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کرمی1

چکیده
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنهان و خشهونت خهانگ  1122شهورای اروپها
(کنوانسیون استانبول) ،جدیدترین معاهدهای است ک مستقیما ب مقوله خشهونت علیه زنهان
م پهراازا  .ایهن کنوانسهیون ،به ای هاا وهارووع جهامق وقهو و از جمله اتفها رهیها ت
میانرشت ای ار پیشگیری و مبارزه با خشونت علی زنان است زاه و تعریف راگیر و تفسیری
موسق از تبعیض علی زنان و مصاایق آن ارائ اااه است .همچنهین اتفها رویرهرای جهامق ار
بال اشرال گوناگون خشونت علی زنان و جرمانگاری آنهها و تعمهیو و توسهع اامنه تعههدا
اولتها ب وضعیتهای پناهندگ  ،مهاجر و مفاصما مسلحان برای ومایت از زنان ار برابر
کلی صور خشونت ،از ایگر ویژگ های این کنوانسیون است .بر این اساس ،کنوانسیون استانبول
با ویژگ های پیشگفت ار پ پیشهگیری ،پیگهرا و وهخش خشهونت علیه زنهان و اختهران و
خشونت خانگ است .این سند ،ن تنها رژیهو وقهو خشهونت مبتنه بهر جنسهیت را توسهع
م بفشد و تقویت م کند ،بلر وت م تواند ار استرس و مورا الحاق کشهورهای اهال که
عضو شورای اروپا نیستند نیز ،رار بگیهرا .مقاله هرارو بهر آن اسهت تها از وشهوانهداز وقهوق
بینالملل ،ب بررس نوآوریها و توانمندیهای بالقوۀ کنوانسیون اسهتانبول ار کهاهش و وهخش
خشونت علی زنان مباار ورزا.
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مقدمه
خشونت علی زنان و اختران ،ار زندگ خصوص و عموم  ،از پدیدههای اهشتناک است که
شأن و کرامت بشری را مفدوش ساخت و ضرب ای مهلک ب جایگاه و مقام زن ،به عنهوان آینه
جمال آ ریدگار یرتا ،وارا م کند .مصهاایق ایهن پدیهدۀ شهرمآور صهر ا محهدوا و منحصهر به
خشونت یزیر ار خانوااه نیست و تمام مظاهر خشونت روان و جنس علی زنان و کواکان
مؤنث ار جامع و توسط اولت را نیز ار برم گیرا ( .)DEVAW, 1993: art. 2براسهاس نتهای
پژوهشهای ان ام گر ت  ،ت اوز و خشونت خانگ بیش از بیماریهای وون سرطانهای پستان
و روو و رویدااهای مانند تصاا ا  ،موجه از بهین ر هتن و تهدیهد سهزمت زنهان مه شهوا
(نقلشده ار :وسنپور ازغهدی و همرهاران )04 :2931 ،و تبعها جسهمان  ،روانه  ،عهاطف و
اجتماع شدیدی اارا.
2
اولتهای اروپای  ،با تأسیس شورای اروپا ار سال  2303با هدش ی رپاروگ بیشتر اروپا
و ب منظور جلوگیری از کشتارها و ایق رخاااه ار جنگهای خانمان سوز اوگان ب ویهژه ار
منطق اروپا ،کوشش ار راه ومایهت از وقهوق بشهر را وجهه همهت خهوا سهاختند (میهری
لواسان  ) 31 :2931 ،ک از جدیدترین امرا آن شرلگیری اولین سند الزام آور تفصص ار
زمین منق خشونت علی زنان و اختران ،یعن کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علی
زنان و خشونت خانگ ( 1کنوانسیون استانبول) ار سال  ، 1122است .اهداش این کنوانسهیون
را م توان ومایت از زنان ار برابر تمام اشرال خشونت ،کمک ب خاتم تبعیض علی زنان،
ارتقای برابری جنسیت ماهوی ،طراو وارووب جامق برای ومایهت و کمهک به ربانیهان
خشونت علی زنان و خشونت خانگ و سران ام خاتمه ااان به مصهونیت ار مقابهل ونهین
اعمال خشونتآمیزی اانست ( & )Istanbul Convention, 2011: art. 1 (a), (b), (c), (d), (e
) .) Saint-James, 2104: 124-131کنوانسیون ،از خزل ای اا وهارووع جهامق و وندجانبه
وقو برای ومایت از زنان ار برابر کلی صور خشونت علی آنها ،ار پ پیشگیری ،پیگرا و
وخش خشونت علی زنان و اختران و خشونت خانگ است .هروند ایهن کنوانسهیون سهندی
منطق ای است ،توان بالقوه ای برای تبدیل شدن ب سند هن ارساز ار سطح جهان اارا؛ این
سند ،ن تنها رژیو وقو خشونت مبتن بر جنسیت را توسع م بفشد و تقویهت مه کنهد،
1. Council of Europe= CoE
2. CoE 2011 Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence
)(Istanbul Convention

این کنوانسیون ار  22م  1122ار شهر استانبول برای تصوی اول عضو شورای اروپها و الحهاق ایگهر کشهورهای
عالو مفتوح و ار نفستین روز ماه او  ،1120با تحقق شرط بنهد  9مهااۀ  14کنوانسهیون مبنه بهر اجرایه
شدن کنوانسیون ار نفستین روز ماه پس از س ماه از گخشت تصوی یا الحاق اهمین کشهور که اسهتکهو
هشت اولت از آن را اعضای شورای اروپا تشریل اهند ،الزماالجرا شد.
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که عضهو شهورای اروپها ههو

بلر وت م تواند ار استرس و مورا الحاق کشورهای اهال
نیستند نیز رار بگیرا.
نظر ب اهمیت و جایگاه کنوانسیون استانبول ار وارووع وقو بینالملل ومایت از زنان
ار برابر خشونت ،مقال رارو بر آن اسهت تها از رهگهخر روش توصهیف -تحلیله و به شهیوهای
کتابفان ای ،ب بررس نوآوریها و توانمندیهای بالقوۀ کنوانسیون استانبول ار کاهش و وهخش
خشونت علی زنان و اختران مباار ورزا.

