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:و ناشر کتابتوضیحات مترجم
برگردان مطلبی از خانم کریستین براتیگام(مدیر بخش حقوقی زنان سازمان ملل این نوشتھ

منتشر گردیده 2006می باشد کھ در کتاب حقوق بشری زنان(تجربھ آفریقا) در سال 3)2متحد
است.نوشتھ ایشان تحت عنوان،حقوق بشر بین الملل و ارتباط آن با جنسیت در این کتاب انتشار 

یافت.(حمید حمیدی)
1ر باره کتاب(سخنی از ناشر)د

آفریقایی،در تالش برای پیاده سازی اسناد بین کشورھای زنان دراین کتاب بھ بررسی تجربھ
.این  کتاب ،حقوق بشر و مسائل جنسیتی، استانداردھای مللی با حقوق زنان می پردازدال

اروپا را در برابری،کارکرد سازمان ملل متحد و سایر نھادھای تخصصی ،و نظام حقوق بشر
این کتاب بھ سیستم ھای قانونی و اداری .ھای منطقھ ای پوشش می دھدقایسھ با دیگر ابزارم

و نظارت در ءدر کشورھای آفریقایی کھ از طریق آن استانداردھا در سراسر کشور بھ اجرا
در سطح بین المللی می پردازد،اشاره دارد. این کتاب بھ موضوع  ختنھ زنان، حقوق بشر زنان 

درگیری ھای مسلحانھ، زنان پناھنده و ھمچنین زنان و اسالم می پردازد.این کتاب برای مدافعان 
حقوق بشر، کارگران، معلمان، وکالء، کارمندان دولت، رھبران جامعھ،دانشجویان و 

دانشگاھیان با ھدف، و بھ دنبال حمایت از توانمند سازی زنان،تھیھ شده است.



مقدمھ:الھھ امانی
ابزارھای بین المللی وتجربھ کشورھای آفریقایی-حقوق بشر زنان

ابزارھای بین -قوق بشر زنانحبا سپاس فراوان از آقای حمید حمیدی برای ترجمھ مقدمھ کتاب 
ھمکاری سرویس اب(زد بوک) این کتاب توسط انتشارات،المللی وتجربھ کشورھای آفریقایی

منتشر گردیدصفحھ336در 2002ی در سال جھانی دانشگاھ
در زمینھ است کھمقدمھ این کتاب یکی از منسجم ترین و پربارترین مقاالت ونوشتارھایی

.این کتاب بھ رشتھ تحریر در آمده استراھکارھا وابزارھای بین المللی وحقوق انسانی زنان
مھ ھای بین المللی وآنچھ کھ عھدناوکھ بخش اول آن بھ کنوانسیون ھابوده،دو بخش شامل

، اختصاص شالوده تعھدات بین المللی دولت ھا برای احترام بھ حقوق انسانی زنان می باشد
آفریقایی مسلماناکثریت ،در کشورھای آفریقاییزنانوبخش دوم بھ نقض حقوق انسانییافتھ 
درگیری ھا  زنان،نقض حقوق انسانی زنان وخشونت علیھ زنان در،ناقض سازی جنسی شمالی

اختصاص داده شده است.،زنانموضوع جنگی،زنان مھاجر و پناھجو واسالم وتصادماتو
مکتوب کردن سلسلھ سخنرانی ھایی است کھ در طی چند سال در کالسھای سطح باال ،این کتاب

در دانشگاه مارکریرقوق بشر زنان ارِائھ داده شده.این سخنرانی ھا در حدانشگاھی در زمینھ 
دانشگاه صلح خدمات بین المللی دانشگاھی و مرکز حقوق بشر وکمیتھ استرالیائی ندا واوگا

.از خانم کریستین براتیگام(مدیر بخش حقوقی زنان در سازمان ملل) ارائھ داده شدهمارکریر
را، تھیھ آقای حمید حمیدی بھ فارسی ترجمھ شده استتوسطکھ دعوت شد تا مقدمھ این کتاب

وابزارھائی برای مقابلھ کتاب را در اختیار قراردادن راھکارھااز انتشار اینفھدنمایند.ایشان 
قوق بشر،آموزگاران،وکال،فعاالن جامعھ حبا نابرابری ھای جنسیتی و توانمندی زنان،کنشگران 

قوق حاز ابزارھای بین المللی قلمداد نموده اند،تا بتوانتندمدنی،فعاالن جنبش ھای اجتماعی
.وثرتری استفاده نمایند.بصورت مبشر 

کتاب مروری است آموزنده،دقیق وپربار از تجربھ و تحلیل از روندھا در زمینھ شکل اینمقدمھ
و تمامی فصولاست برای آنکھ پلی گیری جنبش اجتماعی حقوق بشر و مصوبات بین المللی و

برای خواننده کامل تر و بازتر مفھوم گردد.درآن بتواند مفاھیم مندرج 
حاشیھ باز می گردد،ھمواره ازسال گذشتھ65بھ از زمان تصویب آن  کھ قدمت آن قوق بشر ح

سیون موقت زنان سازمان یدر کم1948بھ مرکز مباحث بین المللی سوق داده شده و از سال 
ملل بطور مستمر مورد بحث قرار گرفتھ است.

