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 1122حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 
 پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان در خصوصاستانبول 

 
 1موسی کرمی، *2علی مشهدی

 کیدهچ
شهورای اروپها    1122کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه  زنهان و خشهونت خهانگ      

ست ک  مستقیما  ب  مقوله  خشهونت علیه  زنهان     ا یا)کنوانسیون استانبول(، جدیدترین معاهده
. ایهن کنوانسهیون، به  ای هاا وهارووع جهامق  وقهو   و از جمله  اتفها  رهیها ت            پهراازا  م
ار پیشگیری و مبارزه با خشونت علی  زنان است زاه و تعریف   راگیر و تفسیری  ایرشت یانم

اتفها  رویرهرای جهامق ار     مچنهین هموسق از تبعیض علی  زنان و مصاایق آن ارائ  اااه است. 
تعههدا     آنهها و تعمهیو و توسهع  اامنه     یانگار بال اشرال گوناگون خشونت علی  زنان و جرم

پناهندگ ، مهاجر  و مفاصما  مسلحان  برای ومایت از زنان ار برابر  هاییتها ب  وضعاولت
، کنوانسیون استانبول اساسین ا این کنوانسیون است. بر هاییژگ از ایگر و ،صو ر خشونت ی کل
ار پ  پیشهگیری، پیگهرا و وهخش خشهونت علیه  زنهان و اختهران و         گفت یشپ هاییژگ با و

تنها رژیهو وقهو    خشهونت مبتنه  بهر جنسهیت را توسهع         خشونت خانگ  است. این سند، ن 
  ار استرس و مورا الحاق کشهورهای اهال   که    تواند ، بلر  وت  مکند و تقویت م بفشد م

انهداز وقهوق   عضو شورای اروپا نیستند نیز،  رار بگیهرا. مقاله   هرارو بهر آن اسهت تها از وشهو       
بالقوۀ کنوانسیون اسهتانبول ار کهاهش و وهخش     هاییو توانمند های، ب  بررس  نوآورالمللینب

 خشونت علی  زنان مباار  ورزا.
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 هممقد
اهشتناک  است که    هاییدهخشونت علی  زنان و اختران، ار زندگ  خصوص  و عموم ، از پد

 ینه  عنهوان آ مهلک ب  جایگاه و مقام زن، به   یاشأن و کرامت بشری را مفدوش ساخت  و ضرب 
آور صهر ا  محهدوا و منحصهر به      مشهر  ۀ. مصهاایق ایهن پدیهد   کندم جمال آ ریدگار یرتا، وارا 

خشونت  یزیر  ار خانوااه نیست و تمام  مظاهر خشونت روان  و جنس  علی  زنان و کواکان 
(. براسهاس نتهای    DEVAW, 1993: art. 2) گیرا مؤنث ار جامع  و توسط اولت را نیز ار برم

پستان  یهان سرطانوو های یماریگر ت ، ت اوز و خشونت خانگ  بیش از بان ام یهاپژوهش
 شهوا  و روو و رویدااهای  مانند تصاا ا ، موجه  از بهین ر هتن و تهدیهد سهزمت  زنهان مه       

( و تبعها  جسهمان ، روانه ، عهاطف  و     04: 2931ن، همرهارا پور ازغهدی و  شده ار: وسن)نقل
 اجتماع   شدیدی اارا.

رپاروگ  بیشتر اروپا با هدش ی 2303ار سال  2شورای اروپااروپای ، با تأسیس  یهااولت
ار  یهژه وسوز اوگان  ب خانمان یهااااه ار جنگمنظور جلوگیری از کشتارها و   ایق رخو ب 

منطق  اروپا، کوشش ار راه ومایهت از وقهوق بشهر را وجهه  همهت خهوا سهاختند )میهری         
ار  آور  تفصص اولین سند الزام یریگ( ک  از جدیدترین امرا  آن شرل31: 2931لواسان ، 

کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علی   منق خشونت علی  زنان و اختران، یعن  ین زم
، است. اهداش این کنوانسهیون  1122)کنوانسیون استانبول( ار سال  1زنان و خشونت خانگ 

ومایت از زنان ار برابر تمام  ا شرال خشونت، کمک ب  خاتم  تبعیض علی  زنان،  توان را م
برابری  جنسیت   ماهوی، طراو   وارووب  جامق برای ومایهت و کمهک به   ربانیهان     ارتقای 

خشونت علی  زنان و خشونت خانگ  و سران ام خاتمه  ااان به  مصهونیت ار مقابهل ونهین      
 & Istanbul Convention, 2011: art. 1 (a), (b), (c), (d), (e)اانست ) یزیآماعمال خشونت

Saint-James, 2104: 124-131)     کنوانسیون، از خزل ای اا وهارووع جهامق و وندجانبه .)
صو ر خشونت علی  آنها، ار پ  پیشگیری، پیگرا و  ی وقو   برای ومایت از زنان ار برابر کل

وخش خشونت علی  زنان و اختران و خشونت خانگ  است. هروند ایهن کنوانسهیون سهندی    
  سند هن ارساز ار سطح جهان  اارا؛ این برای تبدیل شدن ب یااست، توان بالقوه یامنطق 
، کنهد  و تقویهت مه   بفشد تنها رژیو وقو    خشونت مبتن  بر جنسیت را توسع  مسند، ن 

                                                           
1. Council of Europe= CoE  

2. CoE 2011 Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence 

(Istanbul Convention) 

ار شهر استانبول برای تصوی  اول عضو شورای اروپها و الحهاق ایگهر کشهورهای      1122م   22این کنوانسیون ار 
کنوانسهیون مبنه  بهر اجرایه       14مهااۀ   9، با تحقق شرط بنهد  1120عالو مفتوح و ار نفستین روز ماه او  
کهو    یا الحاق اهمین کشهور که  اسهت   پس از س  ماه از گخشت تصوی هشدن کنوانسیون ار نفستین روز ما

 االجرا شد.اولت از آن را اعضای شورای اروپا تشریل اهند، الزم هشت
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ار استرس و مورا الحاق کشورهای اهال   که  عضهو شهورای اروپها ههو        تواند بلر  وت  م
 نیستند نیز  رار بگیرا. 

ومایت از زنان  الملل  ینل ار وارووع وقو    بنظر ب  اهمیت و جایگاه کنوانسیون استانبو
 اییوهتحلیله  و به  شه   -ار برابر خشونت، مقال   رارو بر آن اسهت تها از رهگهخر روش توصهیف     

بالقوۀ کنوانسیون استانبول ار کاهش و وهخش   هاییو توانمند های، ب  بررس  نوآوریاکتابفان 
 ا.ورزخشونت علی  زنان و اختران مباار  

 

استانبول در کاهش و حذف  خشذونت    1122وردهای کنوانسیون ادست
 با ابعاد و هنجارهایی جهانی یاعلیه زنان و دختران: سندی منطقه

و  2تبعهیض مبتنه  بهر جنسهیت    عنوان نهوع   بیش از او اه  است ک  از خشونت علی  زنان ب 
ایهن پدیهده   (. با وجوا اهمیت UNDAWDESA, 2010: 13) شوا نقض وقوق بشر زنان یاا م

تفصص   الملل  ینوقوق بشر، تاکنون هیچ سند وقو    ب الملل ینو نظام ب المللینب  ار جامع
 2313کنوانسهیون  آن ار وارووع نظام ملل متحد انعقاا نیا ت  است. برای نمون ،  ار خصوص

زنهان،   اشرال تبعیض علیه    کلی ی سازممنوعبا وجوا ، 1تمام  ا شرال تبعیض علی  زنان یامحا
ملل متحهد    اعزمیتعریف  از خشونت علی  آنها یا خشونت مبتن  بر جنسیت، ارائ  ندااه است. 

