوب ( وئهن  )1977در خصهوص حمایه از
قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللن به طور گسترده ترى اقهبامات حمهایتن از کودکهان و زنهان
مورد تو ه قرارگررفته اس  .فصل دوم از بخ

سوم این پروتکل با عنوان «اقبامات به نف زنهان و
1. Charlotte
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کودکان» به طور مفصل این حمای

ها مطرح شبه اس  .فصهل مزبهور شهامل مهواد  76و  77و 78

من باشب .ماده  76پروتکل اول الحاقن در سه بنب به حمای از زنان پرداخته اس  .از مله حمایه
هاى ویژه در این ماده عبارت انب از :احترام خاص به زنان و به ویژه حمای
و فحشاى ا بارى ،رسهیبگن حهباکىرى و اولویه

دار بهه وضهعی

در برابر هتهک نهاموس

زنهان بهاردار و مهادران داراى

فرزنبان وابسته به خود که به دتیل مربو به مخاصمه مسلحانه دستگیر یا بازداشه

شهبه انهب و یها

تح نظر قرار گرفته انب ،و محبودی صبور حکم اعهبام در مهورد زنهان بهاردار و مهادران داراى
فرزنبان وابسته به آنان .در مواد  5و  6پروتکل دوم نیز حمای هاى خاص زنان در نظر گرفته شهبه
اس

در این مواد به نگه دارى زنان در بخ هاى باگانهه از مهردان اشهاره شهب .همچنهین ا هراى

حکم اعبام در باره زنهان بهاردار یها مهادران دارى کودکهان خردسهال ممنهو شهبه اسه  .هرچنهب
کنوانسیونها و پروتکلهای مذکور ،تجاوز به عن را با نایاتی نسب به شهراف و شهأن و منزله
پیونب می دهنب اما تجاوز به عن و فحشای ا باری در این اسناد به طور مستقل مورد بررسهی قهرار
نگرفته اس  .بیشتر قواعب در کنوانسیون های نو کهه مهرتبط بها زنهان مهی باشهنب،بر ای حمایه از
کودکان وض شبه انب .دیگر قواعب به آسیب پذیری زنان در خشون های نسی باز می گردد .از
نسی تأکیب می کننب در حالی کهه
ایرادات مطرح در کنوانسوین ها این اس که مبام بر خشون
مباح مربو به پیشگیری و بازپروری مهم تر اس و بایب از زنان نسب به تمام هجمهه ههایی کهه
علیه آنها اعمال می شود حمای
که ممکن اس

زنان در زمان ن

کرد نه فقط نسب

به خشهون

با آن روبرو شونب به نق

ههای نسهی .همچنهین نامویمهاتی
مادری آنها محبود نمهی شهود .بهی

عبالتی علیه کرام شخصیتی زنان صراحتا در میان رائمی که به عنوان نق فاح حقهوق بشهر
دوستانه که مسئولی کیفری به آن ضمیمه شبه اس  ،گنجانبه نشبه اس  .پروتکهل الحهاقی اول و
دوم پیشرفتی در حمای

از زنان در درگیری های مسلحانه نباشته انب و در هیچ کبام از ایهن اسهناد

تصبیق آشکاری از شبت اعمالی که بتوانب آنهها را بهه عنهوان نایهات بهین المللهی وا هب شهرایط
ببانب ،و ود نبارد .به همین دلیل حقوق بشر دوستانه بطور مکرر توسط سازمان های امعهه مهبنی
بخاطر حمای

ناقص

از زنان مورد ایراد قرار گرفته اس

(وسنا.)96 :2002 ،1

اساسنامه محاکم کیفری ویژه و دیوان بین المللی کیفری نیز در رم انگاری مصهادیق خشهون
و توسعه آنها و نیز رم انگهاری رفتهار ههای غیرانسهانی بها زنهان ماننهب ازدواج ا بهاری نقه قابهل
از زنان نق

پررنگهن

تو هی داشته انب .ماده  7اساسنامه دیوان کیفرى بین المللن در مورد حمای
دارد (چارلوت.)570 :2000 ،2
این ماده تجاوز ،برده گیرى نسن ،فحشاى ا بارى ،حامله سازى ا بارى ،عقیم سازى ا بارى
1. Vesna
1. Charlotte
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و هر نو خشون

نسن دیگر در همین مقیاس را « نای

بر ضب بشری » توصهی

نمهوده اسه .