سال قبل از چھارمین 2ن،در وی1993اما بعد از دومین کنفرانس جھانی حقوق بشردر سال 
کنفرانس بین المللی زنان سازمان ملل متحد،حقوق انسانی زنان مورد توجھ خاص قرارگرفتھ 

است.
در و ھرزگوین بوسنیانعکاس گسترده تجاوز جنسی گروھی بھ زنان در اروپای شرقی وبویژه 

بدون در دستور قرار نھادھای بین المللی نمی توانستند،گرقع زمینھ ای را بوجود آورد کھ دیوا
وبحث وتبادل نظر وارائھ راھکارھائی برای جلوگیری از چنین ،دادن نقض حقوق انسانی زنان

اعمال وسیاستھای غیرانسانی بھ کار خود ادامھ دھند.
ربھ می کنند،بھ اعتبار زن جکھ انسانھا نقض خقوق بشر را تابعادی اینکھ زنان علیرغم تمام 
ھای دیگری از نقض حقوق انسانی را تجربھ می کنند وبحث پیرامون بودن وجنسیت خود ،الیھ

جنسیتی دارد،در واقع بطور مشخص وحقوقی انسانی کھ مبنای جنسیخشونت ھا ونقض
.ھ استمورد بحث قرار گرفت1993درسالھای بعد از 



می این خالء را پرکرده و ،بخشی ازاین کتاب و بویژه مقدمھ آن کھ بھ فارسی ترجمھ گردیده
در این زمینھ ارائھ دھد.یروشنوتواند چھار چوب مشخص
زبان قرار می گیرید کھ در مارچ در اختیار خوانندگان فارسی این ترجمھ در زمانی 

مین اجالس خود بھ بررسی کارنامھ عمل 59زنان سازمان ملل در قعیت،کمیسیون مو2015
آنچھ در سند نھائی ،و اینکھموده اندسال پس از کنفرانس پکن وتعھداتی کھ دولتھان20،لتھادو

کنفرانس پکن آمده است،بطور مشخص چھ اقداماتی را بھ انجام رسانده اند،بھ ضرورت انتشار 
این ترجمھ می افزاید.

فرو دست زنان در عرصھ بین المللی قعیتدوازده محور نگران کننده برای مو
جنگی،زنان و اقتصاد،زنان درات تصادمشامل،فقر،آموزش بھداشت،خشونت علیھ زنان،زنان و

ھا و حقوق بشر می دخترتصمیم گیری مکانیسم ھای بین المللی،زنان ورسانھ،موقعیت ھای 
باشد.

برای رفع تبعیضا ت جنسی الزمسیاسیارادهدولتھا حاکی از عدم وجودجمعیاگرچھ کارنامھ
و سیاسیاجتماعیونمی توان بھ آن امید بست،اما جنبش ھای وبرابری جنسی می باشد

تا استیامیدبخشسند صفحھ ای پکن،131برخاستھ از کارزارھای بین المللی از جملھ سند 
.بر حقوقی زنان با مردان قرار دھدبرنامھ عمل دقیقی در دست کنشگران برا

کھ گرچھ اخیرا این کتاب بھ ،با سپاس مجدد از آقای حمید حمیدی برای ترجمھ مقدمھ این کتاب
ما از ابزارھای بین المللی در زمینھ آگاھیده ولی ھمجنان نوشتاری ارزنده در ارتقاءچاپ نرسی

دفاع وحمایت از حقوق انسانی زنان می باشد.
الھھ امانی

فعال و پژوھشگر حوزه زنان



وابزارھائی برای مقابلھ با نابرابری ھای جنسیتی و توانمندی زنانراھکارھا
گامیتان بریستیکر

قرار تاکیدزن و مرد مورد ی حقوقیو برابری،انسانیوق اساسمنشور ملل متحد، حقھدر مقدم
یھایاحترام بھ حقوق بشر و آزادھتوسع،ملل متحدتشکیل سازماناز اھدافیکیگرفتھ است. 

باشد. تعھد بھ حقوق یمیز جنسیز؛ از جملھ تمایگونھ تماچیھمگان، بدون ھیبرایاساس
تا ی تشکیل گردیدعیوسسازماناس آن،دھد کھ بر اسیل میرا تشکییزنان، مبنایبرایساوم

یحقوق انسانھیزنان را از کلین کرده و برخورداریض را تامیتبعزن و مرد و رفعیبرابر
بر دھد کھ یل میرا تشکیاست جھانیسھتوسعین تعھد، مبناین اید. ھمچنین نمایشان، تضم

.ابدین ھدف بھبود یدن بھ ایرسیبرایالمللنیم حقوق بیاساس آن، رژ
م خاص مربوط بھ زنان در سازمان ملل متحد اشاره یک رژیھ، نخست بھ توسعنوشتارن یدر ا