با تعریف خشونت علی  زنان، ارصدا پر کران ایهن خه     9ار خصوص وخش خشونت علی  زنان
مبتنه  بهر جنسهیت که       یهز آمهر گون  عمل خشونت»برآمده و آن را ونین باز شناخت  است: 

ا یا اوتمال ایراا آسی  یا رن  جسم ، جنس  یا روان  برای زنان و از جمله  شهامل   موج  ایرا
تهدید ب  ان ام ونین ا دامات  گراا و ب  و وع اجبار یا محرومیت خواسهران  از آزاای، وه  ار   

(. وله  ایهن   DEVAW, 1993: art. 1« )زندگ  خصوص  و و  ار زندگ  عمهوم ، منهت  شهوا   
و  یسهت آور نیک اعزمی  پیداست، از نظر وقهو   الهزام    م ابعنوان آن ب ک  از گون سند، همان

  .ااراصر ا  اهمیت سیاس  و اخز   
اخیهر خهوا،    یهها خشونت علی  زنان ار گزارش  شورای وقوق بشر ار زمین ۀگزارشگر ویژ

جمله    خشونت علیه  زنهان از   ار خصوص الملل ینب یا ت نپس از اشاره ب  اسناا و مقررا   وام
عهام   ههای نامه  ی زنان و تفاسهیر و توصه  وخش خشونت علی    ا دام وین، اعزمی  اعزمی  و برنام

 :HRC, 2015هن ارهای مربوط  )  نهااهای ناظر وقوق بشری و اهمیت آنها ار تروین و توسع

                                                           
1. Gender-based discrimination 

2. 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEAFDAW)  

3. UN Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993) (DEVAW) 
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para. 68وقهو      ار عرصه  2«خه  هن هارین  »آنها را مانع  ار راه ر هق   آوریرالزام(، ماهیت غ 
منهق تبعهیض     کمیت(. HRC, 2014: para. 63) ااند مربوط ب  خشونت علی  زنان م الملل  ینب

علی  یهک   شدهیتخشونت هدا: »کند خشونت مبتن  بر جنسیت را ونین تعریف م 1علی  زنان
 .CEDAW,1992: para« )سازا متأار م 9خاطر زن بوان وی ک  او را ب  طرز نامتناسب زن ب 

مسهاع    یریکهارگ هها بهر به    ر ق تمام  اشرال تبعیض علی  زنان نیز بر تعهد اولهت   (. کمیت6
 (.CEDAW, 1992: para. 9بشری زنان تأکید اارا ) یهامقتض  برای پیشگیری از نقض وق

  تفصصه  ار ویطه   الملله   ینسهند  وقهو    به    ینتر، جامقالملل یناکنون، ار عرص  بهو
 بها وجهوا   پیمان  که   ؛است 1122و اختران، کنوانسیون استانبول مبارزه با خشونت علی  زنان 

عنوان سندی هن ارساز و الگو، امران صور  بالقوه توانمندی  آن را اارا ک  ب بوان، ب  یامنطق 
جدیدی را ار پیشگیری از خشونت علی  زنهان و اختهران،    الملل  ینو امید ای اا نظو  وقو    ب

د کنن آنها ار ا هان طرح ان اعمال تنفربرانگیز و پیگرا و م ازا  مرتربای یدگاناومایت از بزه
کنوانسهیون   ههای یکه  بهدانیو بیشهتر نهوآور     یابد و برا روزا؛ این امران و امید آنگاه ا زایش م

برجسهت    ههای یژگه  اسهت. از اههو  و   الملله  ینبه  یا ته  نااستانبول، تدوین  واعد و مقررا   وام
ار پیشگیری و مبارزه بها خشهونت    ایرشت یاناتفا  رهیا ت  م از توان ول مکنوانسیون استانب

اتفها  رویرهرای   ، تعریف  راگیر و تفسیر موسق از تبعیض علی  زنهان و مصهاایق آن   ،علی  زنان
  تعمهیو و توسهع  اامنه    و آنهها  یانگارجامق ار  بال اشرال گوناگون خشونت علی  زنان و جرم

، ار رویهن نام برا. ازا پناهندگ ، مهاجر  و مفاصما  مسلحان  هاییتعها ب  وضتعهدا  اولت
 .شوام بررس   گخراصور  ب ترتی   این خصایص این نوشتار، ب 

 

 و چندوجهی در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان ایرشتهیاناتخاذ رهیافتی م. 2
است که  ریشه  ار     شناختجامع  نابهن ار اجتماع  و ۀخشونت نسبت ب  زنان و اختران پدید

اخز  ،  رهنگ ، اجتماع ، ا تصهاای و وته  سیاسه  اارا ) راوورلهو،      شمار علل و اسباع ب
(. وقوق و  واعد وقو  ، پیوندی ناگسستن  با ایگر  واعد اجتماع  و از جمل  اخزق، 92: تا ب

،  شناسه چهون جامعه   ( و سهایر علهوم هم  400-101: 2931مخه ، رسوم اجتماع  )کاتوزیان، 
( اارنهد. آنچه  ترایهد ار آن    21-23: 2932پژوه، شناس ، ا تصاا، علوم سیاس  و ... )اانشروان
، همانا انرار این وا عیت است ک  کمیت وقوق و  واعد وقو  ، بدون توجه  ویهژه   نماید روا نم

و علو وقوق هو  ندز اخز  ، اجتماع  و  رهنگ  و ... لنگ م یهاهمچون مقول  ی هاب  ووزه
)ااارس  و اجهرا(،   یورزوقوق  )وضق  وانین و مقررا ( و هو ار مرول یگخاروقوق  ار مرول

                                                           
2. Normative gap  

1. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 

2. Disproportionately  
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 (.  21: 2932پژوه، علوم و  واعد اجتماع  نیاز اارا )اانش یژهوب  ایگر علوم و  واعد و ب 
وق مراان نسبت ها و باورهای  مبن  بر تفها و جوامع  ک  ار آنها نگرش، ار  رهنگگمان ب

اعمال خشونت ار انواع مفتلف آن نسبت ب  زنان بیشتر است. بر ایهن   رب  زنان وجوا اارا، خط
 کنهد،  ک  هر یک ایگری را تقویت مرا جنسیت   هاییش اساس، وجوا نابرابری جنسیت  و کل

ریای عهال   ا. ا تر کمیساکراو مورا از عوامل اصل  ا دام ب  خشونت علی  زنان  لمداا  توان م
جنسیت  ناارست را از علل اصهل  تبعهیض    هاییش خوا، کل 1129وقوق بشر ار گزارش سال 

و ار نقض وقوق بشر زنان و از جمل  ا عمال خشونت مبتن  بر جنسهیت   شمارا علی  زنان برم
به  ایهدگاه یها     2«جنسهیت    کلیشه (. »Cusack, October 2013: ii) ااند علی  ایشان سهیو م

صفا  یا خصایص  ک  زنان یا مراان اارند یا باید ااشت  باشهند   ار خصوصعموم   ض  ریشپ
 & Cook) شهوا  یا باید ایفا شوند، گفته  مه   شوند ک  توسط زنان یا مراان ایفا م ی هایا نقش

Cusack, 2010: 20جنسیت  ک  وقوق  هاییش وقوق بشر، ب  کل الملل ین(. ار وارووع نظام ب
وقهوق زنهان     پرااخت  شده است. کمیت اهند، بنیااین را تحت تأایر خوا  رار م هاییو آزاا
ا شهرال تبعهیض علیه  زنهان بایهد        کلی یعضو کنوانسیون امحا یهاک  اولتاست اه کرتبیین 

( و CEDAW, 2012: para. 9.6را اصهزح یها منسهوخ کننهد )    « زای جنسیت   آسه  هاییش کل»
 1(.CEDAW, 2012: para 8.8« )ندکنت را وخش جنسیت   ناارس سازی یش کل»

                                                           
1. Gender stereotype  

منهق تبعهیض    یت و تفاسیر کم الملل ین کر است ک  آنچ  امروزه ار اابیا  اسناا وقو   بشایان ار این زمین   .1
مهراان را ار   روان  و ر تاری زنهان بها   یهاتفاو  ، تمامشوا مطرح م« جنسیت  هاییش کل» علی  زنان ب  نام

بلره  از جنسهیت وی    ،جنس زن نیست ی  و نت یستک  بنا ب  ااعای این اسناا و تفاسیر طبیع  ن گیرا برم
بهرای اصهزح ایهن    رو ازایهن نهد،  اعوامل تربیته  و اجتمهاع    معلول ها. ب  ایگر سفن، این تفاو شوا ناش  م