دستاوردهای کنوانسیون  1122استانبول در کاهش و حذف

خشذونت

علیه زنان و دختران :سندی منطقهای با ابعاد و هنجارهایی جهانی
بیش از او اه است ک از خشونت علی زنان ب عنوان نهوع تبعهیض مبتنه بهر جنسهیت 2و
نقض وقوق بشر زنان یاا م شوا ( .)UNDAWDESA, 2010: 13با وجوا اهمیت ایهن پدیهده
ار جامع بینالملل و نظام بینالملل وقوق بشر ،تاکنون هیچ سند وقو بینالملل تفصص
ار خصوص آن ار وارووع نظام ملل متحد انعقاا نیا ت است .برای نمون  ،کنوانسهیون 2313
امحای تمام اشرال تبعیض علی زنان ،1با وجوا ممنوعسازی کلی اشرال تبعیض علیه زنهان،
تعریف از خشونت علی آنها یا خشونت مبتن بر جنسیت ،ارائ ندااه است .اعزمی ملل متحهد
ار خصوص وخش خشونت علی زنان 9با تعریف خشونت علی زنان ،ارصدا پر کران ایهن خه
برآمده و آن را ونین باز شناخت است« :هر گون عمل خشونتآمیهز مبتنه بهر جنسهیت که
موج ایرا ا یا اوتمال ایراا آسی یا رن جسم  ،جنس یا روان برای زنان و از جمله شهامل
تهدید ب ان ام ونین ا دامات گراا و ب و وع اجبار یا محرومیت خواسهران از آزاای ،وه ار
زندگ خصوص و و ار زندگ عمهوم  ،منهت شهوا» ( .)DEVAW, 1993: art. 1وله ایهن
سند ،همانگون ک از عنوان آن ب م اب یک اعزمی پیداست ،از نظر وقهو الهزامآور نیسهت و
صر ا اهمیت سیاس و اخز اارا.
گزارشگر ویژۀ شورای وقوق بشر ار زمین خشونت علی زنان ار گزارشههای اخیهر خهوا،
پس از اشاره ب اسناا و مقررا وامنیا ت بینالملل ار خصوص خشونت علیه زنهان از جمله
اعزمی و برنام ا دام وین ،اعزمی وخش خشونت علی زنان و تفاسهیر و توصهی نامه ههای عهام
نهااهای ناظر وقوق بشری و اهمیت آنها ار تروین و توسع هن ارهای مربوط ( HRC, 2015:

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. 68ماهیت غیرالزامآور آنها را مانع ار راه ر هق «خه هن هارین» 2ار عرصه وقهو
بینالملل مربوط ب خشونت علی زنان م ااند ( .)HRC, 2014: para. 63کمیت منهق تبعهیض
علی زنان 1خشونت مبتن بر جنسیت را ونین تعریف م کند« :خشونت هدایتشده علی یهک
زن ب خاطر زن بوان وی ک او را ب طرز نامتناسب  9متأار م سازا» ( CEDAW,1992: para.
 .)6کمیت ر ق تمام اشرال تبعیض علی زنان نیز بر تعهد اولهتهها بهر به کهارگیری مسهاع
مقتض برای پیشگیری از نقض وقهای بشری زنان تأکید اارا (.)CEDAW, 1992: para. 9
هو اکنون ،ار عرص بینالملل  ،جامقترین سهند وقهو بهینالملله تفصصه ار ویطه
مبارزه با خشونت علی زنان و اختران ،کنوانسیون استانبول  1122است؛ پیمان که بها وجهوا
منطق ای بوان ،ب صور بالقوه توانمندی آن را اارا ک ب عنوان سندی هن ارساز و الگو ،امران
و امید ای اا نظو وقو بینالملل جدیدی را ار پیشگیری از خشونت علی زنهان و اختهران،
ومایت از بزهایدگان این اعمال تنفربرانگیز و پیگرا و م ازا مرتربان آنها ار ا هان طرح کند
و برا روزا؛ این امران و امید آنگاه ا زایش م یابد که بهدانیو بیشهتر نهوآوریههای کنوانسهیون
استانبول ،تدوین واعد و مقررا وامنایا ته بهینالملله اسهت .از اههو ویژگه ههای برجسهت
کنوانسیون استانبول م توان از اتفا رهیا ت میانرشت ای ار پیشگیری و مبارزه بها خشهونت
علی زنان ،تعریف راگیر و تفسیر موسق از تبعیض علی زنهان و مصهاایق آن ،اتفها رویرهرای
جامق ار بال اشرال گوناگون خشونت علی زنان و جرمانگاری آنهها و تعمهیو و توسهع اامنه
تعهدا اولتها ب وضعیتهای پناهندگ  ،مهاجر و مفاصما مسلحان نام برا .ازایهنرو ،ار
این نوشتار ،ب ترتی این خصایص ب صور گخرا بررس م شوا.

 .2اتخاذ رهیافتی میانرشتهای و چندوجهی در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت نسبت ب زنان و اختران پدیدۀ نابهن ار اجتماع و جامع شناخت است که ریشه ار
علل و اسباع ب شمار اخز  ،رهنگ  ،اجتماع  ،ا تصهاای و وته سیاسه اارا ( راوورلهو،
ب تا .) 92 :وقوق و واعد وقو  ،پیوندی ناگسستن با ایگر واعد اجتماع و از جمل اخزق،
مخه  ،رسوم اجتماع (کاتوزیان )400-101 :2931 ،و سهایر علهوم همچهون جامعه شناسه ،
روانشناس  ،ا تصاا ،علوم سیاس و ( ...اانشپژوه )21-23 :2932 ،اارنهد .آنچه ترایهد ار آن
روا نم نماید  ،همانا انرار این وا عیت است ک کمیت وقوق و واعد وقو  ،بدون توجه ویهژه
ب ووزههای همچون مقول های اخز  ،اجتماع و رهنگ و  ...لنگ م زند و علو وقوق هو
ار مرول وقوقگخاری (وضق وانین و مقررا ) و هو ار مرول وقوقورزی (ااارس و اجهرا)،
2. Normative gap
)1. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW
2. Disproportionately
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ب ایگر علوم و واعد و ب ویژه علوم و واعد اجتماع نیاز اارا (اانشپژوه.)21 :2932 ،
ب گمان ،ار رهنگها و جوامع ک ار آنها نگرشها و باورهای مبن بر تفوق مراان نسبت
ب زنان وجوا اارا ،خطر اعمال خشونت ار انواع مفتلف آن نسبت ب زنان بیشتر است .بر ایهن
اساس ،وجوا نابرابری جنسیت و کلیش های جنسیت را ک هر یک ایگری را تقویت م کنهد،
م توان او مورا از عوامل اصل ا دام ب خشونت علی زنان لمداا کرا .ا تر کمیساریای عهال
وقوق بشر ار گزارش سال  1129خوا ،کلیش های جنسیت ناارست را از علل اصهل تبعهیض
علی زنان برم شمارا و ار نقض وقوق بشر زنان و از جمل اعمال خشونت مبتن بر جنسهیت
علی ایشان سهیو م ااند (« .)Cusack, October 2013: iiکلیشه جنسهیت » 2به ایهدگاه یها
پیش رض عموم ار خصوص صفا یا خصایص ک زنان یا مراان اارند یا باید ااشت باشهند
یا نقشهای ک توسط زنان یا مراان ایفا م شوند یا باید ایفا شوند ،گفته مه شهوا ( & Cook
 .)Cusack, 2010: 20ار وارووع نظام بینالملل وقوق بشر ،ب کلیش های جنسیت ک وقوق
و آزاایهای بنیااین را تحت تأایر خوا رار م اهند ،پرااخت شده است .کمیت وقهوق زنهان
تبیین کراه است ک اولتهای عضو کنوانسیون امحای کلی اشهرال تبعهیض علیه زنهان بایهد
«کلیش های جنسیت آسهی زا» را اصهزح یها منسهوخ کننهد ( )CEDAW, 2012: para. 9.6و
«کلیش سازی جنسیت ناارست را وخش کنند» (1.)CEDAW, 2012: para 8.8
1. Gender stereotype