ماده  8اساسنامه نیز ارتکاب این اعمال را چه در مخاصمات مسهلحانه بهین المللهن و چهه داخلهن در
شمار نایات نگن آورده اس

که قابل تعقیب ،محاکمه و مجازات در دیوان کیفرى بین المللهن

اس .
شورای امنی

سازمان ملل متحب به دلیل ناکارآمبی اسناد ذکر شبه و ناکافی بودن قواعب بهرای

سرکوب خشون ها علیه زنان در حین مخاصمات مسلحانه با استناد به صوحی خود تح عنهوان
مسئولی حمای (وقتی تمام ابزار های دیپلماتیک از بین برود و سیستم سهنتی حمایه از افهراد بهر
مبنای مسئولی

کشور و همکاری بین المللی برای حمای

از افراد با شکس

موا هه شهود دراینجها

و یفه حمای از افراد به شورای امنی سپرده میشود) از سهال  1996چنهبین قطعنامهه را تصهویب
کرد که اختصاصا مربو به زنان بود .این اسناد بهه توسهعه حقهوق بشهر دوسهتانه مربهو بهه زنهان و
ارتقای حقوق زنان کمک می کنب و شرک فعال زنان برای صلح را مورد تاکیب قرار مهی دههب .از
مهمترین این قطعنامه ها به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
زنهان در حفهظ

قط نامه  2000 1325بهعنوان یک چهارچوب قهانونی و سیاسهی در مهورد نقه
1
صلح و امنی بینالمللی
نسی علیه زنان بهعنوان یک تاکتیهک
قط نامه  1820مصوب سال  2008تاکیب برمن خشون
و شیوه نظامی و نگی

2

قطه نامههه  1888در سههال  2009در مههورد ارتکههاب خشههون

نسهیتی علیهه زنههان در وضههعی

مخاصمات مسلحانه
قط نامه  1889سال  2009تاکیببر لزوم ریانسازی نسیتی بهرای ارتقهای مشهارک
فرآینهب حفهظ صهلح و امنیه

زنهان در

بهینالمللهی 3قطه نامهه  2010 1960ایجهاد یهک سیسهتم پاسه گهو و

نسیتی علیه زنان
مسئولی پذیری در رابطه با ارتکاب خشون
قط نامه 2106مصوب سال  2013برمقابله با بیکیفری مرتکبان خشون  ،پرداخته اس .
قط نامه  2122در سال  2013مشارک

4

زنان در فرآینب تحقق صلح ،بازسازی و اعهاده وضهعی

به حال سابق در کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه
به طور خوصه میتوان گف بر خوف حقوق بشردوستانه بین المللی که اصوت زن را بهه عنهوان
قربانی در نظر می گیرنب ،قطعنامه های شورای امنی

می خواهنب به زنان کمک کننب که از قربهانی

1 .Resolution 1325 (2000), preamble and paras 9–10
2 . Resolution 1820 (2008), 19 June 2008, preamble
3 . Resolution 1889 (2009), 5 October 2009, p. 1

4 . resolution-2106-on-conflict related sexualviolence Security Council, , 24 June 2013
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به یک بازیگر تببیل شونب.
 .2چالش ها فراروی تحقق حقب زنان در منطقه خاورمیانه
گر چه منطقه خاورمیانه وا ب تنهو فرهنگهی اسه  ،از اشهتراکات بسهیاری در ارتبها بها وضهعی
حقوقی زنان برخوردار اس  .این اشتراکات عبارتنب از :پبرسهاتری فضهامحور ،فرهنه قبرتمنهب
دینی ،همزیستی سن

و مبرنیته ،بودن در وضهعی گهذار بهه سهوی توسهعه و بسهتر چنهبفرهنگی و

چنبزبانی (مونیرا.)123 :2011 ،1
وضعی حقوق زنان در خاورمیانه را نمی توان ببون تو ه به پبر سهاتری مهورد بررسهی قهرار
داد .پبر ساتری را می توان نوعی نظام ا تماعی تعریه کهرد کهه در آن مزایها و موقعیه ههای
اصلی امعه در دس
(ولبی.)56 :1994 ،2

مردان اس

و زنان در وضعی

فرودس

نسهب

بهه مهردان بهه سهر مهی برنهب

به طهور کلهی نظهام پبرسهاتر حهاکم بهر عرصهه ههای ا تمهاعی ،اقتصهادی ،سیاسهی و مهذهبی
خاورمیانه نق حباقلی را به زنان اعطا کرده اس  .در وام پبرساتر ،فرهن سازمانی ،نق هها
و رفتارها بر اساس معیارها و ارزگهای مردانه پایهگذاری و الگوسهازی شهبه اسه (نیهک انجهام،
.)98 : 1375
این الگو سازیها قادر به تشخیص و ارج نهادن بر نق

و اثربخشهی زنهان در سهازمان و امعهه

نیس  ،بنابراین ،چنین مبلسازیهایی نه تنها سلسهله مراتهب نسهیتی را بهازآفرینی مهیکنهب ،بلکهه
نابرابری نسیتی را نیز تقوی میکنب.
 .1-2نگاهی بروضعیت حقبقی زنان در منطقه خاورمیانه
در دوره ی معاصر ،مبارزه زنان برای احقاق حقوق خود  ،با مبارزات ضهب اسهتعماری نهب