نوع تفسیر و ناایهده   تبدیل شده است؛ وال آنر  این  مهم جنسیت  ب  شعار هاییش بران کل نگرش، از میان
کشهورهای  بها بهاالترین میهزان      ار طبیع  میان زن و مرا ب  مهرور آاهار مفهرع خهوا را     یهاانگاشتن تفاو 

ونهین   رسهد  نظر مه رو ساخت  است. ب   روپاش  کامل خانوااه روب ه و باکراسوئد آشرار  مانند  تگ یاتوسع 
اجتمهاع  و از جمله  مهوو اوم  مینیسهو، گسهترش       هایی ها و نظررویررای را بتوان محصول ظهور جنبش

میزای ب  ایهن سهو    2311  از اه ااریی ر اه  و شرو ای  ا تصاای سرما یهاو ، پیدای   اولت یهانگرش
د و شه  الملله  ینبه   ار عرص« تشاب »گفتمان   علوم اجتماع  سب  غلب هایی اانست. تأایر این عوامل بر نظر

(. 22-21: 2933، نهژاا یبهای  پیش روی بهانوان  هرار ااا )ز  « مطالب »و « یک ارزش»  منزلها را ب برابری نقش
 گیهری یهده جنسهیت  و ناا  هاییش زن و مرا از رهگخر ر ق کل ناگفت  پیداست ک  تأکید مطلق بر برابری نقش

جهز غفلهت از    ایی ه  ، نتگیهرا  ها طبیع  مرا و زن که  از جهنس و نه  جنسهیت آنهها سروشهم  مه       تفاو 
جهز   ایی ه  خاص زنان ندارا و نیت آن اگرو  ارست کران ابرو باشد، نت هایپخیریی و بعضا  آس هایازمندین

بانوان و تزش بهرای   ن و کرامت انسان أوفظ ش رسد نظر م، ب رویننفواهد ااشت. ازا کور کران وشو ار پ 
 و  هوانین  متناسه  بها    هها یاسهت س غلط مبتن  بر مااون بوان زن مورا تأکیهد وا هق شهوا و    وخش باورهای

نها کمهک  مضاعف علی  زنان، ب  آ ند تا ضمن پرهیز از خشونتشوتدوین  طبیع  زن و مرا یهاتفاو   مزوظ
ممرهن   خانوااگ  و  رای ب  بهترین نحو اجتماع   گون  ظلو و تبعیض ، ار عرص هر تا بتوانند، ب  اور از شوا
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کنوانسیون استانبول، خشونت علی  زنان را مظهر و ت ل   رابط  تاریف   نابرابر   هدر  میهان   
و عامل  بازاارنده  آورا شمار مزنان و مراان و علت ای اب   سلط  و تبعیض مراان علی  زنان ب 

(؛ امری ک  ریشه   Istanbul Convention, 2011: Preamble) ااند بانوان م  ار پیشر ت و تعال
و رسوم اجتماع  ناارسهت جوامهق ار خصهوص زنهان و جایگهاه زن ار       هاااورییشار باورها، پ

، بر 2پیشگیری ار خصوصاجتماع و خانوااه اارا. از همین روی، کنوانسیون ار  صل سوم خوا 
زنهان و   1ر تاری اجتماع  و  رهنگه   یالزوم اتفا  ا داما  ضروری و مقتض  برای تغییر الگوه

ک  بر  های ی ها و ایگر عااا  و رو، آااع و رسوم و سنتهاااورییشمراان و از میان برااشتن پ
زن و مرا ابتنا اارند و تضمین عدم توجی  ا عمال خشونت علی   اییش کل یهامااون   زن و نقش

 Istanbul Convention, 2011: art. 12) کند زنان براساس  رهنگ، سنت، مخه  و ... تأکید م

(1) & 12 (5) & Simon, 2014, 93-98) از برخه  مفهاا کنوانسهیون     اییه  (. این مقهررا ، واگو
ها را ب  پیرار با تصورا   الب  مبتن  اشرال تبعیض علی  زنان است ک  اولت ی کل یامحا 2313

و نیل ب  برابهری مهاهوی میهان زنهان و      گیرند تبعیض جنسیت   رار م یزبر جنسیت ک  استاو
 (.CEAFDAW, 1979, arts. 2 (f) & 5 (1)) کنند ، ملزم و موظف مسازند مراان را مفدوش م

، با یااکرا اینر  جنسیت 1121خوا ار سال  13 ۀعام شمار نام ی وقوق زنان، ار توص  کمیت
]تغییهر    یل وسب  جنسیت ب  محصول و امرۀ اجتماع و  رهنگ است، تغییرپخیری تصورا  مربوط

(. CEDAW, 2010: para. 5) کنهد  ار  رهنگ و ]آااع و رسوم  اجتماع  مربوطه  را تصهدیق مه   
خشهونت علیه      نگاه  وندبعدی به  مقوله    منعقدکنندگان کنوانسیون با بخل توج  ب  لزوم اتفا

مربوطه  مبهاار     و رهیها ت  وندبعهدی به  تهدوین مقهررا       ایرشهت  یانم یانداززنان، از وشو
علی  زنان  یزآماعمال خشونت  شناختجامع  ی جوو علت یاب یش اند. کنوانسیون ضرور  ردهورزی

را یااآور شده و بر اتفا  عنداال تضای ا داما  آموزش  و تربیت  ار راستای ارتقهای برابهری، منهق    
ار  ا زایه   و آگاه شفص یاناختز ا  خانوااگ  و م یزآمو صل اوستان  و مسالمتخشونت، ول

 (. Istanbul Convention, 2011: art. 14خصوص خشونت مبتن  بر جنسیت تأکید اارا )
 یکه  بفهش خصوصه  و بفهش  نهاور      کند عضو را موظف م یهااین سند اولت 21مااۀ 

ا، ها را، با بخل عنایت مقتض  ب  آزاای بیان و وابستگ  متقابهل آنهه  اطزعا  و ارتباطا  و رسان 
بفهش  و تمهید رهنمواها و معیارههای خهوانظو   هایاستگخاریب  مشارکت ار تبیین و اجرای س

ند کنپیشگیری از خشونت علی  زنان و ارتقای اوترام ب  وی یت و کرامت آنان، تشویق  ۀار ووز
مواجه  با محیط اطزعات  و ارتبهاط  تقلیهل    یهاو با همیاری بازیگران بفش خصوص ، مهار 

مضر را ار میان کواکان، والدین و آموزگاران، توسع   یز آمای با ماهیت جنس  و خشونتمحتواه

                                                                                                                                        
 ایفای نقش کنند.

1. Prevention  

2. The social and cultural patterns of behaviour  
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، 3(. همچنهین و هق مهااۀ    Istanbul Convention, 2011: art. 17 (1) & (2)و تقویهت کننهد )  
مدن  ار خصوص مبارزه علی  خشهونت    نهاا و جامعمرام یهاسازمان هاییت عال بایدها اولت

هها و  مورا شناسای ، تشویق و ومایت  رار اهند و همرهاری الزم بها ایهن سهازمان     علی  زنان را
سهازوکار نظهارت     بهر ایهن  عزوه(. Istanbul Convention, 2011: art. 9جوامق را ااشت  باشند )

 شهوند  مفتلف مربوط ب  مسائل زنهان مه   یهان رشت اکنوانسیون نیز شامل گروه  از متفصص
(Istanbul Convention, 2011: art. 66 (1) & (2)ک  واک  از رویررا وندبعد )کنوانسهیون   ی

که  ایهن رویرهرا     گفهت  تهوان  ، مه ر ت هویار  بال خشونت علی  زنان ار این زمین  است. رو
خشونت علی  زنان، وراغ امیدها را بهرای توجه      و وندوجه  کنوانسیون ب  مقول ایرشت یانم

 ۀاجتمهاع ،  رهنگه ، سیاسه  و ا تصهاای و مهدن  ایهن پدیهد       وقهو  ،   فویژه ب  ابعاا مفتل
و عوامهل گونهاگون آن را    هها یش جانب  با رصور  بالقوه، پیرار هم و ب  ا روزا شمول برمجهان