 .1ار این زمین شایان کر است ک آنچ امروزه ار اابیا اسناا وقو بینالملل و تفاسیر کمیت منهق تبعهیض
علی زنان ب نام «کلیش های جنسیت » مطرح م شوا ،تمام تفاو های روان و ر تاری زنهان بها مهراان را ار
برم گیرا ک بنا ب ااعای این اسناا و تفاسیر طبیع نیست و نتی جنس زن نیست ،بلره از جنسهیت وی
ناش م شوا .ب ایگر سفن ،این تفاو ها معلول عوامل تربیته و اجتمهاع انهد ،ازایهنرو بهرای اصهزح ایهن
نگرش ،از میان بران کلیش های جنسیت ب شعار مهم تبدیل شده است؛ وال آنر این نوع تفسیر و ناایهده
انگاشتن تفاو های طبیع میان زن و مرا ب مهرور آاهار مفهرع خهوا را ار کشهورهای بها بهاالترین میهزان
توسع یا تگ مانند سوئد آشرار کراه و با روپاش کامل خانوااه روب رو ساخت است .ب نظر مه رسهد ونهین
رویررای را بتوان محصول ظهور جنبشها و نظری های اجتمهاع و از جمله مهوو اوم مینیسهو ،گسهترش
نگرشهای و  ،پیدای اولتهای ر اه و شرو ای ا تصاای سرمای ااری از اه  2311میزای ب ایهن سهو
اانست .تأایر این عوامل بر نظری های علوم اجتماع سب غلب گفتمان «تشاب » ار عرص بهینالملله شهد و
برابری نقشها را ب منزل «یک ارزش» و «مطالب » پیش روی بهانوان هرار ااا (زیبهای نهژاا.)22-21 :2933 ،
ناگفت پیداست ک تأکید مطلق بر برابری نقش زن و مرا از رهگخر ر ق کلیش های جنسهیت و ناایهدهگیهری
تفاو ها طبیع مرا و زن که از جهنس و نه جنسهیت آنهها سروشهم مه گیهرا ،نتی ه ای جهز غفلهت از
نیازمندیها و بعضا آسی پخیریهای خاص زنان ندارا و نیت آن اگرو ارست کران ابرو باشد ،نتی ه ای جهز
کور کران وشو ار پ نفواهد ااشت .ازاینرو ،ب نظر م رسد وفظ شأن و کرامت انسان بانوان و تزش بهرای
وخش باورهای غلط مبتن بر مااون بوان زن مورا تأکیهد وا هق شهوا و سیاسهتهها و هوانین متناسه بها
مزوظ تفاو های طبیع زن و مرا تدوین شوند تا ضمن پرهیز از خشونت مضاعف علی زنان ،ب آنها کمهک
شوا تا بتوانند ،ب اور از هر گون ظلو و تبعیض  ،ار عرص اجتماع خانوااگ و رای ب بهترین نحو ممرهن
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کنوانسیون استانبول ،خشونت علی زنان را مظهر و ت ل رابط تاریف نابرابر هدر میهان
زنان و مراان و علت ای اب سلط و تبعیض مراان علی زنان ب شمار م آورا و عامل بازاارنده
ار پیشر ت و تعال بانوان م ااند ()Istanbul Convention, 2011: Preamble؛ امری ک ریشه
ار باورها ،پیشااوریها و رسوم اجتماع ناارسهت جوامهق ار خصهوص زنهان و جایگهاه زن ار
اجتماع و خانوااه اارا .از همین روی ،کنوانسیون ار صل سوم خوا ار خصوص پیشگیری ،2بر
لزوم اتفا ا داما ضروری و مقتض برای تغییر الگوهای ر تاری اجتماع و رهنگه  1زنهان و
مراان و از میان برااشتن پیشااوریها ،آااع و رسوم و سنتها و ایگر عااا و روی های ک بر
مااون زن و نقشهای کلیش ای زن و مرا ابتنا اارند و تضمین عدم توجی اعمال خشونت علی
زنان براساس رهنگ ،سنت ،مخه و  ...تأکید م کند ( Istanbul Convention, 2011: art. 12
) .)(1) & 12 (5) & Simon, 2014, 93-98این مقهررا  ،واگویه ای از برخه مفهاا کنوانسهیون
 2313امحای کلی اشرال تبعیض علی زنان است ک اولتها را ب پیرار با تصورا الب مبتن
بر جنسیت ک استاویز تبعیض جنسیت رار م گیرند و نیل ب برابهری مهاهوی میهان زنهان و
مراان را مفدوش م سازند ،ملزم و موظف م کنند ().)CEAFDAW, 1979, arts. 2 (f) & 5 (1
کمیت وقوق زنان ،ار توصی نام عام شمارۀ  13خوا ار سال  ،1121با یااکرا اینر جنسیت
محصول و امرۀ اجتماع و رهنگ است ،تغییرپخیری تصورا مربوط ب جنسیت ب وسیل [تغییهر
ار رهنگ و [آااع و رسوم اجتماع مربوطه را تصهدیق مه کنهد (.)CEDAW, 2010: para. 5
منعقدکنندگان کنوانسیون با بخل توج ب لزوم اتفا نگاه وندبعدی به مقوله خشهونت علیه
زنان ،از وشواندازی میانرشهت ای و رهیها ت وندبعهدی به تهدوین مقهررا مربوطه مبهاار
ورزیدهاند .کنوانسیون ضرور ریش یاب و علتجوی جامع شناخت اعمال خشونتآمیز علی زنان
را یااآور شده و بر اتفا عنداال تضای ا داما آموزش و تربیت ار راستای ارتقهای برابهری ،منهق
خشونت ،ولو صل اوستان و مسالمتآمیز اختز ا خانوااگ و میانشفص و آگاه ا زایه ار
خصوص خشونت مبتن بر جنسیت تأکید اارا (.)Istanbul Convention, 2011: art. 14
مااۀ  21این سند اولتهای عضو را موظف م کند که بفهش خصوصه و بفهش نهاوری
اطزعا و ارتباطا و رسان ها را ،با بخل عنایت مقتض ب آزاای بیان و وابستگ متقابهل آنهها،
ب مشارکت ار تبیین و اجرای سیاستگخاریها و تمهید رهنمواها و معیارههای خهوانظوبفهش
ار ووزۀ پیشگیری از خشونت علی زنان و ارتقای اوترام ب وی یت و کرامت آنان ،تشویق کنند
و با همیاری بازیگران بفش خصوص  ،مهار های مواجه با محیط اطزعات و ارتبهاط تقلیهل
محتواهای با ماهیت جنس و خشونتآمیز مضر را ار میان کواکان ،والدین و آموزگاران ،توسع
ایفای نقش کنند.
1. Prevention
2. The social and cultural patterns of behaviour

حمایت از زنان در برابر خشونت749 ...