ر یواھد شد. تاثز روند توسعھ توجھ خیھا و نندھا و سازمانینھ، بھ فراین زمیخواھد شد. در ا
فت. مورد بحث قرار خواھد گریگذاراستیبر سیتنم مبیبر معاھدات و رژیم مبتنیمتقابل رژ

ت یجنس«دگاه یت، دیمرور شده و اھم» ت محوریجنس«ھیبھ نظر» زن محور«ھیر از نظرییتغ
.مورد مالحظھ قرار خواھد گرفتیالمللنیحقوق بشر بیبرا» محور

ملل متحدسازماندر"زن محور"م یرژھتوسع
ز ین سازمان و نیایت حقوق بشر بھ مجمع عمومیولملل متحد، مسئسازمانبر اساس منشور

.واگذار شده استین دولتیبی(بھ اختصار شورا) بھ عنوان نھادھایاقتصاد-یاجتماعیشورا
ف شورا بھ آن مساعدت یوظای، در اجرایو اقتصادیاجتماعیھادر حوزهیکاریھاونیسیکم
.شده استینیبشیوضوح پنة حقوق بشر بھیون در زمیسیک کمیس یکنند. تاسیم

ت در جھت یبھ شمول فعال.سازمانن یایھاھ برنامھیملل متحد در کلدبیر کل سازمان دفتر 
ن یبیار نھادھایرا در اختین دفتر اطالعات و اسنادی. اکندیفا میرا ایدینقش کل،شرفت زنانیپ

ن بھ یارش بپردازند و ھمچنھ گزیدھد کھ بر اساس آن بتوانند بھ مطالعھ و تھیقرار میحکومت
، دبیر کل ن دفتر یبپردازند. ھمچنیگذاراستیکند کھ بتوانند در عمل بھ سین نھادھا کمک میا

بھ ھر م،ین تصامیایا نظارت بر اجراین نھادھا و یم اتخاذ شده توسط ایتصامیمسئول اجرا
.باشدی، م،ضرورت می یابداتخاذ شدهنحوی کھ این تصامیم

ھ بودجھ یمختلف، تھیجلسات نھادھایم و ارائھ خدمات براین مسئول تنظی، ھمچنکلدبیردفتر 
باشد. یمیمدنیھاو سازمانیر دولتیغیھاارتباط با سازمانیبرقراریالت برایجاد تسھیو ا

» ون زنانیسیکم«ی، خدمات الزم را برادبیر کلت تا ھمچون دفترشرفت زنان موظف اسیواحد پ
، دبیر کلن واحد ھمچون دفتر ین اید. ھمچنیھ زنان ارائھ نمایض علیھر گونھ تبعرفعھتیو کم

ن یکھ ای، در ھنگامیو مجمع عمومیاقتصاد-یاجتماعیموظف بھ ارائھ خدمات بھ شورا
.باشدیدھند، میمورد بحث قرار مدستور کاری خود،نھادھا موضوع زنان را بھ عنوان 

داشت کھ موضوعات مربوط بھ زنان ماعال1946سال دراش ن جلسھیت از نخستیامنیشورا
نمود.جاد یایون فرعیسیک کمی، شورا نیباشد. بنابرایمستلزم توجھ خاص م

ون زنانیسیکم
ص داد کھ موضوعات مربوط بھ زنان یتشخ1946ن جلسھ اش بھ سال یت، در نخستیامنیشورا

جاد نمود، تا ینھ این زمیدر ایون فرعیسیک کمین شورا یباشد. لذا ایمستلزم توجھ خاص م
را کھ مربوط بھ ییھامربوط بھ زنان، از جملھ گزارشیھاھا و گزارششنھادات، سفارشیپ

د. در پاسخ بھ یون ارائھ نمایسین کمیشود، بھ ایون حقوق بشر میسیکمیموضوعات کار
ن کھ بھ یبر ایز نمودند؛ مبنابرایر دولتیغیھاندگان زنان و سازمانیکھ نمایبعدیھاینگران



ون حقوق بشر، ممکن است مسائل زنان توجھ الزم را بھ خود جلب نکند، یسیکمیل تراکم کاریدل
تواند یون میسین کمیرفت کھ ای، پذیون فرعیسیکمیت و نقش عملیموقعیشورا با ارتقا

، تنھا 1947در سالون زنانیسیجھ، کمید. در نتیماً بھ شورا ارائھ نمایش را مستقیھاگزارش
.ل شدی، تشکیون فرعیسیک کمیعنوانک جلسھ بھ یپس از 

عام راجع بھ یھاتیون حقوق بشر، توسعھ و فعالیسیون زنان و کمیسیل کمیج تشکیاز نتایکی
.گر بودیدیخاص زنان از سویھاتیک طرف و فعالیحقوق بشر در سازمان ملل متحد از 

حقوق ین حفظ و ارتقایک رابطھ مبھم بیجداگانھ، منجر بھ توسعھ مین دو رژیھا، اسالیدر ط
آنان شد. یحقوق بشریھاینگرانژه توجھ بھیزنان، بھ ویھایو توجھ بھ نگرانیعام بشر