، روینپیچیده و با زوایای مفتلف است؛ ازا اییده. خشونت علی  زنان پدسازا میسر و تسهیل م
تمهام    یریکهارگ کو کاهش وداک ری آن مسهتلزم به   استمبارزه و تزش ار راستای وخش و 

ار ک  هر گونه   انونگهخاری    نماید ابزارهای متصور و ار استرس است. بر این اساس، بدیه  م
ر ق و منق خشونت علی  زنان ار کشورهای مفتلهف و از جمله  ایهران، بایهد مبتنه  بهر        زمین 

 را مطمح نظر ااشت  باشد.جوان  این مسئل    جانب  بواه و همرویررای هم 
 

 ع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آنستعریف فراگیر و تفسیر مو. 1
ر تههار برابههر بهها زنههان و مههراان ار  ههوانین و »سههازمان بهداشههت جهههان  برابههری جنسههیت  را 

تعریهف  « ها، جوامق و اجتماعها  و استرس  برابر ب  منابق و خدما  ار خانوااه هایاستگخاریس
اسهت که  نهابرابری جنسهیت       ونهین ین(. مفهوم مفالف این تعریف اWHO, 2009: 3) کند م

و همچنین استرس  نابرابر ب   هایاستگخاریواک  از ر تار نابرابر با زنان و مراان ار  وانین و س
میهان    . این سازمان عقیده اارا ک  رابطه استمنابق و خدما  ار سطوح خانوااگ  و اجتماع  

کواکهان و   ،ها، آ ایهان ها و ر تارهای متفاو  خانوامری پیچیده است. نقشجنسیت و خشونت 
. شهوا  و تقویهت مه   گیرا نیز بزرگساالن ار اجتماع، ار وارووع هن ارهای جنسیت  شرل م

 یهها . تفهاو  کننهد  ند ک  ر تار مناس  را برای زنان و مراان تعریف مه ااین انتظارا  اجتماع 
ک  یک جنس به    یاگون ؛ ب ان امد های جنسیت  اغل  ب  نابرابری مها و ر تارموجوا ار نقش

مهااون مهراان    ۀ، ار بسیاری از جوامق، ب  زنان به  ایهد  روین. ازایابد ضرر جنس ایگر  در  م
اارند و این پدیده موج  کنتهرل زنهان از سهوی     ترییینو جایگاه اجتماع  پا شوا نگریست  م
جنسهیت    ههای ی. نابرابرکند بیشتری را ب  آ ایان اعطا م گیرییوو  در  تصم شوا مراان م

موج  نهابرابری   توانند م هایبر جامع  اارند. برای نمون ، این نابرابر یاتأایر شگرش و گستراه
استفدام و تر یق، سهطح   یهابهداشت ،  رصت یهاجنسیت  ار بهداشت و استرس  ب  مرا بت
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جنسیت  خطهر ا هداما     هایینابرابر اغل ای  و آموزش شوند. ارآمد، مشارکت سیاس  و بازنم
 (.WHO, 2009: 3) اهد علی  زنان را ا زایش م یزآمخشونت

کنوانسیون استانبول نیز، بر او اصل وقوق بشری ابتنا اارند: اصل برابری و  0مقدم  و مااۀ 
وقهوق بشهر بهواه و     لمللاینبنیااین نظام ب یهاو برابری مؤلف  یض. منق تبعیضاصل منق تبع

(. CESCRs, 2009: para. 2بشهری ضهروری هسهتند )    یهها از وهق  یمنهد برای ا عمهال و بههره  
میان مراان و زنان از علهل   2کنوانسیون استانبول، نبوا برابری ماهوی 9 «الف»مستنبط از مااۀ 

پهیش   ک  تبعیض  علی  زن و نقض  اوش وقوق بشری اوست. تا استو وع خشونت علی  زنان 
شهده از مفههوم   تعریهف ارائه    ینتراستانبول، پربسامدترین و گستراه 1122از انعقاا کنوانسیون 

تمهام  ا شهرال تبعهیض     یامحها  الملل ینکنوانسیون ب 2مااۀ  2تبعیض، تعریف مندرو ار بند 
ههر گونه  تمهایز، محرومیهت، محهدوایت یها       : »کنهد  بوا ک  تبعیض را ونین تعریف م 1نژاای

آن ملغ  نمهوان یها    ربر مبنای نژاا، رنگ، ن س  ، یا خاستگاه  وم  یا مل  ک  هدش یا اارجحان 
 یهها بنیهااین ار عرصه    ههای یاز ا عمال وقوق بشر و آزاا یمندایراا خدش  ب  شناسای   بهره

سیاس ، ا تصاای، اجتماع  و  رهنگ  و هر عرص  ایگر ار زندگ  عمهوم ، ار مهو عیت  برابهر    
بها ایهن    ،خوا تعریف  مشهاب  ارائه  اااه   23نیز ار تفسیر عام شمارۀ  9وقوق بشر ت یکم«. باشد

خاسهتگاه مله  یها    »خاستگاه  هوم  یها مله  عبهار       یجاجای نس  ، مخه  و ب تفاو  ک  ب 
 0مهااۀ   9اسهت که  بنهد      کهر (. شایان CCPR, 1989: para. 6کار براه است )را ب « اجتماع 

ار خصهوص تبعهیض و    الملله  ینوقهو   به   ۀاکنون  راگیرترین مقررکنوانسیون استانبول، هو

                                                           
1. Substantive equality 

موا ق با ناایده انگاشتن خصهایص، نیازهها    یانان با مراان، ار پارهشایان توج  است ک   ائل بوان ب  برابری مطلق ز
، شهوا  تنها موج  ارتقای جایگاه و وضعیت بانوان ار جامع  نمه ها نسبت ب  آ ایان، ن و مطالبا  متفاو  خانو
 خیریپه ی ایشان و ا هزوان به  آسه    هاییتو  ابل هایمضاعف و ما وق توانمند هاییتبلر  با بار کران مسئول

ای بسیار نزایک و بلر   اته   رسد رابط نظر م . ب اهد آنها، خشونت ار وجوه مفتلف علی  زنان را ا زایش م
گیهرا،  بین مفهوم تبعیض غیرمستقیو و ترلیف ب  تمایز  ائل شدن، ک  از ممنوعیهت تبعهیض سروشهم  مه     

های ماهیتا  متفاو   هرار  ا راای ک  ار وضعیت ای ک   وانین متفاوت  برایوجوا ااشت  باشد. ار وا ق، تا اندازه
، تأایر منفه   نامتناسهب  بهر    طر ان  اارند اتفا  نشوا، اوتمال )زیاا( وجوا اارا ک  ا عمال  وانین )ب  ظاهر( ب

راجهق   ی گرا(. ار وا ق، اطزقHenrard, 2007: 27و تبعیض غیرمستقیو، تحقق یابد ) بگخاراهای مربوط  گروه
 ان امهد  م برابری شرل وج  خوا صر ا  ب   ینترزنان، ار بهترین و کامل هاییتبرابری وقوق و مسئولب  لزوم 

همچون زنهان   ی هاگفت ک  ا عمال برابری شرل  ار  بال گروه توان . مشوا م برابری ماهویو مانق از تحقق 
آنان، ب  تبعهیض غیرمسهتقیو    یژۀو هاییازمندین گیرییده، با نااگیرند ک   یل نظام خاص وقوق بشر  رار م

اکنهون  . ب  همین سب  ههو شوا و ار نتی   برابری وا ع  یا ماهوی میان زنان و مراان بر رار نم زند اامن م
خشهونت علیه  زنهان همچنهان      جنسهیت ،  هاییش برابر و ر ق کل آنیو ک  وت  ار کشورهای  با  وانین شاهد

 رشد تصاعدی اارا. 
2. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965) 

3. Human Rights Committee = CCPR = Committee on Civil and Political Rights 
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 :  اارا ممنوعیت آن است ک  اشعار م
ا هدامات  که  ار راسهتای ومایهت از      یژهوا  این کنوانسیون از سوی طر ین، ب راجرای مقر»