و تقویهت کننهد ( ) .)Istanbul Convention, 2011: art. 17 (1) & (2همچنهین و هق مهااۀ ،3
اولتها باید عالیتهای سازمانهای مرامنهاا و جامع مدن ار خصوص مبارزه علی خشهونت
علی زنان را مورا شناسای  ،تشویق و ومایت رار اهند و همرهاری الزم بها ایهن سهازمانهها و
جوامق را ااشت باشند ( .)Istanbul Convention, 2011: art. 9عزوهبهر ایهن سهازوکار نظهارت
کنوانسیون نیز شامل گروه از متفصصان رشت های مفتلف مربوط ب مسائل زنهان مه شهوند
() )Istanbul Convention, 2011: art. 66 (1) & (2ک واک از رویررا وندبعدی کنوانسهیون
ار بال خشونت علی زنان ار این زمین است .رویهور ت  ،مه تهوان گفهت که ایهن رویرهرا
میانرشت ای و وندوجه کنوانسیون ب مقول خشونت علی زنان ،وراغ امیدها را بهرای توجه
ویژه ب ابعاا مفتلف وقهو  ،اجتمهاع  ،رهنگه  ،سیاسه و ا تصهاای و مهدن ایهن پدیهدۀ
جهانشمول برم ا روزا و ب صور بالقوه ،پیرار هم جانب با ریش هها و عوامهل گونهاگون آن را
میسر و تسهیل م سازا .خشونت علی زنان پدیدهای پیچیده و با زوایای مفتلف است؛ ازاینرو،
مبارزه و تزش ار راستای وخش و استکو کاهش وداک ری آن مسهتلزم به کهارگیری تمهام
ابزارهای متصور و ار استرس است .بر این اساس ،بدیه م نماید ک هر گونه انونگهخاری ار
زمین ر ق و منق خشونت علی زنان ار کشورهای مفتلهف و از جمله ایهران ،بایهد مبتنه بهر
رویررای هم جانب بواه و هم جوان این مسئل را مطمح نظر ااشت باشد.

 .1تعریف فراگیر و تفسیر موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن
سههازمان بهداشههت جهههان برابههری جنسههیت را «ر تههار برابههر بهها زنههان و مههراان ار ههوانین و
سیاستگخاریها و استرس برابر ب منابق و خدما ار خانوااهها ،جوامق و اجتماعها » تعریهف
م کند ( .)WHO, 2009: 3مفهوم مفالف این تعریف اینونهین اسهت که نهابرابری جنسهیت
واک از ر تار نابرابر با زنان و مراان ار وانین و سیاستگخاریها و همچنین استرس نابرابر ب
منابق و خدما ار سطوح خانوااگ و اجتماع است .این سازمان عقیده اارا ک رابطه میهان
جنسیت و خشونت امری پیچیده است .نقشها و ر تارهای متفاو خانوها ،آ ایهان ،کواکهان و
نیز بزرگساالن ار اجتماع ،ار وارووع هن ارهای جنسیت شرل م گیرا و تقویهت مه شهوا.
این انتظارا اجتماع اند ک ر تار مناس را برای زنان و مراان تعریف مه کننهد .تفهاو ههای
موجوا ار نقشها و ر تارهای جنسیت اغل ب نابرابری م ان امد؛ ب گون ای ک یک جنس به
ضرر جنس ایگر در م یابد .ازاینرو ،ار بسیاری از جوامق ،ب زنان به ایهدۀ مهااون مهراان
نگریست م شوا و جایگاه اجتماع پایینتری اارند و این پدیده موج کنتهرل زنهان از سهوی
مراان م شوا و در تصمیوگیری بیشتری را ب آ ایان اعطا م کند .نابرابریههای جنسهیت
تأایر شگرش و گستراهای بر جامع اارند .برای نمون  ،این نابرابریها م توانند موج نهابرابری
جنسیت ار بهداشت و استرس ب مرا بتهای بهداشت  ،رصتهای استفدام و تر یق ،سهطح
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ارآمد ،مشارکت سیاس و بازنمای و آموزش شوند .اغل نابرابریهای جنسیت خطهر ا هداما
خشونتآمیز علی زنان را ا زایش م اهد (.)WHO, 2009: 3
مقدم و مااۀ  0کنوانسیون استانبول نیز ،بر او اصل وقوق بشری ابتنا اارند :اصل برابری و
اصل منق تبعیض .منق تبعیض و برابری مؤلف های بنیااین نظام بینالملل وقهوق بشهر بهواه و
برای اعمهال و بههرهمنهدی از وهقههای بشهری ضهروری هسهتند (.)CESCRs, 2009: para. 2
مستنبط از مااۀ «الف»  9کنوانسیون استانبول ،نبوا برابری ماهوی 2میان مراان و زنان از علهل
و وع خشونت علی زنان است ک تبعیض علی زن و نقض اوش وقوق بشری اوست .تا پهیش
از انعقاا کنوانسیون  1122استانبول ،پربسامدترین و گستراهترین تعریهف ارائه شهده از مفههوم
تبعیض ،تعریف مندرو ار بند  2مااۀ  2کنوانسیون بینالملل امحهای تمهام اشهرال تبعهیض
نژاای 1بوا ک تبعیض را ونین تعریف م کنهد« :ههر گونه تمهایز ،محرومیهت ،محهدوایت یها
رجحان بر مبنای نژاا ،رنگ ،نس  ،یا خاستگاه وم یا مل ک هدش یا اار آن ملغ نمهوان یها
ایراا خدش ب شناسای بهرهمندی از اعمال وقوق بشر و آزاایههای بنیهااین ار عرصه ههای
سیاس  ،ا تصاای ،اجتماع و رهنگ و هر عرص ایگر ار زندگ عمهوم  ،ار مهو عیت برابهر
باشد» .کمیت وقوق بشر 9نیز ار تفسیر عام شمارۀ  23خوا تعریف مشهاب ارائه اااه ،بها ایهن
تفاو ک ب جای نس  ،مخه و ب جای خاستگاه هوم یها مله عبهار «خاسهتگاه مله یها
اجتماع » را ب کار براه است ( .)CCPR, 1989: para. 6شایان کهر اسهت که بنهد  9مهااۀ 0
کنوانسیون استانبول ،هو اکنون راگیرترین مقررۀ وقهو بهینالملله ار خصهوص تبعهیض و
1. Substantive equality