یم منجر بھ سھل انگارین دو رژیدارند کھ وجود ایصاحب نظران و فعاالن حقوق بشر اظھار م
.شده استیعام حقوق بشریھاتیزنان در فعالیدر باره حقوق بشر

ت زنان را یزنان، توجھ خاص و تمرکز بر وضعیم جداگانھ برایک رژین حال وجود یدر ع
خاص یم خاص مربوط بھ زنان در سازمان ملل، ھنجارھایکرد. پس از پنج دھھ، رژین میتضم

، یحقوقیارھایده است. عالوه بر روشن کردن معیرا دربارة زنان توسعھ بخشیالمللنیحقوق ب
ض یتبعیامدھایز پیاصالح عوامل و نیرا برایو اجتماعیاسیسیارھایم جداگانھ معین رژیا

یف فوق، ھمکاریانجام وظایده است. برایبرند، بھبود بخشیک کھ زنان از آن رنج میستماتیس
بھ زنان را کھ مربوطیادی، موضوعات زیر دولتیغیھاز سازمانیمربوط بھ زنان و نیھاگروه

.مطرح کرده استیالمللنیو بیشود، در سطح ملیم
ونیسیب کمیارات و ترکیاخت

تبین وشفاف سازی مقرراتیسازمان ملل براین حکومتیبیان نھادھایون زنان، در میسیکم
داشتھ یزن و مرد در سراسر جھان است، سھم مھمین برابریکھ ھدف آنھا تاماستراتژی ھای 

ھ یض علیپردازد کھ ھدف آنھا رفع ھرگونھ تبعیمیشنھاد اقداماتیھ سفارش و پون بیسیاست. کم
یکھ از سوییھایون در جھت تمرکز بر نگرانیسین کمین ایباشد. ھمچنیمین برابریزنان و تام

رخ مو2ون زنان، قطعنامة شماره یسیت کمیدارد. منشأ صالحیاشود، نقش عمدهیزنان ابراز م
3.باشدیم1948ژوئنکم یست و یب
بھبود حقوق هت در باریامنیشنھاد بھ شورایھ پگزارش و ارائین قطعنامھ، شامل آماده سازیا

قطعنامھنیھمچنشود.یت میم و تربیو تعلی، مدنی، اجتماعی، اقتصادیاسیسیھانھیزنان در زم
ستلزم توجھ ن کھ محقوق زنایخواھد تا راجع بھ مسائل اضطراریون زنان میسیمزبور از کم

ھ ارائھ بحقوق برابر ھستند،یو مرد داران اصل کھ زنیایبھ منظور اجراباشند،یمیفور
یت داشتھ است کھ بھ بررسیون صالحیسیبھ بعد، کم1947از سال شنھادات موثر بپردازد.یپ

ت: پنجم اگوست یامنیشورا76(قطعنامھ .شودیت زنان مربوط میبپردازد کھ بھ وضعیروابط
1947(
بھ یروبیکھ در نا» زنان و جھان سوم«کنفرانس ی، در پ1987ون زنان در سال یسیت کمیصالح

ش یون را افزایسیف کمیشورا وظان یا،ھجیدر نت.4افتیش یبرگزار شد، افزا1985سال
طلبانھ، توسعھ، صلح و نظارت بر یدن اھداف تساویجملھ شامل ارتقا بخش.این موارد ازداد

یبرا» ندهینگاه بھ آیژاسترات«با عنوان یروبینفرانس ناشد کھ در کیمیماتاقدایاجرا
و باز یابید کھ بھ ارزیون موظف گردیسین، کمیشرفت زنان در نظر گرفتھ شده بود. ھمچنیپ

و 1995بپردازد. در سال یو جھانیان منطقھی، بیا، منطقھیشرفت زنان در سطوح ملیپینگر
ون زنان مورد یسیف کمیزنان، وظاهدر باریک کنفرانس جھانیپس از ، گریک بار دی، 1996

یناشیروبیرا کھ از کنفرانس نایدیف جدیون بتواند وظایسیمجدد قرار گرفت تا کمیباز نگر



در یجھ، مجمع عمومیآن را انعکاس دھد. در نتیشده بود بھ عھده گرفتھ و دست آوردھا
ن یچھارم«ج حاصل از ینتایاجراهخود در بار1995دسامبر 22مورخ 203/50قطعنامة 

ون یسیت و کمیامنی، شورایم گرفت کھ مجمع عمومی)، تصم5»(زنانهدر باریجھانکنفرانس 
جاد کنند، تا یمتفاوت را این دولتیسم بیخود، سھ مکانیھاتیارات و صالحیزنان، متناسب با اخت

ن ین نھادھا، ھمچنیند. ایفا نماینقش نخست را اھا یگذاراستین سیب ایھا و تعقیگذاراستیدر س
رفتھ شد، بھ عھده داشتند و نقش یرا کھ در کنفرانس پذیفھ اجرا و نظارت بر مقرراتیوظ