، بدون تبعیض بر هر گون  مبنای  همچهون جهنس، جنسهیت، نهژاا،     شوند وقوق  ربانیان اتفا  م
گ )پوست(، زبان، مخه ، عقاید سیاس  و ایگر عقاید، منشأ مل  یها اجتمهاع ، تعلهق به  یهک      رن

ا لیت مل ، مرنت، محل تولد، گرایش جنس ، هویت جنسیت ، سهن و سهال، وضهعیت سهزمت ،     
 «.، تأمین خواهد شدهایتمعلولیت، وضعیت زناشوی ، وضعیت مهاجر  یا پناهندگ  یا ایگر وضع

ار خصهوص تبعهیض، ا عمهال تبعهیض براسهاس       یااشهده بر مبان  ممنوع  این مقرره، ا زون
. شهمارا  هویت جنسیت ، وضعیت، سزمت ، معلولیت، مهاجر یا پناهنده بوان را نیز ممنهوع مه  

 ۀ، اومهین معاههد  2کیفری الملل ینایوان ب  بر این، کنوانسیون استانبول، پس از اساسناما زون
اه که  نسهبت به  تعریهف     کهر خوا تعریهف   9مااۀ  «و»ر بند است ک  جنسیت را ا الملل ینب

 تر و  راگیرتر است. ایوان، موسق  اساسنام
و نقهاط  هو  کنوانسهیون اسهتانبول ار ومایهت از زنهان ار برابهر         هها یژگه  یر  ایگر از و
تمرکز تعریف خشونت علی  زنان بر جنسیت است که    یژهوو ب  محورییتخشونت، همانا جنس

 آن، خشونت علی  زنان:  9مااۀ  «الف» براساس بند
 یهز آمک  ب  معنای تمام   ا داما   خشهونت  باشد نقض وقوق بشر و تبعیض  علی  زنان م»

مبتن  بر جنسیت است ک  موج  بروز یا اوتمال بروز آسی  یا رن   یزیر ، جنس ، روان  یها  
ان  آزاای، وه  ار زنهدگ    ا تصاای و از جمل  تهدید ب  این ا هداما ، اجبهار یها سهل  خواسهر     

 «.گراا خصوص  و و  ار زندگ  عموم  م
علیه  یهک زن    شهده یتخشهونت ههدا  »همین مااه، خشونت مبتن  بر جنسیت را  «و»بند 

، تعریف کهراه اسهت. ونانره     «سازا متأار م 1خاطر زن بوان وی ک  او را ب  طرز نامتناسب ب 
، مهااۀ نفسهت   تهر یهق ، و به  بیهان ا   الملل ینب ت یا نپیداست این مقررا ، تدوین مقررا   وام

وقهوق زنهان     کمیته  23 ۀعهام شهمار   نامه  ی وخش خشونت علی  زنهان و توصه   2339  اعزمی
(CEDAW, 1992: paras. 1, 4 & 6 )است . 

 ههای یشهر ت که  منعقدکننهدگان کنوانسهیون اسهتانبول، بها عنایهت به  پ        رسهد  نظر مه ب 
وقوق بشهر و اهمیهت روزا هزون     المللینمسائل زنان ار نظام بوقوق و   گر ت  ار زمینصور 

و تفاسهیر   9نظام ملهل متحهد   هایی آن، است ب  این ا دام زاه و بار ایگر نقش هن ارساز اعزم

                                                           
1. International Criminal Court 
2. Disproportionately  

که    ی هها اااگستری او بار ب  ارزش وقو    طعنامه   الملل نیری است ک  ایوان بآویاا  ار این زمین  شایست .9

 نیرهاراگوآ  ی پرااخت  است. ایوان ار  ض اند،یدهار م مق عموم  ب  اتفاق آرا یا از طریق اجماع ب  تصوی  رس

ها طبهق منشهور ملهل    ناظر ب  روابط اوستان  و همراری میان اولت المللینمربوط ب  اصول وقوق ب ی اعزم»
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که  بهرای از میهان برااشهتن      نمایهد  اند. ونهین مه  ناظر وقوق بشری را یااآور شده هاییت کم
علل اصل  آنها را مورا توج   بایست ت علی  زنان، مشوم و خطرناک  همچون خشون هاییدهپد

بهوان زنهان ار   « ضهعیف  »جنسهیت  مبتنه  بهر     ههای یشه  تراید وجوا کلب و هدش  رار ااا. 
شهئون جامعه ، موجه  بهروز       مراسهاالری ار بیشهین    کشورهای  مانند ایران و ار نتی   غلبه 

و  هها یبهزر  ار مسهیر بهروز توانمنهد     نابرابری جنسیت  ب  ضرر بانوان ایران  شده و ب  مهانع  
، شاید بتوان مبارزه با عوامل و اسهباع بهروز   روینده است. ازاشتحقق استعدااهای ایشان مبدل 

جنسیت  و از جمل  تصورا   الب  ضد زن موجوا ار بطن جامع  ب  طرق مفتلهف و از   ینابرابر
 خشونت علی  زنان اانست. و نفستین گام ار راستای کاهش ینترمسیرهای گوناگون را مهو

 

اتخذذاذ رویکذذردی جذذامع در َبذذال ا شذذکال گونذذاگون خشذذونت علیذذه زنذذان و   . 3
 آنها یانگارجرم

معطوش ب  آن است که  هروه  بیشهتر از میهزان      شناس یدهابزه یشگیران پ یامروزه سازوکارها
طهر یااشهده را تها    بهالقوه، خ  یدۀامستعد تعرض براهد و ار ومایت از بزه یهاو آماو یدگ ابزه
تمسهک به   هدر   انونگهخار      گمان ممرن ب  ودا ل برساند. نفستین گام ار این مسیر ب ود

(. اهمیت  انونگهخاری ار بهبهوا شهرایط زنهان از آن جههت      121: 2930، زااهیوخواهد بوا )عظ
طق زندگ   رای و اجتماع  شهروندان،   یهاالیل ع ین شدن  وانین با تمام جنب است ک  ب 

 انونگخار تبلهوری    ، زیرا اندیشاانند ب  یقین، آنان سرنوشت خوا را مرهون رویررا  انونگخار م
. پس تصمیما   انونگخار اندیدهخوا برگز ۀعنوان نماینداست ک  ایشان را ب  یاجامع  یش از اند

به  کمهک    مطالبا  جامع  است و زنهان نیهز از ایهن ویهث وشهو      یسازطبعا  بازتاب  از برآوراه
ار  تهوان  ا هدامات  که  مه    ینتر، از مهوتراید (. ب121: 2930، زااهیواند )عظ انونگخار اوخت 

تررار خشهونت علیه  زنهان اتفها  کهرا، برخهورا صهحیح و         یژهوراستای پیشگیری از و وع و ب 
بهر روی  هاست. باال بران خطر ارتراع جرم ن بالقوه و بالفعل این نوع خشونتامتناس  با مرترب

ینهد گهزینش آنهها توسهط     اار  ر توانهد  کیفری ارتراع جرم مه  ین زنان از رهگخر باال بران هز
زنان را کهاهش اههد. بنهابراین، اتفها  یهک       یدگ او ار نتی   ضری  بزه بگخاراکاران تأایر بزه

  که   کهاران ویژه و تشهدید کیفهر بهزه    هاییانگارسیاست کیفری ا ترا   از طریق سازوکار جرم

                                                                                                                                        
از طریق اجماع ب  تصوی  م مق رسهیده بهوا، نمایهانگر     2311کتبر ا 10ار  1114  را ک  ط   طعنام« متحد

خهوا ار   2331ها ار این زمین  اانست. ایوان همچنهین ار نظهر مشهورت     اولت (Opinio Juris)باور وقو   

هها هرونهد  هدر      بیان ااشت  است ک  این اسهت  طعنامه   یاهست  یهاکارگیری سزحمشروعیت ب  زمین 

الیل  مهو بر اابا  وجوا یک  اعهده   توانند و ار برخ  موارا م اندینآور ندارند، گاه  واجد ارزش هن ارالزام