شایان توج است ک ائل بوان ب برابری مطلق زنان با مراان ،ار پارهای موا ق با ناایده انگاشتن خصهایص ،نیازهها
و مطالبا متفاو خانوها نسبت ب آ ایان ،ن تنها موج ارتقای جایگاه و وضعیت بانوان ار جامع نمه شهوا،
بلر با بار کران مسئولیتهای مضاعف و ما وق توانمندیها و ابلیتهای ایشان و ا هزوان به آسهی پهخیری
آنها ،خشونت ار وجوه مفتلف علی زنان را ا زایش م اهد .ب نظر م رسد رابط ای بسیار نزایک و بلر اته
بین مفهوم تبعیض غیرمستقیو و ترلیف ب تمایز ائل شدن ،ک از ممنوعیهت تبعهیض سروشهم مه گیهرا،
وجوا ااشت باشد .ار وا ق ،تا اندازهای ک وانین متفاوت برای ا راای ک ار وضعیتهای ماهیتا متفاو هرار
اارند اتفا نشوا ،اوتمال (زیاا) وجوا اارا ک اعمال وانین (ب ظاهر) ب طر ان  ،تأایر منفه نامتناسهب بهر
گروههای مربوط بگخارا و تبعیض غیرمستقیو ،تحقق یابد ( .)Henrard, 2007: 27ار وا ق ،اطزقگرای راجهق
ب لزوم برابری وقوق و مسئولیتهای زنان ،ار بهترین و کاملترین وج خوا صر ا ب برابری شرل م ان امهد
و مانق از تحقق برابری ماهوی م شوا .م توان گفت ک اعمال برابری شرل ار بال گروههای همچون زنهان
ک یل نظام خاص وقوق بشر رار م گیرند ،با ناایدهگیری نیازمندیهای ویژۀ آنان ،ب تبعهیض غیرمسهتقیو
اامن م زند و ار نتی برابری وا ع یا ماهوی میان زنان و مراان بر رار نم شوا .ب همین سب ههواکنهون
شاهد آنیو ک وت ار کشورهای با وانین برابر و ر ق کلیش های جنسهیت  ،خشهونت علیه زنهان همچنهان
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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ممنوعیت آن است ک اشعار م اارا:
«اجرای مقررا این کنوانسیون از سوی طر ین ،ب ویژه ا هدامات که ار راسهتای ومایهت از
وقوق ربانیان اتفا م شوند ،بدون تبعیض بر هر گون مبنای همچهون جهنس ،جنسهیت ،نهژاا،
رنگ (پوست) ،زبان ،مخه  ،عقاید سیاس و ایگر عقاید ،منشأ مل یها اجتمهاع  ،تعلهق به یهک
ا لیت مل  ،مرنت ،محل تولد ،گرایش جنس  ،هویت جنسیت  ،سهن و سهال ،وضهعیت سهزمت ،
معلولیت ،وضعیت زناشوی  ،وضعیت مهاجر یا پناهندگ یا ایگر وضعیتها ،تأمین خواهد شد».
این مقرره ،ا زونبر مبان ممنوع یااشهده ار خصهوص تبعهیض ،اعمهال تبعهیض براسهاس
هویت جنسیت  ،وضعیت ،سزمت  ،معلولیت ،مهاجر یا پناهنده بوان را نیز ممنهوع مه شهمارا.
ا زونبر این ،کنوانسیون استانبول ،پس از اساسنام ایوان بینالملل کیفری ،2اومهین معاههدۀ
بینالملل است ک جنسیت را ار بند «و» مااۀ  9خوا تعریهف کهراه که نسهبت به تعریهف
اساسنام ایوان ،موسقتر و راگیرتر است.
یر ایگر از ویژگه هها و نقهاط هو کنوانسهیون اسهتانبول ار ومایهت از زنهان ار برابهر
خشونت ،همانا جنسیتمحوری و ب ویژه تمرکز تعریف خشونت علی زنان بر جنسیت است که
براساس بند «الف» مااۀ  9آن ،خشونت علی زنان:
«نقض وقوق بشر و تبعیض علی زنان م باشد ک ب معنای تمام ا داما خشهونتآمیهز
مبتن بر جنسیت است ک موج بروز یا اوتمال بروز آسی یا رن یزیر  ،جنس  ،روان یها
ا تصاای و از جمل تهدید ب این ا هداما  ،اجبهار یها سهل خواسهران آزاای ،وه ار زنهدگ
خصوص و و ار زندگ عموم م گراا».
بند «و» همین مااه ،خشونت مبتن بر جنسیت را «خشهونت ههدایتشهده علیه یهک زن
ب خاطر زن بوان وی ک او را ب طرز نامتناسب  1متأار م سازا» ،تعریف کهراه اسهت .ونانره
پیداست این مقررا  ،تدوین مقررا وامنیا ت بینالملل  ،و به بیهان ا یهقتهر ،مهااۀ نفسهت
اعزمی  2339وخش خشونت علی زنهان و توصهی نامه عهام شهمارۀ  23کمیته وقهوق زنهان
( )CEDAW, 1992: paras. 1, 4 & 6است.
ب نظر مه رسهد که منعقدکننهدگان کنوانسهیون اسهتانبول ،بها عنایهت به پیشهر تههای
صور گر ت ار زمین وقوق و مسائل زنان ار نظام بینالملل وقوق بشهر و اهمیهت روزا هزون
آن ،است ب این ا دام زاه و بار ایگر نقش هن ارساز اعزمی های نظام ملهل متحهد 9و تفاسهیر
1. International Criminal Court
2. Disproportionately

 .9ار این زمین شایست یااآوری است ک ایوان بینالملل اااگستری او بار ب ارزش وقو

طعنامه ههای که

ار م مق عموم ب اتفاق آرا یا از طریق اجماع ب تصوی رسیدهاند ،پرااخت است .ایوان ار ضی نیرهاراگوآ
«اعزمی مربوط ب اصول وقوق بینالملل ناظر ب روابط اوستان و همراری میان اولتها طبهق منشهور ملهل
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کمیت های ناظر وقوق بشری را یااآور شدهاند .ونهین مه نمایهد که بهرای از میهان برااشهتن
پدیدههای شوم و خطرناک همچون خشونت علی زنان ،م بایست علل اصل آنها را مورا توج
و هدش رار ااا .ب تراید وجوا کلیشه ههای جنسهیت مبتنه بهر «ضهعیف » بهوان زنهان ار
کشورهای مانند ایران و ار نتی غلبه مراسهاالری ار بیشهین شهئون جامعه  ،موجه بهروز
نابرابری جنسیت ب ضرر بانوان ایران شده و ب مهانع بهزر ار مسهیر بهروز توانمنهدیهها و
تحقق استعدااهای ایشان مبدل شده است .ازاینرو ،شاید بتوان مبارزه با عوامل و اسهباع بهروز
نابرابری جنسیت و از جمل تصورا الب ضد زن موجوا ار بطن جامع ب طرق مفتلهف و از
مسیرهای گوناگون را مهوترین و نفستین گام ار راستای کاهش خشونت علی زنان اانست.