.ون زنان بودیسینھ از آن کمین زمیدر ایمحور
بھ عھده یدیف جدیوظا1996یدوم جوال6/1996شورا بھ عنوان نھاد مادر، در قطعنامھ 

:ف عبارتند ازین وظایشت. اون گذایسیکم
ھنیکھ در زمیا مشکالتیشرفت و یپزانیمیابیو ارزیکمک بھ شورا در امر نظارت، بازنگر-1

ھا؛نھین زمیز ارائھ مشورت بھ شورا در ایھ پکن و چارچوب عمل و نیاعالمیاجرا
ن ملل و سازمایھاتیدر فعال» دگاه جنس محورید«از یک روند کلیجاد یتالش در جھت ا-2

ھا؛نھیگر زمین سازمان در دیایتوسعة نقش محور
ک نھاد یکمک بھ شورا بھ عنوان یسازمان ملل براه کھ در نظام گستردیص موضوعاتیشخت-3

شود؛یھماھنگ کننده موثر واقع م
یا برابریت زنان یکھ بر وضعیموضوعاتهد در باریجدیھادگاهیروندھا و دص مسائل، یتشخ-4
ن یز ارائھ مشورت در ایباشد و نیعاجل میریگمیر گذار بوده و مستلزم تصمیمرد تاثن زن ویب

نھ؛یزم
»چارچوب عمل«ت یعامھ و تقویآگاھیحفظ و ارتقا-5
ون زنان یسیکھ کمیدھد. در حالیل میون زنان را تشکیسیکمھن مقوالت، اساس جلسات ساالنیا

زار نشد)، بھ طور ساالنھ جلساتش را برگزار کھ جلسھ برگ1964(بھ جز سال 1970تا سال 
ون بھ یسین کمیت ایکبار، از اھمیون پس از آن بھ طور دو سال یسیجلسات کمیکرد، برگزاریم

گر جلسات یبھ بعد، بار د1987در امور زنان کاست. از سال یون محوریسیک کمیعنوان 
شود. از سال یمارچ برگزار مون بھ صورت ساالنھ درآمد کھ معموالً در دوھفتھ نخستیسیکم

یرا برایگر، نقش فعالک گزارشیس سھ معاون و یک رئیاز ون، مرکبیسیدفتر کم1996
.فا کرده استین دوام منظم جلسات ایتضم

یافتھ است. در حالیز گسترش یون نیسیسازمان ملل متحد، حجم کمیش اعضایمتناسب با افزا
عضو بھ سال 18بھ 1952ن تعداد بھ سال یضو داشت، اس پانزده عیون در ھنگام تاسیسیکھ کم
ید. اعضایعضو رس45بھ 1989عضو و بھ سال 32بھ 1966عضو بھ سال 21بھ 1961

ک دوره چھار سالھ انتخاب ییبرایاقتصاد-یاجتماعیشورایعنیون توسط نھاد مادر؛ یسیکم
شورا متناسب با مناطق یھایخود ھستند.کرسیھاندگان حکومتینماء،ن اعضایشوند. ایم

ع شده است:یر توزیبھ صورت زییایجغراف
ییقایآفریعضو از کشورھا13
ایعضو از آس11

بین و کارائیالتیکایعضو از آمر9
ر کشورھایو سایغربیعضو از اروپا8
یشرقیاروپایعضو از کشورھا4و 



یناظر و افتخاریشرکت اعضا
متبوع شان یھاتوسط دولت،آنیباشد کھ اعضایمین دولتیبون یسیک کمیون زنان، یسیکم

کنند و تنھا یمیندگینمامتبوعشان رایھادولتبنا براین، این نمایندگانشوند.یده میبرگز
ھ یشود کھ کلین امر مانع از آن نمیدارند. البتھ ایمات آن حق رایون در تصمیسیکمیاعضا
ون شرکت کنند و اظھار نظر یسیناظر در جلسات کمیاعضاسازمان ملل بھ عنوانیاعضا

د یون کھ مورد تاکیسیکمیت کاریرند. در واقع، اھمیسھم بگیر رسمیز در مذاکرات غیند و نینما
کنند، انعکاس یآن فعاالنھ شرکت مھناظر کھ در جلسات ساالنیسط اعضاباشد، تویھا مدولت

.ابدییم
اروپا یقا و شورایھ آفریچون اتحادین دولتیبیھاندگان سازمانیا، نمیعالوه بر ناظران دولت

در جلسات یر دولتیغیھاکنند. شرکت سازمانیون شرکت میسیبھ طور منظم در جلسات کم
.ون بر خوردار بوده استیسین کمیایبرایادیت زیون، از اھمیسیکم

وارد یریچشم گیاسیسیھاکنند و فشاریرا مطرح میمتفاوتیھادگاهیھا دن سازمانیا
، مدنظر قرار یو اقتصادیزنان در سراسر جھان و از ھر قشر اجتماعیھایآورند تا نگرانیم