 . 13-13: 2931یا ظهور باور وقو   باشند. نقل شده ار: ممتاز و رن بریان، 
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 (.  231: 2939زینال ، )آنها یک زن است، ضرور  اارا  یدۀابزه
 یانگارکشورهای عضو ب  جرم یسازم بت کنوانسیون استانبول، ملزم هاییژگ یر  ایگر از و

هها ار  اشرال مفتلف خشونت علی  زنان و  ید مقررا  ماهوی ار این زمین  است. تعههدا  اولهت  
هها ار  . اولهت 2تعههد به  اجهرا   و  تعهد ب  ومایت، تعهد ب  اوتراماند:  بال وقوق بشر بر س  است 

د. ار ورزنه بشری خهواااری   یهاا راا از وق یمنداند ک  از اخالت ار بهرهتعهد ب  اوترام موظف
ها باید از نقض وقوق بشر ا راا توسط اشفاص االث جلوگیری کنند. تعههد  تعهد ب  ومایت، اولت

ا داما  و تمهیهدا  مقتضه  تقنینه ،     سازا ها را ملزم ماختن( اولتب  اجرا )تسهیل یا  راهو س
،  ضای  و از این است را برای شناسای  و ب  رسمیت شناختن کامل وقهوق بشهر   یااااری، بواج 
 ۀعام شهمار  نام ی وقوق زنان ار توص یت کم .(Stamatopoulou, 2007: 151ند )کناشفاص اتفا  

ها برای ایفای تعهد خوا ار پیشگیری از نقض وقوق بشر بایهد به    ولتک  ا اارا خوا ابراز م 23
و آزاای زنهان را تضهمین    آورنهد  عمهل مه  تصوی   وانین  ک  از زنان ار برابر خشونت ومایت به  

که  یره  از    یا(.کمیته  ار پرونهده  CEDAW, 1992 : paras. 9 and 24ند )ورز، مباار  کنند م
شرایت کراه بوا، بر لزوم تصوی   وانین تفصص  برای مبهارزه بها    اتباع م ارستان علی  آن کشور
 (. CEDAW, 2005: para. 9.3خشونت علی  زنان تأکید اارا )

ا که  تمهام    کهر طور رسهم  و  هاطق اعهزم    ( ب 2339) 1کنفرانس جهان  وقوق بشر وین
را  9مقتضه   ها متعهدند که  مسهاع   و اولت اندیبشر یهاا شرال خشونت علی  زنان نا ض وق

ن و ا، م ازا  مرتربه یدگانا، ومایت از بزهونین ینا ی هامنظور پیشگیری از و وع خشونتب 
پیشین ملهل متحهد ار    ۀ(. گزارشگر ویژKalantry et al., 2011: Foreword... ب  ان ام رسانند )

نسهیت  ها ار مبارزه با خشونت مبتن  بر جخصوص خشونت علی  زنان ار تبیین تعهدا  اولت
بشهری از جمله  توسهط     یهها منظور پیشهگیری از نقهض وهق   ها باید ب عنوان ااشت ک  اولت

(. اصهل  Erturk, 2006: para. 6بازیگران غیراولت ، مطابق با اصل مساع  مقتض  عمل کننهد ) 
هها ار  بهال   واک  از لزوم مسهئولیت و پاسهفگوی  اولهت    المللینار وقوق ب مساع  مقتض 
خویش است و مسئولیت پیشگیری از و وع خشونت مبتن  بر جنسیت، پیگرا وقوق بشر اتباع 
 کنهد  ها بار مرا بر اوش اولت یدگانان آن و ومایت و پرااخت غرامت ب  بزهاو م ازا  مرترب

(Goldscheid & Liebowitz, 2015: 301.) الشمول  رار ااان ا شرال مفتلف کنوانسیون با تحت
، مقررا  خاص  را ب  ههر یهک از آنهها اختصهاص اااه اسهت؛ بهرای       و متنوع خشونت علی  زنان

، 91ار مهااۀ   1، ازاواو اجباری99ار مااۀ  4، خشونت روان 91ار مااۀ  0نمون ، خشونت جنس 

                                                           
1. Obligations to respect, protect and fulfill 

2. 1993 Vienna World Conference on Human Rights  

3. Due diligence  
4. Sexual violence  

5. Psychological violence  

6. Forced marriage  
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، سهقط جنهین و   93زنان( ار مااۀ   )ختن 1،  طق اندام تناسل  زنان90ار مااۀ  2ای اا مزاومت
و  یانگهار مورا اشاره و جرم 01ۀ ار ماا 0ا یت و آزار جنس و  93 ۀار ماا 9باراارسازی  اجباری

عضو و ا داما  مقتض   تقنین ، اجرای  و  ضای  بهرای پیشهگیری از و هوع،     یهاتعهدا  اولت
 کهر اسهت که  ازاواو      . شایسهت انهد شهده ن، تعیین و تبیین اومایت از  ربانیان و پیگرا مرترب

صهراوت  به  اسهت که     الملهل ینار سهاوت وقهوق به   بهار  زنان، برای نفسهتین   اجباری و ختن
 .اندشده یانگارجرم

اند ک  معاونت و مشارکت، ا دام ها موظف، براساس کنوانسیون استانبول، اولتزمین ار این 
اه و  واعد مربوط را بدون توجه  به    کر یانگارر را جرممخکوب  جرم و تحریک ب  ارتراع جرائو 

 ,Istanbul Convention, 2011: arts. 41 (1) & (2)ند )کنپیااه و مرتر   یدهانسبت میان بزه

اعاوی کیفری راجهق به  جهرائو تحهت شهمول        ها ار ا ام(. مبنای صزویت اولت43 ,(2) 42
 Istanbul Convention, 2011: art. 44کنوانسیون، اصل صزویت سرزمین  و تابعیهت اسهت )  

یها عهدم    یانگهار که  بهدون توجه  به  جهرم      اارا عضو را ملهزم مه   یها(. کنوانسیون اولت(1)
علی  زنان ار محل ارتراع آنهها، ار خصهوص جهرائو یااشهده      یزآما داما  خشونت یانگارجرم

ههها ار تعیههین (. اولههتIstanbul Convention, 2011: art. 44 (3)نههد )کنا عمههال صههزویت 
 :Istanbul Convention, 2011شد  جرائو ارتراب  را مطمح نظر  هرار اهنهد )   بایدها م ازا 

art. 45 (1)منهوط   یهده ارا صر ا  ب  گزارش و شهرایت بهزه   گفت یش(. کنوانسیون پیگرا جرائو پ
و بازگشت از شهرایت خهوا، تهداوم یابهد      یریگو ممرن است پرونده وت  پس از کناره کند نم
(Istanbul Convention, 2011: art. 55اول عضو ملزم .) نینه  و ایگهر ا هداما     اند ا هداما  تق

منظور تضمین پاسفگوی  سریق و متناس  نهااهای مسئول اجرای اورام وقهو    مقتض  را ب 
را اتفها    یدگانااشرال خشونت علی  زنان از خزل ومایت  وری و مقتض  از بزه ی ار  بال کل

 (.  (Istanbul Convention, 2011: art. 50; Callu, 2014: 234-238کنند 
ابهزار کیفهری از    یریکهارگ بشر، به   هاییسازوکارها برای تضمین وقوق و آزاا ینترواز مه

آنها و م ازا  نا ضان این وقوق است. وقوق کیفهری   ۀر تارهای تهدیدکنند یانگارطریق جرم
)عبهدالله  و عبهدالله ،    اههد  عنصر ضروری هر گون  سیاست جامق وقوق بشر را تشهریل مه  

ا یهق   ههای  خطرناک امری اسهت مسهتلزم بررسه    هاییدهپد یانگار(. هروند جرم00: 2939
ا ک  این ا دام کرانرار  توان شناسان ، لرن نمجرم یهاجانب  و با ابتنای بر پژوهشعلم  و هم 

 ماننهد منهد بها اعمهال     موجوا بهرای مبهارزه و برخهورا نظهام     یهامدترین روشاهمچنان از کار
و ب   سازند ا  و امنیت عموم  و روان  جامع  را مفدوش مخشونت علی  زنان است ک  اخز ی