ههای

ملی گرا ی عربی که در دهه های  1950و  1960فراینب استقول را به دنبهال داشه  ،پیونهب خهورده
اس  .به هر حال ،فراینب استقول اعراب ،فمنیسم دولتی یا و اصهوحات ا تمهاعی ،همهه بهر حقهوق
زنان در خاورمیانه تاثیر چشمگیری داشته اس  .یکی از نبه های مهم این تاثیر گذاری مربهو بهه
ایگاه زنان در قوانین این کشور هاس که از مله در مواردی همچون آموزگ ،کهار ،روابهط بها
مردان ،ارث و حقوق مالکی منعکس شبه اس .
هور ملی گرایی عربی ،نب های ضب استعماری و استقول اعراب پیونب تنگاتنگی بها مسهئله
حقوق زنان دارنب .سابقه اولین تحرکات زنان به مبارزات ملی آنها علیه قبرت های استعماری برمی
گردد .تاری مبارزات این دروره زنان در کشورهای مصهر ،عهراق ،سهوریه یها فلسهطین را در قالهب
1. Mounira
2. Walby
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پبیبه ملی گرایی می توان بررسی کرد .به عبارت دیگر ،استقول ،توسعه ،پیشرف
نب

و شکس

ههای

حقوق زنان تنها در قالب فههم شهرایط سیاسهی آن زمهان درک مهی شهود .در واقه شهرایط

سیاسی ،نق

افراد و نب

ها را به آن ها تحمیل مهی کهرد .ملهی گرایهی عربهی لهوه ای ازسهن

پبرساتری بود ؛ هرچنب که رهبران چنین نب

هایی خواستار حمای

زنان ازحقوق شهان بودنهب،

اما دادخواهی آنها هیچ گاه نشان دهنبه ی مسئله ی حقوق زنهان نبهود ،بلکهه بیشهتر دفها ازحقهوق
مادر ،دختر یا همسر را منعکس می کرد .در فضای سیاسهی آن دوره بهر مسهائل حقهوق زنهان ،حهق
رای ،مشارک سیاسی و غیره تاکیب می شب .با و ود این عرصه سیاسی همچنان تح سلطه مردان
بود و تنها تعباد قلیلی از زنان مشارک

سیاسی داشتنب .زنان بیشتر درگیر مشاغل سنتی ،ماننب تعلهیم

و تربی که از طریق موسسات خیریه دنبال میشب ،بودنب.
با این و ود شاخص هایی چون تحصیوت زنان ،باروری  ،امیب به زنبگی و درآمب سرانه نشهان
می دهنب که پیشرف خاورمیانه در دهه های اخیر چشمگیر بهوده اسه  .آنچهه خاورمیانهه بهه طهور
مشهودی عقب تر می باشب به شاخص های مشارک اقتنصهادی و سیاسهی مربهو مهی شهود .نهر
مشارک نیروی کار زنان این منطقه به طور چشمگیری از بقیه ی هان پایین تر می با شب .چنهبین
دهه سرمایه گذاری شگرف در بخ های ا تماعی  ،سطح آمهوزگ و بهباشه وضهعی زنهان را
بسیار بهبود بخشیب .اصوحات دهه ههای  1950تها  1970کهار زیهادی بهرای ر سهیبگی بهه نیازههای
راهبردی زنان در درون امعه انجام دادنب  .اما هماننب دیگهر اقهبامات اصهوحی ،آن تهبابیر ی کهه
مناف زنان را به پی

می برد عموما به صورت بات به پایین مطرح شبنب .اصوحات نسیتی بهی

از

هر تببیر دیگری با مقاوم توده ها و دیگر گروه هایی که خود را از این فراینب بیرون مهی دیبنهب،
روبرو شب (زنگی آبادی و دیگران.)34 :1388 ،
مسائل نسیتی به نماد مهمی از مقاوم

در برابر نو سهازی و غربهی سهازی و لهوه ی آشهکار

مخالف با سیاس های حکوم ها تببیل شب .عبارات مشههور بحهران خهانواده ،مهادری و افتخهار
ملی گروه هایی مختلفی را متحب کرد و مسائل نسیتی را سیاس زده کرد.
کشورهای منطقه تعهب خود را به برابر ی نسیتی با امضای اعومیه ههزاره نشهان داده انهب ،و بهه
توگ خود برای دستیابی به اهباف توسهعه ههزاره کهه سهومین بنهب آن «ارتقهای برابهری نسهیتی و
توانمنب سازی زنان» می باشب ادامه میبهنب .شمار زیادی از آنان کنوانسیون ملل متحهب دربهاره رفه
همه اشکال تبعی

علیه زنان را امضاء کرده انب.