 .3اتخذذاذ رویکذذردی جذذامع در َبذذال اشذذکال گونذذاگون خشذذونت علیذذه زنذذان و
جرمانگاری آنها
امروزه سازوکارهای پیشگیران بزهایدهشناس معطوش ب آن است که هروه بیشهتر از میهزان
بزهایدگ و آماوهای مستعد تعرض براهد و ار ومایت از بزهایدۀ بهالقوه ،خطهر یااشهده را تها
ود ممرن ب ودا ل برساند .نفستین گام ار این مسیر ب گمان تمسهک به هدر انونگهخار
خواهد بوا (عظیوزااه .)121 :2930 ،اهمیت انونگهخاری ار بهبهوا شهرایط زنهان از آن جههت
است ک ب الیل ع ین شدن وانین با تمام جنب های زندگ رای و اجتماع شهروندان ،طق
ب یقین ،آنان سرنوشت خوا را مرهون رویررا انونگخار م اانند ،زیرا اندیش انونگخار تبلهوری
از اندیش جامع ای است ک ایشان را ب عنوان نمایندۀ خوا برگزیدهاند .پس تصمیما انونگخار
طبعا بازتاب از برآوراهسازی مطالبا جامع است و زنهان نیهز از ایهن ویهث وشهو به کمهک
انونگخار اوخت اند (عظیوزااه .)121 :2930 ،ب تراید ،از مهوترین ا هدامات که مه تهوان ار
راستای پیشگیری از و وع و ب ویژه تررار خشهونت علیه زنهان اتفها کهرا ،برخهورا صهحیح و
متناس با مرتربان بالقوه و بالفعل این نوع خشونتهاست .باال بران خطر ارتراع جرم بهر روی
زنان از رهگخر باال بران هزین کیفری ارتراع جرم مه توانهد ار راینهد گهزینش آنهها توسهط
بزهکاران تأایر بگخارا و ار نتی ضری بزهایدگ زنان را کهاهش اههد .بنهابراین ،اتفها یهک
سیاست کیفری ا ترا از طریق سازوکار جرمانگاریهای ویژه و تشهدید کیفهر بهزهکهاران که
متحد» را ک ط طعنام  1114ار  10اکتبر  2311از طریق اجماع ب تصوی م مق رسهیده بهوا ،نمایهانگر
باور وقو ) (Opinio Jurisاولتها ار این زمین اانست .ایوان همچنهین ار نظهر مشهورت  2331خهوا ار
زمین مشروعیت ب کارگیری سزحهای هست ای بیان ااشت است ک این اسهت طعنامه هها هرونهد هدر
الزامآور ندارند ،گاه واجد ارزش هن اریناند و ار برخ موارا م توانند الیل مهو بر اابا وجوا یک اعهده
یا ظهور باور وقو باشند .نقل شده ار :ممتاز و رن بریان.13-13 :2931 ،
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بزهایدۀ آنها یک زن است ،ضرور اارا (زینال .)231 :2939 ،
یر ایگر از ویژگ های م بت کنوانسیون استانبول ،ملزمسازی کشورهای عضو ب جرمانگاری
اشرال مفتلف خشونت علی زنان و ید مقررا ماهوی ار این زمین است .تعههدا اولهتهها ار
بال وقوق بشر بر س است اند :تعهد ب اوترام ،تعهد ب ومایت و تعههد به اجهرا .2اولهتهها ار
تعهد ب اوترام موظفاند ک از اخالت ار بهرهمندی ا راا از وقهای بشری خهواااری ورزنهد .ار
تعهد ب ومایت ،اولتها باید از نقض وقوق بشر ا راا توسط اشفاص االث جلوگیری کنند .تعههد
ب اجرا (تسهیل یا راهو ساختن) اولتها را ملزم م سازا ا داما و تمهیهدا مقتضه تقنینه ،
اااری ،بواج ای ،ضای و از این است را برای شناسای و ب رسمیت شناختن کامل وقهوق بشهر
اشفاص اتفا کنند ( .)Stamatopoulou, 2007: 151کمیت وقوق زنان ار توصی نام عام شهمارۀ
 23خوا ابراز م اارا ک اولتها برای ایفای تعهد خوا ار پیشگیری از نقض وقوق بشر بایهد به
تصوی وانین ک از زنان ار برابر خشونت ومایت به عمهل مه آورنهد و آزاای زنهان را تضهمین
م کنند ،مباار ورزند (.)CEDAW, 1992 : paras. 9 and 24کمیته ار پرونهدهای که یره از
اتباع م ارستان علی آن کشور شرایت کراه بوا ،بر لزوم تصوی وانین تفصص برای مبهارزه بها
خشونت علی زنان تأکید اارا (.)CEDAW, 2005: para. 9.3
کنفرانس جهان وقوق بشر وین )2339( 1ب طور رسهم و هاطق اعهزم کهرا که تمهام
اشرال خشونت علی زنان نا ض وقهای بشریاند و اولتها متعهدند که مسهاع مقتضه  9را
ب منظور پیشگیری از و وع خشونتهای اینونین  ،ومایت از بزهایدگان ،م ازا مرتربهان و
 ...ب ان ام رسانند ( .)Kalantry et al., 2011: Forewordگزارشگر ویژۀ پیشین ملهل متحهد ار
خصوص خشونت علی زنان ار تبیین تعهدا اولت ها ار مبارزه با خشونت مبتن بر جنسهیت
عنوان ااشت ک اولتها باید ب منظور پیشهگیری از نقهض وهقههای بشهری از جمله توسهط
بازیگران غیراولت  ،مطابق با اصل مساع مقتض عمل کننهد ( .)Erturk, 2006: para. 6اصهل
مساع مقتض ار وقوق بینالملل واک از لزوم مسهئولیت و پاسهفگوی اولهتهها ار بهال
وقوق بشر اتباع خویش است و مسئولیت پیشگیری از و وع خشونت مبتن بر جنسیت ،پیگرا
و م ازا مرتربان آن و ومایت و پرااخت غرامت ب بزهایدگان را بر اوش اولتها بار م کنهد
( .)Goldscheid & Liebowitz, 2015: 301کنوانسیون با تحتالشمول رار ااان اشرال مفتلف
و متنوع خشونت علی زنان ،مقررا خاص را ب ههر یهک از آنهها اختصهاص اااه اسهت؛ بهرای
نمون  ،خشونت جنس  0ار مااۀ  ،91خشونت روان  4ار مااۀ  ،99ازاواو اجباری 1ار مهااۀ ،91
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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ای اا مزاومت 2ار مااۀ  ،90طق اندام تناسل زنان( 1ختن زنان) ار مااۀ  ،93سهقط جنهین و
باراارسازی اجباری 9ار مااۀ  93و ا یت و آزار جنس  0ار مااۀ  01مورا اشاره و جرمانگهاری و
تعهدا اولتهای عضو و ا داما مقتض تقنین  ،اجرای و ضای بهرای پیشهگیری از و هوع،
ومایت از ربانیان و پیگرا مرتربان ،تعیین و تبیین شهدهانهد .شایسهت کهر اسهت که ازاواو
اجباری و ختن زنان ،برای نفسهتینبهار ار سهاوت وقهوق بهینالملهل اسهت که به صهراوت
جرمانگاری شدهاند.
ار این زمین  ،براساس کنوانسیون استانبول ،اولتها موظفاند ک معاونت و مشارکت ،ا دام
ب جرم و تحریک ب ارتراع جرائو مخکور را جرمانگاری کراه و واعد مربوط را بدون توجه به
نسبت میان بزهایده و مرتر پیااه کنند ( Istanbul Convention, 2011: arts. 41 (1) & (2),
 .)42 (2), 43مبنای صزویت اولتها ار ا ام اعاوی کیفری راجهق به جهرائو تحهت شهمول
کنوانسیون ،اصل صزویت سرزمین و تابعیهت اسهت ( Istanbul Convention, 2011: art. 44
) .)(1کنوانسیون اولتهای عضو را ملهزم مه اارا که بهدون توجه به جهرمانگهاری یها عهدم
جرمانگاری ا داما خشونتآمیز علی زنان ار محل ارتراع آنهها ،ار خصهوص جهرائو یااشهده
اعمههال صههزویت کننههد () .)Istanbul Convention, 2011: art. 44 (3اولههتههها ار تعیههین
م ازا ها باید شد جرائو ارتراب را مطمح نظر هرار اهنهد ( Istanbul Convention, 2011:
) .)art. 45 (1کنوانسیون پیگرا جرائو پیشگفت را صر ا ب گزارش و شهرایت بهزهایهده منهوط
نم کند و ممرن است پرونده وت پس از کنارهگیری و بازگشت از شهرایت خهوا ،تهداوم یابهد
( .)Istanbul Convention, 2011: art. 55اول عضو ملزماند ا هداما تقنینه و ایگهر ا هداما
مقتض را ب منظور تضمین پاسفگوی سریق و متناس نهااهای مسئول اجرای اورام وقهو
ار بال کلی اشرال خشونت علی زنان از خزل ومایت وری و مقتض از بزهایدگان را اتفها
کنند ).)Istanbul Convention, 2011: art. 50; Callu, 2014: 234-238
از مهوترین سازوکارها برای تضمین وقوق و آزاایهای بشر ،به کهارگیری ابهزار کیفهری از
طریق جرمانگاری ر تارهای تهدیدکنندۀ آنها و م ازا نا ضان این وقوق است .وقوق کیفهری
عنصر ضروری هر گون سیاست جامق وقوق بشر را تشهریل مه اههد (عبهدالله و عبهدالله ،
 .)00 :2939هروند جرمانگاری پدیدههای خطرناک امری اسهت مسهتلزم بررسه ههای ا یهق
علم و هم جانب و با ابتنای بر پژوهشهای جرمشناسان  ،لرن نم توان انرار کرا ک این ا دام
همچنان از کارامدترین روشهای موجوا بهرای مبهارزه و برخهورا نظهاممنهد بها اعمهال ماننهد
خشونت علی زنان است ک اخز یا و امنیت عموم و روان جامع را مفدوش م سازند و ب
7. Stalking
)8. Female Genital Mutilation (FGM
1. Forced abortion and sterilization
2. Sexual harassment
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واشی م رانند.