                                                           
7. Stalking  
8. Female Genital Mutilation (FGM) 

1. Forced abortion and sterilization  
2. Sexual harassment  



 741   ...رابر خشونتحمایت از زنان در ب

 .رانند واشی  م
 

پناهندگی، مهذاجرت و   هاییتها به وضعتعهدات دولت ۀتعمیم و توسعۀ دامن .4
 مخاصمات مسلحانه 

 ههای یتمضاعف زنان و اختربچگان ار وضهع  پخیریی بانیان کنوانسیون استانبول، با لحاظ آس
عضهو را به     یهها تعهدا  اولهت   صما  مسلحان ، پناهندگ  و مهاجر ، اامنمفا مانندبحران  

وقهوق بشهر بها      هها ار معاوضه  اند. ب  گواه  تاریخ، انساناین س  ووزه گسترش و تعمیو اااه
همچهون زنهان و کواکهان     پهخیری ی آسه  یهااند. ار وا ق این گروهامنیت، هر او را از کف اااه

خهوا پرااختنهد     انتفهاع را بها از اسهت ااان وقهوق بشهری اولیه       ایهن   بواند ک  بها و هزین
 ههای یهت جنسهیت خهوا، ار مو ع    واسهط (. زنان به  211-219: 2934ان، همراربفش و )گن 

 ینتهر ، بزر گمان  رار اارند. ب پخیرتریی خطرناک و بحران ، نسبت ب  مراان ار وضعیت آس
 یهژه ومههاجر  و پناهنهدگ ، کواکهان و به      مفاصهما  مسهلحان ،   مانند های یت ربانیان وضع

طور خاص، خشونت و ت هاوز جنسه    . ب  (Freedmans, 2012: 330)اختربچگان و زنان هستند
عنوان راهبرای جنگه  بهرای تفریه  غهرور و     ب  اغل علی  زنان و اختربچگان، ار طول تاریخ 

و  اهدم وی را تحت تأایر  رار   بلر  کل جامع ،تنها  را  ربان ک  ن  روا کار مشرا ت مل  ب 
(. شاهد ایهن مهدعا،   212: 2931)خاک،  آورا موجبا  تفری   رهنگ و هویت وی را  راهو م

 طور خاص زنان ایزای است. ااعش علی  زنان کشورهای سوری  و عراق و ب   جنایا  اامنشان
زنهان ار   یهژه وبه  نقض وسیق وقوق بشر ار خزل مفاصما  مسلحان  علی  جمعیهت غیرنظهام  و   

مند و امران بالقوۀ ا زایش خشونت مبتن  بر جنسهیت ار   ال  ت اوز و خشونت جنس  گستراه یا نظام
کنوانسیون استانبول مورا شناسهای  و توجه   هرار گر ته        طول و پس از مفاصما  مسلحان ، ار مقدم

مفاصهما    ههای یتصهلح و وضهع  ک  مقررا  آن ار زمان  اارا کنوانسیون اشعار م 1 ۀماا 9است. بند 
گفهت که     تهوان  (. به  تعبیهری، مه   Istanbul Convention, 2011: art. 2 (3)) شوند مسلحان  اعمال م

وقوق بشر مندرو ار خوا و مقهررا    الملل ینمقررا  نظام ب یریکارگکنوانسیون، از رهگخر امتزاو و ب 
ومایهت از زنهان هنگهام مفاصهما       ار زمینه    المللینب  موجوا ار عرص  بشراوستان المللینوقوق ب

 .(Doek, 2011: 7-23) خیزا مسلحان ، با خشونت مبتن  بر جنسیت علی  زنان ب  پیرار برم
مهو و مبتزبهمای  امروزی مههاجر    یهاکنوانسیون، با تفصیص  صل هفتو خوا ب  مقول 

رهان شناسهای  خشهونت    ار راسهتای تضهمین ام   کند و پناهندگ ، کشورهای عضو را موظف م
کنوانسهیون   2( الهف  1) ۀار وارووع ماا 2«ا یت و آزار»عنوان مبتن  بر جنسیت علی  زنان ب 

                                                           
1. Persecution  
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آن را مسهتحق   یدگان اک  بزه 1«آسیب  جدی»  م ابو ب  23422مربوط ب  وضعیت پناهندگان 
مقتضه  و  ، ا هداما  تقنینه  و ایگهر تمهیهدا      کند م 9از ومایت ترمیل /تقویت  یمندبهره

(. شهایان اهمیهت و توجه     Istanbul Convention, 2011: art. 60 (1)نهد ) کنضروری را اتفها   
کیفهری، ار شهمار    الملل یناساسنام  ایوان ب 1بسیار است ک  عمل ا یت و آزار، براساس مااۀ 

ین اساسنام  ایهوان ار تبیه   .(ICC Statute, 1998: art. 7(1)(h) رار اارا ) 0جنایا  ضد بشری
محرومیت عامدان  و شدید از وقوق بنیااین بهرخزش ]مهوازین  وقهوق    : اارا این عمل بیان م

اتفها  ونهین    .(ICC Statute, art. 7 (2)(g)) علت هویهت یهک گهروه یها اجتمهاع     و ب  المللینب
خشهونت علیه  زنهان ار مو عیهت      یانگهار ب  وقوق و جایگهاه زنهان و جهرم    اییان رویررا متر 

ار جههت پاسداشهت    یدوارکننهده پیشهر ت  ام   راسهت جنایت  ضد بشری، ب   م اب  ب پناهندگ
اسهت؛ وراکه   لسهف      الملله  ینمقام زن و اهمیت و ضرور  آن برای جامع  و نظو و امنیت به 

هها و  کیفری، پاسداری و وفاظت از آن اسهت  از ارزش  المللینکیفری ار وقوق ب یهام ازا 
نقشه  اساسه  اارا    الملله  ینآنها ار  وام و پایداری نظو مطلوع به هن ارهای  است ک  وجوا 

خشهونت علیه  زنهان، ت اسهر به  جایگهاه و ارزش واالی زن و        تراید (. ب233: 2934)عزیزی، 
  جامعه  بنیهااین  یهها ارزش ب  ک  ا راای بشری است؛ بر این اساس، باید  تهدیدی برای جامع

، زااهیهگ شهوند )ب  م هازا   و برسهند  خهوا  اعمهال  سهزای  ب  کنند، م یا کراه تعرض المللینب
2914 :201.) 

از تمام  مبان  و مفاا کنوانسهیون   گرایان یتعضو متعهد ب  تضمین تفسیر جنس یهااولت
یک یا بیش از یک مورا از این مبهان   سب  هستند و ار صور  اوراز این امر ک  آزار و ا یت ب 

  راسهت ا. ب شومال مربوط، ب  شاکیان وضعیت پناهندگ  اعطا است، باید براساس اسناا  ابل ا ع
امید را ار ومایت هرو  بیشتر از زنان ار برابر خشونت روشهن نگهاه    یهاک  این مقررا ، بار  

عنوان وضعیت پناهندگان، ار تعریف خوا از پناهنده ب  2342؛ توضیح آنر  کنوانسیون اارند م
را به    ی جهو علت اصل  توسهل به  پنهاه     م ابآزار و ا یت ب موضوع ومایت خویش، علل بیو از 

 ,CSRسیاسه  خهاص )   یهدۀ نژاا، مخه ، ملیت، عضویت ار یک گروه اجتماع  یا اارا بوان عق

1951: art. 1A (2) اه و از جنسیت نام  نبراه است. ار وا ق، کنوانسهیون  کر( محدوا و منحصر
 ربان  خشونت مبتن  بر جنسیت، عامل جنسیت  ناستانبول با ا عطای وضعیت پناهندگ  ب  زنا

منهد  خهاص پناهنهدگان بههره    ههای یهت ا زواه و این  بیل ا هراا را از وما  گفت یشرا ب  موارا پ
 ههای یهت مضهاعف زنهان ار مو ع   پخیریی آن را ار تناظر با آس توان ساخت  است؛ امری ک  م