 .2-2نقش ساختار اجتمادی منطقه خاورمیانه بر وضعیت حقب زنان
خشون و تبعی علیه زنان پبیبه هانی اس که با اشکال مختل در گسهتره غرافیهای زیسه
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تمام بشر اعمال می گردد .میزان تولیب و تکىیر خشون
کیفی

آموزه های سن  ،فرهن

و اشکال استفاده از آن در مقیاس رفی

و

و قراردادهای ا تماعی یک امعه سنجیبه مهی شهود .خشهون

در وام سنتی خاورمیانه معموتبه صورت آموزه های رفتاری و الگوهای امعهه پهذیری از یهک
نسل به نسل دیگر منتقل گردیبه و در مناسبات نسیتی به عنوان ابزار تنبیه مورد اسهتفاده قهرار مهی
گیرد .از همین رو چرخه تبعی

و خشهون

در ایهن گونهه وامه بهبون دگرگهونی سهاختاری در

سن و آموزه های فرهنگی قابل توق نیس  .بهی تهر زنهان منطقهه در زنهبگی خهود در هاتی از
چهار نو فشار را تجربه کردهانب :طرد از قبرت سیاسی؛ طرد از قبرت فرهنگی از ملهه آمهوزگ
و پرورگ رسمی؛ بهرهکشی اقتصادی؛ و آسیبپذیری در برابر بهرهکشی نسی.
الگوها و دتیل خشون و تبعهی را مهی تهوان در بافه ا تمهاعی یافه  .نهادههای ا تمهاعی
قبرتمنب مىل دول  ،خانواده و هر نظام عرفی که رابطه نسیتی را تنظیم می کننب در توگ انب کهه
وض مو ود را حفظ کننب (گیبنز .)154 :1381 ،ترکیبی از ساز و کارهای مختله از سهن ههای
کومی تا نظام های رسمی قضایی و آموزشی معیارههای رفتهار قابهل قبهول مهرد و زن را تنظهیم مهی
کننب .یادگیری این معیهار هها از سهنین اولیهه زنهبگی در خهانواده شهرو مهی شهونب و بها نهادههای
ا تماعی و رسانه های گروهی تقوی می شونب.
 .3-2ارتباط میان اقتصاد وابقای نااح پدرساالری در منطقه خاورمیانه
در کشور های خاورمیانه زنان نسب به اغلهب نقها دیگهر ههان ازموقعیه اقتصهادی نهازل تهری
برخوردارنب.بهبود شرایط اقتصادی و توسعه بازار کار را از مله سازه ههای بهبهود شهرایط زنهبگی
زنان و عامل تغییر در هنجارهای مسلط ا تماعی دانسته انب .اما چنین تحولی زمانی امکان پهذیر مهی
گردد که توسعه اقتصاد و بازار کار در پرتو تعریه دقیهق از نسهی ا تمهاعی صهورت گرفتهه و
نسیتی در اختیار زنان نیز قهرار بگیرنهب (ادواردز:1382 ،
فرص های مناسب شغلی فارغ از تبعی
 .)196در فقبان چنین تعریفی ،توسعه اقتصادی مجرد از نقب آموزه های سهاختارهای پهبر سهاترانه
نمی توانب نگرگ و هنجارهای مسلط را دس خوگ تغییر و تحول کهرده و منجهر بهه خلهق آمهوزه
های بیب گردد (نوابخ و قجاونب .)44 :1387 ،از عربستان سعودی ،کوی و امهارات عربهی بهه
عنوان نمونه های روشن در این زمینه می توان نام برد که توسعه اقتصادی در آن کشهورها منجهر بهه
محو و کاه خشون علیه زنان نگردیبه اس  .توسعهی اقتصادی پایبار ،بهبون برابهری نسهیتی
تحقق نخواهب یاف و زنان نق کلیبی در این امر دارنب (ساچز و آنهبره .)67 :1995 ،1ههمچنهین
توانمنبی اقتصادی زنان به مىابه یکهی از شهاخصههای بهارز برابهری نسهیتی مهیباشهب .از عوامهل
بازدارنبه در زمینه توانمنبی اقتصادی زنان ،قوانین تبعی آمیز ،عبم رعای حقهوق برابهر زنهان در
1. Sachs and Andrew
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قانون اساسی ،سطح پایین مشارک

سیاسی زنانی که بر برابری نسیتی باور دارنهب ،خشهون

زنان و در کنار آن چال هایی در زمینه بهباش

علیهه

زنهان ،آمهوزگ و امکانهات رشهب و شهکوفایی در

کلیه رشتههای تحصیلی ،دستیابی زنان به تکنولو ی ،عبم بهره وری از امکانات مهالی در امعهه را
میتوان نام برد.
نکته قابل تامل دیگر در اغلب کشورهای منطقه این اس