 .4تعمیم و توسعۀ دامنۀ تعهدات دولتها به وضعیتهای پناهندگی ،مهذاجرت و
مخاصمات مسلحانه
بانیان کنوانسیون استانبول ،با لحاظ آسی پخیری مضاعف زنان و اختربچگان ار وضهعیتههای
بحران مانند مفاصما مسلحان  ،پناهندگ و مهاجر  ،اامن تعهدا اولهتههای عضهو را به
این س ووزه گسترش و تعمیو اااه اند .ب گواه تاریخ ،انسانهها ار معاوضه وقهوق بشهر بها
امنیت ،هر او را از کف اااهاند .ار وا ق این گروههای آسهی پهخیری همچهون زنهان و کواکهان
بواند ک بها و هزین ایهن انتفهاع را بها از اسهت ااان وقهوق بشهری اولیه خهوا پرااختنهد
(گن بفش و همراران .)211-219 :2934 ،زنان به واسهط جنسهیت خهوا ،ار مو عیهتههای
خطرناک و بحران  ،نسبت ب مراان ار وضعیت آسی پخیرتری رار اارند .ب گمان ،بزر تهرین
ربانیان وضعیتهای مانند مفاصهما مسهلحان  ،مههاجر و پناهنهدگ  ،کواکهان و به ویهژه
اختربچگان و زنان هستند ) .(Freedmans, 2012: 330ب طور خاص ،خشونت و ت هاوز جنسه
علی زنان و اختربچگان ،ار طول تاریخ اغل ب عنوان راهبرای جنگه بهرای تفریه غهرور و
شرا ت مل ب کار م روا ک ن تنها را ربان  ،بلر کل جامع وی را تحت تأایر رار م اهد و
موجبا تفری رهنگ و هویت وی را راهو م آورا (خاک .)212 :2931 ،شاهد ایهن مهدعا،
جنایا اامنشان ااعش علی زنان کشورهای سوری و عراق و ب طور خاص زنان ایزای است.
نقض وسیق وقوق بشر ار خزل مفاصما مسلحان علی جمعیهت غیرنظهام و به ویهژه زنهان ار
ال ت اوز و خشونت جنس گستراه یا نظاممند و امران بالقوۀ ا زایش خشونت مبتن بر جنسهیت ار
طول و پس از مفاصما مسلحان  ،ار مقدم کنوانسیون استانبول مورا شناسهای و توجه هرار گر ته
است .بند  9مااۀ  1کنوانسیون اشعار م اارا ک مقررا آن ار زمان صهلح و وضهعیتههای مفاصهما
مسلحان اعمال م شوند () .)Istanbul Convention, 2011: art. 2 (3به تعبیهری ،مه تهوان گفهت که
کنوانسیون ،از رهگخر امتزاو و ب کارگیری مقررا نظام بینالملل وقوق بشر مندرو ار خوا و مقهررا
وقوق بینالملل بشراوستان موجوا ار عرص بینالملل ار زمینه ومایهت از زنهان هنگهام مفاصهما
مسلحان  ،با خشونت مبتن بر جنسیت علی زنان ب پیرار برم خیزا ).(Doek, 2011: 7-23
کنوانسیون ،با تفصیص صل هفتو خوا ب مقول های مهو و مبتزبهمای امروزی مههاجر
و پناهندگ  ،کشورهای عضو را موظف م کند ار راسهتای تضهمین امرهان شناسهای خشهونت
مبتن بر جنسیت علی زنان ب عنوان «ا یت و آزار» 2ار وارووع مااۀ ( )1الهف  2کنوانسهیون