ر یز تفسین توجھ بھ مسائل زنان و نیتضمیبرایھاواسطھیر دولتیغیھارند. سازمانیبگ
ھا ن سازمانیاباشند.یمیدر سطح ملیبھ صورت عملیالمللنیبیھایگذاراستیحقوق و س

ن موضوعات با یرا بھ ایالمللنیبھد را مطرح کرده و توجھ جامعیر جدایمسائل و موضوعات بس
.جلب نموده اندیالمللنیبیھاتیمسئولیانگشت گذاشتن رو

مول جلسھ سران کشورھا بھ دعوت سازمان ملل متحد، بھ ش90ھکھ در دھیجھانیھاکنفرانس
حقوق بشر در یکنفرانس جھان،1990بھ سال» وژانیو آرزانتینودیر«ن در یزمهدر بارة کر

ات ، مالق1994در قاھره بھ سال » ت و توسعھیجمع«یالمللنی، کنفرانس ب1994ن بھ سال یو
» پکن«در زنین کنفرانس جھانی، چھارمیتوسعھ اجتماعھنیدر زم» پنھاگک« سران جھان در

ھم بھ لحاظ تعداد یر دولتیغیھاش مشارکت سازمانیابرگزار شده است، بھ افز1995بھ سال 
ھا در گذشتھ محدود بھ کھ شرکت سازمانیو ھم بھ لحاظ تنوع کمک نموده است. در حال

ة یالھام بخش کل90ھدھیھاشد، کنفرانسیمیر دولتیغبزرگ یھامشارکت سازمان
نھ ین زمیرند و در ایسھم بگیکوچک و بزرگ شد تا در سازمان ملل بھ صورت فعالیھاسازمان

.ا نداشتھ باشندیبا سازمان ملل داشتھ باشند یوندیھا، پن سازمانینداشت کھ ایتفاوت
یالمللنیحقوق بیون زنان در توسعھ ھنجارھایسینقش کم

جھ ص مسائل داشتھ است کھ تویدر تشخیاش نقش مھمخ پنجاه سالھیتاررون زنان،دیسیکم
یبرایک چھارچوب حقوقیون کھ در آغاز بر توسعھ یسین کمیاطلبد.یمرایعاجل جامعھ جھان

زنان را یھاینگرانھ کھ بتواند نگرانیدگاه کلیک دید داشت، بھ مدافع ین حقوق زنان تاکیتام
ون زنان در یسیت کمیکانون فعالل بھ یل شده است. نقش زنان در توسعھ، تبدیانعکاس دھد، تبد

لل متحد در سازمان مهعمدیھاز در خالل کنفرانسیھ و نسال گذشتشد. در چند90و 80ھدھ
اش از توجھ بھ مسائل مشخص اما جداگانھ زنان کھ در یر موضع نظرییون بر تغیسی، کم90ھدھ

ن یا ایشد و یوجو مجستیگر مسائل اجتماعیا بھ صورت جداگانھ و مجزا از دیھا آن راه حل
قرار داده و راه حل مورد نظر را یو اقتصادیگر عوامل اجتماعیدمسائل را در رابطھ متقابل با 

.ده استید ورزینة مسائل زنان تاکیدر زم» ت محوریجنس«دگاه یک دیکردند، بھ یجو موجست
ن کھ چطور نقش ین زن و مرد و ایبھت محور، بر رابطیدگاه جنسیزن، دتوجھ بھیبھ جا
مسائل ھیمتفاوت با توجھ بھ کلیھافرصتقوق، منابع وآنان بھ حیابیزن و مرد و دستیتیجنس



، یاصلیژم استراتیون تنظیسیکمهرد، اکنون توجھ عمدیگیر قرار می، تحت تاثیو جھانیمل
.دھدیل میرا تشک"یتیجنسیبرابر"ن ھدفیتام

ون در یسینقش کمد بریون با تاکیسیبھ مراحل مختلف کار کمین مقالھ نگاھیایبخش بعد
.باشدیمیو ھنجاریاستگذاریوسعھ ست

زن و مردین برابریتامیبرایتوسعھ چارچوب حقوق
سھ خود با مردان یکھ در آن زنان در ھنگام مقایت نابرابر حقوقیون زنان از آغاز بر وضعیسیکم

آمارن پرسشنامھ، یچندیملل متحد با اجرادبیر کل سازماند داشت. دفتریشوند، تاکیاز آن آگاه م
یحقوق بشریتوسعھ ھنجارھایون زنان برایسینمود کھ کمیرا جمع آوریو مطالعھ اطالعات

ابد. یدست یھ زنان پرداختھ و بھ برابریض علیان تبعیکارش را بر اساس آن آغاز نمود تا بھ ب
یم نمود کھ شامل موضوعات خاصین سند را تنظیس چندیش نویون زنان پیسین راستا کمیدر ا

رفع «اصل یون بھ شرح معنایسین، کمیشد. ھمچنیزنان میو شھروندیاسیسچون حقوق
ق یرا گسترش داد کھ از آن طریالمللنیبیھاسمیزنان پرداختھ و مکانین برابریو تام» ضیتبع