کهه اسهتخراج نفه

و گهاز مو هب

کاه نق زنان در مشارک نیروی کهار شهبه و نفهوذ سیاسهی آنهان را کهاه داده اسه  .بهر
اساس مبل کوسیک بیماری هلنبی ،توسعه تولیبات نفتی طی دو مکانیسم تولیب کاتهای تجهاری
دیگر را با مشکل موا ه می سازد .اول  ،ریان درآمب های نفتی به داخل کشور سبب می شود این
نو کات ها به ای اینکه از تولیب کننبگان داخلی خریباری شود ،خیلهی ارزان تهر ازکشهور ههای
خار ی وارد شود .دوم ،ثروت بیب نفتی ،تقاضای کاتهای غیر تجاری را کهه قابهل وارد کهردن
نمی باشب ،افزای می دهب و ساختمان سازی و خرده فروشی گسترگ می یابب.
از این رو نیروی کار به بخ های مزبور ابجها مهی شهود و هزینهه تولیهب در بخه

کاتههای

تجاری افزای می یابب که به کاه تولیب آنها می انجامب نتیجه اینکه توسهعه در آمهب نفتهی سهبب
تنزل بخه تولیهب کاتههای تجهاری و گسهترگ بخه غیهر تجهاری مهی شهود .در عمهل افهزای
درآمبهای نفتی سبب فعالی های ساختمانی می شهود و فعالیه ههای کشهاورزی و صهنعتی را در
تولیب کاتهای تجاری با مشکل مواج می سازد و از آنجها کهه مهردان در ایهن مهبل در بخه
تجاری کار می کننهب ،گسهترگ ایهن بخه

غیهر

تقاضهای نیهروی کهار مهردان را افهزای

داده و سهبب

قابل افزای

نمهی باشهب.

افزای دستمزد و حقوق آنان می شود؛ چون نیروی کار مردان به سرع
در مقابل تقاضای نیروی کارزنان کاه می یابب (روس)210 :2008 ،1
رشب اقتصادی مبتنی بر صنای صادرات گرا و کشهاورزی گهرای

بهه منهاف زنهان دارد و رشهب

اقتصادی مبتنی بر صادرات نف نق آنان را در نیروی کار و فضای سیاسی کاه
این رو به قوانین و نهاد های پبرساتری در ناحیه کمک کرده اس .
اگر شمار زیادی از زنان در زنبگی سیاسی و اقتصادی یک کشهور مشهارک

و از

داده اس

نباشهته باشهب،

نهاد های پبر سهاتر سهنتی بهبون چهال بهاقی مهی ماننهب .بهه عبهارت دیگهر ثهروت نفتهی نظهام
پبرساتری را تباوم می بخشب .این دینامیسم تو یه گهر نفهوذ پهایین و بحه بهر انگیهز زنهان در
کشورهای ثروتمنب نفتی خاورمیانه (عربستان سعودی ،کوی  ،عمان ،الجزایر ،لیبی) می باشب.

2. Ross
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 .4-2نقش ساختار سیاسی منطقه خاورمیانه در ابقای نااح پدر ساالری مبجبد
در کشورهای خاورمیانه مشروعی نظامها بهویژه عربی از نهو اقتهبار سهنتی (ارزشهی) اسه و نهه
کارکردی .نظام های اقتبارگرا در فراینب هانی شبن بزرگتهرین عامهل خطهر را نفهوذ ارزگ ههای
لیبرالیسم غربی و دموکراسی حقوق بشرمی داننب برای رسیبن به این هبف تزم اس