1. Persecution
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مربوط ب وضعیت پناهندگان  22342و ب م اب «آسیب جدی» 1ک بزهایدگان آن را مسهتحق
بهرهمندی از ومایت ترمیل /تقویت  9م کند ،ا هداما تقنینه و ایگهر تمهیهدا مقتضه و
ضروری را اتفها کننهد () .)Istanbul Convention, 2011: art. 60 (1شهایان اهمیهت و توجه
بسیار است ک عمل ا یت و آزار ،براساس مااۀ  1اساسنام ایوان بینالملل کیفهری ،ار شهمار
جنایا ضد بشری 0رار اارا () .)ICC Statute, 1998: art. 7(1)(hاساسنام ایهوان ار تبیهین
این عمل بیان م اارا :محرومیت عامدان و شدید از وقوق بنیااین بهرخزش [مهوازین وقهوق
بینالملل و ب علت هویهت یهک گهروه یها اجتمهاع () .)ICC Statute, art. 7 (2)(gاتفها ونهین
رویررا متر یان ای ب وقوق و جایگهاه زنهان و جهرمانگهاری خشهونت علیه زنهان ار مو عیهت
پناهندگ ب م اب جنایت ضد بشری ،ب راسهت پیشهر ت امیدوارکننهده ار جههت پاسداشهت
مقام زن و اهمیت و ضرور آن برای جامع و نظو و امنیت بهینالملله اسهت؛ وراکه لسهف
م ازا های کیفری ار وقوق بینالملل کیفری ،پاسداری و وفاظت از آن اسهت از ارزشهها و
هن ارهای است ک وجوا آنها ار وام و پایداری نظو مطلوع بهینالملله نقشه اساسه اارا
(عزیزی .)233 :2934 ،ب تراید خشهونت علیه زنهان ،ت اسهر به جایگهاه و ارزش واالی زن و
تهدیدی برای جامع بشری است؛ بر این اساس ،باید ا راای ک ب ارزشههای بنیهااین جامعه
بینالملل تعرض کراه یا م کنند ،ب سهزای اعمهال خهوا برسهند و م هازا شهوند (بیهگزااه،
.)201 :2914
اولتهای عضو متعهد ب تضمین تفسیر جنسیتگرایان از تمام مبان و مفاا کنوانسهیون
هستند و ار صور اوراز این امر ک آزار و ا یت ب سب یک یا بیش از یک مورا از این مبهان
است ،باید براساس اسناا ابل اعمال مربوط ،ب شاکیان وضعیت پناهندگ اعطا شوا .ب راسهت
ک این مقررا  ،بار های امید را ار ومایت هرو بیشتر از زنان ار برابر خشونت روشهن نگهاه
م اارند؛ توضیح آنر کنوانسیون  2342وضعیت پناهندگان ،ار تعریف خوا از پناهنده ب عنوان
موضوع ومایت خویش ،علل بیو از آزار و ا یت ب م اب علت اصل توسهل به پنهاهجهوی را به
نژاا ،مخه  ،ملیت ،عضویت ار یک گروه اجتماع یا اارا بوان عقیهدۀ سیاسه خهاص ( CSR,
) )1951: art. 1A (2محدوا و منحصر کراه و از جنسیت نام نبراه است .ار وا ق ،کنوانسهیون
استانبول با اعطای وضعیت پناهندگ ب زنان ربان خشونت مبتن بر جنسیت ،عامل جنسیت
را ب موارا پیشگفت ا زواه و این بیل ا هراا را از ومایهتههای خهاص پناهنهدگان بههرهمنهد
ساخت است؛ امری ک م توان آن را ار تناظر با آسی پخیری مضهاعف زنهان ار مو عیهتههای
بحران مانند پناهندگ  ،ومایت مضاعف از ایشان خواند .معیارهای کنوانسیون ار ایهن زمینه ،
)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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ار توصی نام عام شمارۀ  91کمیت وقوق زنان ار سال  ،1120گن انده شده است .کمیته ار
این توصی نام اعزم م اارا ک «خشونت علی زنان ک از اشرال ممنهوع تبعهیض علیه زنهان
است ،یر از گون های اصل ا یت و آزاری است ک زنان ار مو عیتهای آوارگه و پناهنهدگ
آن را ت رب م کنند» (.)CEDAW, 2014: paras. 15-16
شایان کر است ک برجستگ های کنوانسیون استانبول محدوا ب موارا پیشگفت نیسهت
و از جمل سازوکار نظارت ویژه و ربان محور بوان آن نیز ار شمار ویژگه ههای آن هرار اارا.
لرن ،ب سب پرهیز از ا زایش بیشازود نوشتار ،تنها ب بررس مفتصر مهوترین خصایص ایهن
سند ب نسبت جامق و وندبعدی پرااختیو .به بهاور مها ،مهوارای که ار خصهوص کنوانسهیون
یااشده آنها اشاره شد ،م توانند با لحاظ مقتضیا و الزاما رهنگ و مل  ،ار عرص مبارزه با
خشونت علی زنان ،از سوی سیاستگخاران و مقننین کشورمان نیهز مطمهح نظهر هرار گیرنهد و
ب کار گر ت شوند .امری ک مستلزم ان ام پژوهشهای تطبیق عمیهق بیشهتر و بههرهگیهری از
ت رب های مو ق ایگر کشورها و ملل جهان ار خصوص مسئل خشونت علی زنان است .ار این
زمین  ،آموزش تعالیو مبتن بر ب رابری اته زنهان و مهراان از نظهر کرامهت بشهری و از میهان
برااشتن کلیش های غلط و مفرع جنسیت از آغاز اوران ابستان و همچنین ار خهانوااههها را
م توان از کارا مدترین راهرارهای نهاگزیر و ویهات ار جههت تحقهق برابهری جنسهیت و ر هق
نگرشهای تبعیضآمیز علی بانوان و ار نتی کاهش و منق خشونت علی آنان ب شمار آورا.

نتیجهگیری
کنوانسیون استانبول نفستین سند وقو الزامآور اروپا ار زمین پیشهگیری از خشهونت علیه
زنان و خشونت خانگ  ،ومایت از ربانیان و م ازا مرتربان است .اههداش ایهن کنوانسهیون را
م توان ومایت از زنان ار برابر تمام اشرال خشونت ،کمک به خاتمه تبعهیض علیه زنهان،
ارتقای برابری جنس ماهوی ،طراو وارووب جامق برای ومایت و کمک ب ربانیان خشونت
علی زنان و خشهونت خهانگ و سهران ام خاتمه ااان به مصهونیت ار مقابهل ونهین اعمهال
خشونتآمیزی اانست .کنوانسیون ،از خزل ای اا وارووع جهامق و وندجانبه وقهو بهرای
ومایت از زنان ار برابر کلی صور خشونت علی زنان ،ار پ پیشگیری ،پیگرا و وخش خشهونت
علی زنان و اختران و خشونت خانگ است .این سند برجست وقو  ،اامن وسیع از ا داما
مقتض  ،از گهراآوری اااههها و آگهاه ا زایه عمهوم گر ته تها سهازوکارهای وقهو بهرای
جرمانگاری انواع مفتلف خشونت علی زنان را پوشش م اهد .کنوانسیون اسهتانبول ،به عنهوان
نقط عطف ار ومایت از زنان ار برابر خشونت ،از وشوانداز وقوق بینالملل توانمنهدی آن را
اارا تا ب صور بالقوه ،موجبا کاهش و وخش خشونت علی زنهان را هراهو آورا .کنوانسهیون
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استانبول ،صل نوین از پیشگیری و پیرار با خشونت علی زنان را ار سطح بینالملهل گشهواه
است .این کنوانسیون از خزل تدوین مقررا وقو وامنیا ت و رویه ارکهان نظهارت وقهوق
بشری و ارو مقررا نوآوران ار خصوص تعهدا م بت اولتها مبنه بهر پیشهگیری از و هوع
خشونت علی زنان و کواکان ،ومایت از ربانیان این خشونتها و نیز تعقی مرتربان این بیل
ا داما شرم آور ،معیارهای هن ارین نهوین را ار عرصه ومایهت از کرامهت و جایگهاه زنهان و
اختران تنظیو کراه و مقرر ااشت است .اجرای صحیح و کارامد مقهررا ایهن کنوانسهیون ،بها
ارنورایدن مرزهای برابری شرل و تبعیض ماهوی ،ابلیت آن را اارا ک ار مسیر ر ق تبعیض
علی زنان و تحقق برابری جنسیت ماهوی ،نقش شگرش ایفا کند و مفاا آن ،با لحاظ مقتضیا
بوم  ،از سوی کشورهای همچون ایران ار زمین منق و مبارزه با خشونت علیه زنهان اسهتفااه
شوا؛ آرمانهای ک ار صور وصول ،مسیر تحریو بنیان خانوااه و تأمین امنیهت جامعه و ار
نتی توسع هم جانب را تسهیل و هموار م سازند.
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