. معیارهای کنوانسیون ار ایهن زمینه ،   بحران  مانند پناهندگ ، ومایت مضاعف از ایشان خواند

                                                           
2. Convention relating to the Status of Refugees (CSR) (1951)  
3. A serious harm  

1. Complementary/subsidiary protection  
2. Crimes against Humanity  
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. کمیته  ار  است ، گن انده شده1120وقوق زنان ار سال   کمیت 91 ۀعام  شمار نام ی ار توص
خشونت علی  زنان ک  از اشرال ممنهوع تبعهیض علیه  زنهان     »ک   اارا اعزم م نام ی این توص

آوارگه  و پناهنهدگ     هاییتو عک  زنان ار م استاصل  ا یت و آزاری  یهااست، یر  از گون 
 (. CEDAW, 2014: paras. 15-16« )کنند آن را ت رب  م

نیسهت   گفت یشکنوانسیون استانبول محدوا ب  موارا پ های شایان  کر است ک  برجستگ
آن  هرار اارا.   ههای یژگه  بوان آن نیز ار شمار و محور و از جمل  سازوکار نظارت  ویژه و  ربان

خصایص ایهن   ینترنوشتار، تنها ب  بررس  مفتصر مهو ازودیشپرهیز از ا زایش ب سب ب لرن، 
نسبت جامق و وندبعدی پرااختیو. به  بهاور مها، مهوارای که  ار خصهوص کنوانسهیون        سند ب 

مبارزه با   با لحاظ مقتضیا  و الزاما   رهنگ  و مل ، ار عرص توانند د، مشیااشده آنها اشاره 
ین  کشورمان نیهز مطمهح نظهر  هرار گیرنهد و      نو مقن یاستگخاراناز سوی سخشونت علی  زنان، 

از  یهری گتطبیق  عمیهق بیشهتر و بههره    یهاکار گر ت  شوند. امری ک  مستلزم ان ام پژوهشب 
خشونت علی  زنان است. ار این   مسئل خصوصمو ق ایگر کشورها و ملل جهان ار  یهات رب 
رابری  اته  زنهان و مهراان از نظهر کرامهت بشهری و از میهان        ، آموزش تعالیو مبتن  بر بزمین 

هها را  غلط و مفرع جنسیت  از آغاز اوران ابستان و همچنین ار خهانوااه  هاییش برااشتن کل
مدترین راهرارهای نهاگزیر و ویهات  ار جههت تحقهق برابهری جنسهیت  و ر هق        ااز کار توان م

 شمار آورا.کاهش و منق خشونت علی  آنان ب  علی  بانوان و ار نتی   آمیزیضتبع یهانگرش
 

 گیریهیجنت
پیشهگیری از خشهونت علیه      ین آور اروپا ار زمکنوانسیون استانبول نفستین سند وقو   الزام

. اههداش ایهن کنوانسهیون را    استن ازنان و خشونت خانگ ، ومایت از  ربانیان و م ازا  مرترب
خاتمه  تبعهیض علیه  زنهان،     به   ا شرال خشونت، کمک  ومایت از زنان ار برابر تمام  توان م

جنس  ماهوی، طراو  وارووب  جامق برای ومایت و کمک ب   ربانیان خشونت  یارتقای برابر
علی  زنان و خشهونت خهانگ  و سهران ام خاتمه  ااان به  مصهونیت ار مقابهل ونهین اعمهال          

و وندجانبه  وقهو   بهرای    اانست. کنوانسیون، از خزل ای اا وارووع جهامق   یزیآمخشونت
صو ر خشونت علی  زنان، ار پ  پیشگیری، پیگرا و وخش خشهونت   ی ومایت از زنان ار برابر کل

وسیع  از ا داما   اامن علی  زنان و اختران و خشونت خانگ  است. این سند برجست  وقو  ، 
قهو   بهرای   و یعمهوم  گر ته  تها سهازوکارها     ا زایه   هها و آگهاه  اااه یمقتض ، از گهراآور 

عنهوان  . کنوانسیون اسهتانبول، به   اهد انواع مفتلف خشونت علی  زنان را پوشش م یانگارجرم
توانمنهدی آن را   المللینانداز وقوق بنقط  عطف  ار ومایت از زنان ار برابر خشونت، از وشو

انسهیون  صور  بالقوه، موجبا  کاهش و وخش خشونت علی  زنهان را  هراهو آورا. کنو  اارا تا ب 
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گشهواه   الملهل یناستانبول،  صل نوین  از پیشگیری و پیرار با خشونت علی  زنان را ار سطح ب
ارکهان نظهارت  وقهوق     یه  و رو یا ت ناست. این کنوانسیون از خزل تدوین مقررا  وقو    وام

ها مبنه  بهر پیشهگیری از و هوع     تعهدا  م بت اولت ار خصوصبشری و ارو مقررا  نوآوران  
ن این  بیل اها و نیز تعقی  مرتربنت علی  زنان و کواکان، ومایت از  ربانیان این خشونتخشو

آور، معیارهای هن ارین نهوین  را ار عرصه  ومایهت از کرامهت و جایگهاه زنهان و       ا داما  شرم
مد مقهررا  ایهن کنوانسهیون، بها     ااه و مقرر ااشت  است. اجرای صحیح و کارکراختران تنظیو 

مرزهای برابری شرل  و تبعیض ماهوی،  ابلیت آن را اارا ک  ار مسیر ر ق تبعیض  یدنارنورا
جنسیت  ماهوی، نقش  شگرش ایفا کند و مفاا آن، با لحاظ مقتضیا   یعلی  زنان و تحقق برابر

منق و مبارزه با خشونت علیه  زنهان اسهتفااه      بوم ، از سوی کشورهای  همچون ایران ار زمین
ک  ار صور  وصول، مسیر تحریو بنیان خانوااه و تأمین امنیهت جامعه  و ار    ی هاآرمان شوا؛

 .سازند جانب  را تسهیل و هموار مهم   نتی   توسع
 

 منابع

 . فارسی2
 هاالف( کتاب

، چ هفهتو،  علو وقوق؛ با رویررا ب  وقوق ایران و اسزم  مقدم(، 2932پژوه، مصطف  ). اانش2
 سمت. :تهران

چ  ،جنسهیت  )م موعه  مقهاال     یهاهویت و نقش(، 2933، محمدرضا )تابستان نژاای بای. ز1
 ریاست جمهوری.  ۀمرکز امور زنان و خانواا :اول، تهران

 م د.  :، تهران رهنگ  ی زاانسل(، 2939جوانمیر ) ،عبدالله  ؛. عبدالله ، معا 9
 نور علو. :دان، همالمللینار وقوق ب هایتومایت از ا ل(، 2934. عزیزی، ستار )0
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 .شرکت سهام  انتشار
بشراوسهتان : مفاصهما     الملهل ینوقوق به (، 2931امیروسین ) ،رن بریان ؛. ممتاز، جمشید1

 میزان. :، چ سوم، تهرانمسلحان  ااخل 
 

 تب( مقاال
تحقیقها   ، «الملله  ینسازمان ملل متحد و محهاکو کیفهری به   »(، 2914و )، ابراهیزااهیگ. ب1

 .23، ش وقو  
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خشهونت  »(، 2931مهدی )تابستان  ،کرمان  ؛معصوم  ،سیمبر ؛پور ازغدی، سیده بتول. وسن3
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  دگیااس  از زنان بر بزهاارا   قدان ومایت کیفری من»(، 2939. زینال ، ومزه )تابستان 21
 . 29سوم، ش  ۀ، اورر اه اجتماع ، «آنها

های سیاست جنائ  ار ومایت از پویای  جلوه»(، 2930، شاای )پاییز و زمستان زااهیو. عظ22
 .49و  41، ش وقو   اااگستری  م ل، «خشونت ۀایدزنان بزه
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، «موضهوع  سهازمان ملهل متحهد     ۀارتورک، گزارشگر ویهژ  ایران و گزارش خانو اکتر یاکین
 .  وکالت

آن بها   یسه  کنوانسیون اروپای  وقوق بشر و مقا»(، 31. میری لواسان ، سمی  سااا  )پاییز 20
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