توده مردم را

با ترویج تابوی نفوذ فرهن غربی و استعمار نوین با خود همراه سازنب تا بتواننهب از یکسهودر برابهر
نهادهای حقوق بشری و امعه بین المللی پاسهخگو باشهنب ،از سهوی دیگهر از نقه تعههبات بهین
المللی که منجر به طرح مسئولی بین المللی آنهادر چارچوب قواعب حقوق بین الملل میشهود شهانه
خالی کننب (سولیوان .)67 :1382 ،در ساختار سیاسی اقتبار گهرا کشهورهای منطقهه غالبها در حهوزه
حقوق زنا ن تمایل به تقوی و حفظ ارزشهای سهنتی و مهذهبی وامه اسه وآن را تزمهه حفهظ
قبرتشان محسوب میکنب .در این کشورها که بیشتر معی آنهها را مسهلمانان تشهکیل مهی دهنهب
شرعیات با حقوق عرفی و حقوق سکوتر بر گرفته از نظام ههای اروپهایی و نیهز نهرم ههای ا تمها
موا ه گردیبه ،و همین امر مو ب بروز شرایط ویژه ای شبه اس .
از دیبگاه موازین اسومی زن و مرد در کرام انسانی برابر نب ،اما با تو ه به و هود و پهذیرگ
تفاوتهای طبیعی ،هرکهبام بایهب نقه ههای متفهاوت و درعهینحهال عادتنهه در خهانواده در قبهال
یکبیگر و در قبال فرزنبان بر عهبه بگیرنب (مونیرا.)34 :2011 ،1
بیتردیب ،بخشی از قوانین ا تماعی نیز تح تأثیر نق پذیری متفاوت مردان و زنان در خانواده
خواهب ازاینرو عمبتاً برنامههای نهادهای بهینالمللهی حقهوق بشهری در زمینهه مقابلهه بها تبعهی و
خشون علیه زنان و دختران ،نمیتوانب به دلیل مغایرت با موازین شرعی ،و ارزگهای سنتی منطقهه
از سوی کشورهای منطقهه قابهل ا هرا و قابهلپهذیرگ باشهنب .بهه همهین دلیهل غالهب ایهن کشهورها
کنوانسیون من تبعی را که امعترین معاهبه در حمای از حقوق زنان اسه را را بها حهق شهر
پذیرفته انب .اما در مورد حق شر های اعمال شبه کشهورهای مسهلمان منطقهه بهه کنوانسهیون منه
تبعی نیز بایب گف علی رغم اینکه کنوانسیون در بنب  1مهاده  28مجهوز اسهتفاده از شهر را داده
اس ولی در بنب  2همین ماده اعتبار هرگونه شهرطی را منهو بهه منطبهق بهودن بها ههبف و منظهور
کنوانسیون ساخته اس  .به عبارت دیگر چون «هبف و منظور» از کنوانسیون «عبم تبعهی بهین زن
و مرد» اس  ،هرگونه قیب و شرطی که منجر به تبعی آن گونه که خود کنوانسهیون آن را تعریه
کرده گردد ،فاقب اثر حقوقی اس  .اکىر کشورهای مسلمان منطقه کهه کنوانسهیون را بها حهق شهر
پذیرفته انب ،خط قرمز را «عبم مغایرت با شر » ذکر کرده انب و لذا نسب به مواد « 2عهبم تبعهی »
( 9تابعی )( 15 ،تساوی در برابر قانون) و ماده ( 16نکاح و روابط خانوادگی) شر وارد نموده انب
(ن .)56 :1391 ،
1. Mounira
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عبال

از آن ایی که روح حاکم بر موازین شرعی ،حاکمی

تساوی و برابری در همه زمینه ها ،بنابر این این حق شرطها با ماهیه

در روابط زن و مرد می باشب نه
و ههبف کنوانسهیون و آنچهه

که در ماده یک آن اعوم شبه «ایجاد تساوی» در تمام زمینه ها و همهه ههات بهین زن و مهرد مهی
باشب در تعارض هستنب .به نظر می رسب در شرایطی که عبم الحاق به کنوانسیون نهوعی موافقه
تبعی

بها

علیه زنان محسوب میشود ،الحاق کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه به کنوانسیون با لحها

حق شر  ،باع شبه که این کشورها ضمن اینکه مناف خود رادر هماهنگی هاهری بها نظهام بهین
المللی تأمین می کننب اراده سیاسی بی برای ا رای حقوق بشر زنان نباشهته باشهنب .ضهمن اینکهه
عضوی

در کنوانسیون و شرک

در کنفرانس های هانی این فرص

را از مضان اتهام به عنوان ناقضان حقوق زنان برهاننب.
در واق می توان گف هژمهونی وحاکمیه فرهنه

را به آنها می دهب کهه خهود

پهبر سهاترانه و رویکهرد ههای ناشهی از

فرهن  ،به عنوان مولفه ای تاثیر گذار بر توسعه نیافتگی زنان ،پشتوانه تئوریک خهود را از رویکهرد
های اقتبار گرایی در فرهن سیاسی کشورهای منطقه اخذ مینمایب.
نتیجه گیری
خشون و تبعی

علیه زنان در کلیه کشورهای هان کمابی

تاحبودی در اتی از خشون

و تبعی

را به ه

اتفاق مهی افتهب .تقریبها اغلهب زنهان

نسیتشان تجربه کرده انب .اما ایهن موضهو در

منطقه خاورمیانه و آفریقا بسیار نگران کننبه تر اس  .مهمترین چهال

پهی

روی حقهوق زنهان در

منطقه خاورمیانه و آفریقا ،دتیل و ساختارهای فرهنگی اس  .در این مناطق سهاختارهای ا تمهاعی
براساس نسی ساخته شبه و انبیشه های سنتی ممکن اس به ای ایجاد یک زنبگی بها کیفیه
برای زنان ،منجر به نادیبه انگاشتن حقوق آنهان بهه عنهوان انسهان شهود .یکهی از مهمتهرین علتههای
فرودستی زنان را بایب در ساختار ا تماعی و فرهنگی این کشورها دانس  .محو و کاه تبعهی و
خشون علیه زنان نیز نیازمنب نقب سن و باز تعری آموزه ههای فرهنگهی اسه کهه نگهرگ ههای
غالب و هنجارهای مسلط از آن پبیب می آینب .رسهانه هها و آموزشهگاه ههای امعهه پهذیری ماننهب
محیط خانواده ،نهادهای آموزشی و تحصیلی و محیط ا تماعی عواملی دانسته می شونب که آمهوزه
های بیب را ترویج و تبلیغ می نماینب .این مهم امها زمهانی امکهان پهذیر مهی گهردد کهه تعریه