.ن اصل نظارت شودیایبر اجرا
توانند در یلھ زنان میپردازد کھ بدان وسیمزمییحقوق بشر بھ ارائھ مکانیلمللانیحقوق ب
زنان صرفاً ین حال، تحقق برابریابند. در عیبرابر دست یھابھ حقوق و فرصتیسطح مل

مناسب ندارد. در واقع، رفتار برابر با زنان در یحقوقیارھایبھ وجود ھنجارھا و معیبستگ
بستھ با وایادیزان زیھ بھ میاولیزنان بھ برابریابیباشد. اما دستیمیاساسیک منبایقانون 

مسدود ن نقش را یخواھد داشت کھ ایذھنیھام و قالبیھا، مفاھنقش زنان و جامعھ در نگرش
یھ چارچوب حقوقین، تھی. بنابراابدییر نمیین قانون تغیھا با تدوھا تنن گونھ نگرشینموده اند. ا

یبر برخوردارنھ حقوق، یم اسناد حقوق در زمیتنظیبھ جاکھ،دیل گردیتکمژین استراتیبا تدو
ین استراتژید شد. ایتاکینھادھو توسعیعملیھاستایسیق اجراین حقوق از طریاز ایعمل
.د داشتیتاکین نابرابریایھاو نشانھئمش از عالیزنان بیبرعوامل نا برابریعمل

دگاه یو دیکامل از عوامل نابرابریمربوط بھ مسائل زنان، آگاھیالمللنیبیمعاھدات حقوق بشر
زنان در سطح یجاد نمود کھ بر اساس آن، موضوع برابریرا ایغالب توسعھ، چارچوب

ع یوقایکھ جمع آوریژن استراتی، با این چارچوب عملیاافت.ییشتریبشفافیتیالمللنیب
ھم چنینز یآورندو نیمذاکره میزھایکھ زنان بر سر میتمرکز بر موضوعاتیر برایمشاھده پذ

د توسط ین موضوعات بای، ادسترسی نمایندست زنان بھ حقوق برابر شان اقراراگر
یک سریدلیل، بھ 70ھاز اواسط دھم و تکمیل گردند.اعالیالمللنیو بیگذاران ملستایس

زنان، توسعھ و یبھ ھدف برابریابیشرفت زنان، دستیمربوط بھ پیھادر طرحیاقدامات عمل
.ل شدیتبدیالمللنیو بیملبھ کانون توجھ یصلح بھ آرام

زنانیوق بشرحقیھنجارھاھتوسع
ن یون زنان، ایسیو کم(در حال حاضر شورای حقوق بشر)ون حقوق بشریسیس کمیاز بدو تاس

از تعھدات منشور ملل متحد راجع بھ اعتقاد یریرانھ و انعطاف ناپذیگون برداشت سختیسیدو کم
ارائھ یضیگونھ تبعچیھمگان، بدون ھیبرایادیبنیزن و مرد و آزادیابر برابھ حقوق بر

در مربوط بھ زنانیتوسعھ ھنجارھایدو جانبھ را برایژستراتک ایون زنان یسیدادند. کم
و از سوی یعام حقوق بشریھنجارھاھر بر توسعیتاثیک سوازدستور کار خود قرار داد.

قی زنان و مردان را در پیش گرفت.دیگراعمال این ھنجارھا در جھت تحقق یکسان برابر حقو
عبارت اززنان،یبرابرتوسعھ چارچوبیون زنان، برایسیتالش کمھیاولیھااز گامیکی



شنھادات یحقوق بشر بود. پیة جھانیس اعالمیش نویھ پیون در تھیسین کمیایریگسھم
.استھ درج شدهیزنان بھ طور خاص، در اعالمیون نشان داد کھ موضوع برابریسیکم

:ھ عبارت بودند ازیمسائل مندرج در اعالم
6زنان در ھنگام ازدواج، پس از ازدواج و انحالل آن. یحقوق مساو

خاصیھاونیکنوانس
شده بود، بھ یزنان جمع آوریت حقوقیوضعھنیکھ در زمیاستفاده از اطالعاتون زنان بایسیکم

ن یپرداخت. ا1950لیو اوا1940ھون در اواخر دھین کنوانسیس چندیوش نین پیتدو
زنان را نشان ی، نابرابرسھ با مردانیشد کھ در مقام مقایمیون شامل موضوعاتیوانسکن
زنان یون را کھ حقوق برابر را برایتوانست سھ کنوانسین کار، مجمع عمومیجھ ایدر نتداد.یم

.ب برساندیکرد، بھ تصوین میخاص تضمیھانھیدر زم
ون یو دو کنوانسمنطبق بودهبر منشور ملل متحدروشنیزنان، بھ یاسیق سون حقویکنوانس

ھا بھ ونین کنوانسین، این شدند. بنابرایحقوق بشر تدویجھانھیات اعالمیادباساسگر برید
.ت نمودیرا کھ در اسناد مھم سازمان ملل مندرج بودند، تقویوضوح اصول

ب یپس از تصو1954رفتھ شد و در سال یذپ1952زنان، در سال یاسیون حقوق سیکنوانس
کھ آن را ییون، کشورھاین کنوانسیاجرا درآمد. بر اساس اھاز کشورھا، بھ مرحلتعدادی

ان حق برابر با مردان اعطا ، بھ زنیضیگونھ تبعچیسپارند کھ بدون ھیب کرده اند، تعھد میتصو
7.یدولتیھاو حق اشغال سمتشدن دادن، حق انتخابین حقوق عبارتند از: حق رایاکنند.