و

تصویر روشن از ارزگ های بیب و معایهب و نقهایص آمهوزه ههای هاری تهبوین گردیهبه و در
اختیار افکار عمومی گذاشهته شهود .امها متاسهفانه اغلهب کشهورهای منطقهه خاورمیانهه کهه ازسهوی
حکوم های غیر دموکراتیک و یا وابسته اداره میشونب تا به امروز هنوز بهرای انجهام چنهین کهاری
تبابیری مناسب اتخاذ نکرده انب .غالب اقبامات بین المللی و ملی پی بینی شبه در چنب دهه اخیهر
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برای بهبود و ارتقای حقوق زنان به خصوص کاه
تعری

تبعی

موثر و ارائه تصویر دقیق از عوامل و بستر تبعی

ایجاد تغییر در نگرگ و هنجارهای غالب نسب

و خشون

علیهه آنهان بهه دلیهل فقهبان

و خشون  ،منجهر بهه کهاه

بهه زنهان نگردیهبه اسه  .عهواملی از قبیهل سهاختار

نابرابر قبرت در روابط زن و مرد ،الگوهای فرهنگی پبرساترانه ،فرهن
وضعی

خشهون

و

قبرتمنب دینی ،بودن در

گذار به سوی توسعه و بسهتر چنهبفرهنگی و چنهبزبانی و بهاتخره عهبم تحهرک و قصهور

دول ها در پیشگیری و رم انگاری اینگونه رایم مو ب شبه که تبعهی و خشهون بهه عنهوان
پبیبه ای ساختاری در بستر آموزه های سن و فرهن تولیب و باز تولیب می گردد ،بیشتر زنهان در
این وام در زنبگی خود در اتی از فشارهایی چهون طهرد شهبن از قهبرت سیاسهی و فرهنگهی؛
بهرهکشی اقتصادی و آسیبپذیری در برابر بهرهکشی نسهی را تجربهه کهرده انهب .بها ایهن حهال از
آنجاییکه در دنیای مبرن کنونی مسائلی چون صلح ،توسعه پایبار ،دستیابی به اقتصاد پویای هانی
ههانی را تشهکیل مهی دهنهب ،ت هرم دولتمهردان
و کاه فقر مهمترین کانون های تو ه سیاس
کشورهای هان سوم نیز ه رسیبن به این اهباف ههانی مهی بایسه ضهرورت توانمنبسهازی
زنان را طهی فرآینهبی ممتهب کهه شهامل شهرایط سهاختاری (سیاسهی ،عرفهی و حقهوقی) و عهاملیتی
( رفی ها ،قبرت تصمیم گیری) و دسترسی (به مناب مادی و غیهر مهادی مو هود در امعهه) مهی
شود را بهرای قهبرت یهابی زنهان در خانهه و امعهه ،فهراهم کننهب .شهایب از لحها تئهوری یکهی از
مناسبترین راهها ه

نیل به مفاهیم حقوق زنان منطبق با اسناد بین المللی درکشهورهای مسهلمان

خاورمیانه اخذ ارزگهای حقوق بشر و بومیسازی آنها در بستر فرهنگی و ارزگهای مو ود دینی
در بین مردم اس  .اما با این رویکرد قطعاً آنچه که با توحه بهه فضهای سیاسهی و غیهر دموکراتیهک
منطقه اتفاق میافتب ،مطرح شب نایبئولو ی نسبی گرایهی فرهنگهی وادعهای تفهاوت مطالبهات زنهان
مسلمان با خواستههای زنان غربی به لحا ارزگ های فرهنگی متفهاوت وامه آنهها اسه  .مسهاله
اصلی در این مفهوم رسیبن زنان به قهبرت و داشهتن نقه مهوثر در فرآینهبهای گونهاگون اعهم از
ا تماعی ،سیاسی ،اقتصهادی و  ...اسه  .رسهیبن بهه وضهعی مطلهوب در کشهورهای خاورمیانهه و
آفریقهها در چههارچوب تحلیهل نسهیتی نیازمنههب حرکه همههه انبههه ایسه

کههه شههامل اصههوحات

اقتصادی ،ا تماعی ،ساختار حقوقی و نقب سن و باز تعری آموزه های فرهنگی می شهود .امها در
عرصه بین المللی نیز تزم اس در حوزه ح قوق زنهان بها لغهو حهق شهرطها و الهزام دولتههای نهاق
حقوق زنان باتبیین ضمانتهای ا رایی قوی با نق

گسترده حقوق زنان در این منطقه مقابله نماینب.

پیشنهادها
با در نظر گرفتن مطالب ذکر شبه می توان با در نظر داشتن زمینه های فرهنگهی و ا تمهاعی خهاص
منطقه وضعی اقتصادی کشورها گرایشات شبیب ملی و مذهبی و و ود حاکمی های بنیهادگرای
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افراطی و شیو درگیری های مسلحانه و افراطی گهری پیشهنهاداتی هه

بهبهود وضهی

زنهان در

سطوح ملی و بین المللی ارائه کرد.
ال ) در سطح بین الملی
کنوانسیون های مربو به حقوق زنان هماننب سایر اسناد مهم حقهوق بشهری مىهل میىهاق حقهوق
مبنی و سیاسی که در پروتکل اختیاری آن و کنوانسیون رف هرگونهه تبعهی

نهژادی (مهاده  )14و

کنوانسیون من شکنجه (ماده  )22که به افراد ا ازه طرح دعهوا علیهه دوله داده شهبه اسه چنهین
نسی و خشون نیز در نظر گرفته شود.
امری در زمینه حمای از عبم تبعی
ه

ارتقای ا رای و ای

مناب مالی بیشتری ه
یابب.

کمیته من تبعی

که نهاد نظارتی کنوانسیون منه تبعهی

اسه ،

اموری ماننب دبیرخانه مستقل ،آ انس ههای تخصصهی ،پرسهنل اختصهاص

در اسناد بین المللی حقوق بشر تو هی به خهانواده در راسهتای مقابلهه بها خشهون علیهه زنهان و
بهبود و تقوی روابط اعضای خانواده نشبه اس  .در این راسهتا تزم اسه خشهون خهانگی علیهه
زنان به عنوان یکی از چال های اساسی حقوق بشر معاصرتو ه مخصوصی ببان مبذول شود.
ب) اقبامات پیشنهادی در سطوح ملی
 دولتها تمامی اهتمام خود را ه ا رایی کردن تعهب خهود مطهابق مهاده  5کنوانسهیون رفهکلیه اشکال تبعی
انبیشه پس

علیه زنان ،به منظور امحای تعصبات و رسومات و کلیه رویه هایی که مبتنهی بهر

نگری یا برتری یکی از نس ها و یا نقشهای قالبی و کلیشه ای برای زنان و مردان می

باشب گام بردارنب و توگ خود را به اصوح الگوهای ا تماعی و فرهن معطوف نماینب.
 دول ها تعهب بین المللی خود رادر چههارمین ا هوس ههانی زن (پکهن ،)1995 ،در ههارتقای مشارک

زنان ،پیشرف

آنان در امور ا تماعی و دستیابی به هبفهای برابری نسهیتی کهه

سبب پیشرف و توسع زنان در بح توسع پایبارمی شود را عملی نماینب.
دول ها ه مقابلهه علیهه محهبودی سهنتی  -تهاریخی در مشهارک زنهان در سیاسه ههای
پارلمان وسازمان های دولتی ،حزب های سیاسهی انجمهن هها و تشهکل ههای صهنفی حهول موضهو
روابط نسیتی را افزای دهنب.
بازنگری قوانین و نهادهای مرتبط با مشارک

زنان در آموزگ و اشتغال بانوان؛ لغهو یها کهاه

رمانگاری روگهای کنترل بهارداری (سهقط نهین و روگههای لهوگیری از بهارداری)؛ قهوانین
تبعی آمیز ازدواج و طوق؛ بازنگری قوانین و سیاس های مرتبط با کسب مناب مالی.
 مسائل نسیتی را بایب به عنوان مسئله کل امعه اعم از زنان و مردان در نظر گیرنب وآموزگدهنب .فقط وقتی نارضایتی نسیتی و تبعی

نسیتی مسئله همه گردد ،میتهوان زمینه مىبه

بهرای
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فعالی

هبای

ممکن اس

نسیتی فراهم کرد .حرک

و سرع

حرک

در هر مرحله ،هر واحب و ههر امعهه

متفاوت باشب.

 برای برقراری شرایط مساوی برابری نسیتی احتیاج بهه بهازنگریههای فرهنگهی ،ا تمهاعی وسیاسی و اقتصادی اس  .که این مهی بایسهتی توسهط نهادههای تهاثیر گهذار امعهه بهه مهرور زمهان
آموزگ داده شود.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزانهی کهه در فرآینهب ویراسهتاری ادبهی و صهفحهآرایهی ایهن مقالهه همکهاری و
راهنمایی داشتنب ،کمال تشکر و امتنان را دارنب.
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