ھبھ مرحل1958واقع شده و بھ سال رشیمورد پذ1957ت زنان متاھل، در سال یون ملیکنوانس
ت سابق شان را حفظ کنند و یون، زنان متاھل حق دارند کھ ملین کنوانسیآمد. مطابق با ااجرا در

8.ن شودییت ھمسر تعیر ملییا تغید در اثر ازدواج، طالق و یت نبایا بھ دست آوردن ملیترک 
رشیمورد پذ1962ت از ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج بھ سال یون رضایکنوانس

ن یون عبارت از تضمین کنوانسیایآمد. ھدف اصلاجرا درھبھ مرحل1964واقع شده و بھ سال 
9ازدواج بود.زندگی مشترک ودر طرفینت یرضا

مربوط بھ حقوق زنان، قبل از آن کھ یھاونین کنوانسیتدوون زنان، دریسین، کمیبنابرا
و یو اجتماعی، فرھنگیثاق حقوق اقتصادیس دو میش نویھ پیون حقوق بشر بھ تھیسیکم

رش یملل متحد مورد پذیتوسط مجمع عموم1966بپردازد کھ بھ سال یاسیو سیحقوق مدن
ثاق بھ طور یوفق بوده است. ھر دو م) بھ مرحلة اجرا درآمد، م10(1976واقع شد و بھ سال 

ثاق حقوق یباشند. میزنان و مردان قابل اعمال میبرایضیگونھ تبعچیو بدون ھیمساو
ل یخاص زنان بھ تفصیھاونیگر کنوانسید کھ قبالً در دریگیرا دربر می، حقوقیمدن-یاسیس

.آمده بودند
ض از زنانیھ رفع تبعیاعالم
دند یعضو الزم دیگانھ، کشورھاسھیھاونیز کنوانسیآمتین موفقشدییو اجراپذیرشپس از

ه مطالعھ قرار گرفتھ و نشان دھندن سال موردیچندیتوجھ نشان دھند کھ طیبھ موضوعات
یاز سو1967ض از زنان، بھ سال یاشکال تبعھیھ رفع کلیاعالمفراوان بر زنان بود.ینابرابر

چون انسانی،از حقوقیعیف وسیھ طین اعالمی) ا11رش واقع شد.(یمورد پذیمجمع عموم
ن سند بھ عنوان یگرفت. البتھ ایرا دربر میو فرھنگی، اجتماعی، اقتصادیاسی، سیحقوق مدن

را یباشد؛ زیمیو اخالقیاسیفشار سیست، اما دارایالزام آور نیھ، بھ لحاظ حقوقیک اعالمی
وجود اسناد بان امر کھیاهرا در باریمومون زنان و مجمع عیسیکمجمعیھ نظرین اعالمیا



ھ زنان ھم در یض علیثاق فوق الذکر، تبعیعام و خاص زنان، ھمچون دو میالمللنیبیحقوق
.ن کشورھا و ھم در عمل ادامھ دارد، انعکاس دادیقوان

ھ زنانیض علیھ اشکال تبعیون محو کلیکنوانس
، عبارت از 1957سال دریتیکوسیکزمدر باره زنان دریکنفرانس جھانحاصل از نتیجھ 

ن یھ زنان بود. ایض علیمحو تبعهآور در بارالزامیک سند حقوقیل کار یدرخواست تکم
.بوده استین سو در دست بررسیبھ ا1972ون از سال یکنوانس
سازمان یتوسط مجمع عموم1979سال درھ زنان، یض علیاشکال تبعھیون محو کلیکنوانس

ون، بھ عنوان ین کنوانسی) ا12آمد.(اجرا درھبھ مرحل1981سال دررش وید پذملل متحد مور
زمانون یات کنوانسیجاد نمود. بحث از جزئیرا ایحقوق و الزامات،یون حقوق بشریک کنوانسی

ت یون اھمین کنوانسیاکھ بھ این موضوع بسنده می نمایم نجا فقط یدر ا.طلبدیمیترعیوس
.ستداشتھ ایادیزیخیتار

گر معاھداتیو د1967ھ یون خاص زنان، اعالمیکنوانس
جاد نمود کھ نسبت بھ اعمال و ین درک را ایض، ایھ تبعیمربوط بھ مبارزه علیحقوق بشر

صورت یزی، توجھ ناچبا آن مواجھ ھستندکھ زنان در سراسر جھان یزیض آمین تبعیقوان
ع باشد، اساس یو وسیت جھانیماھیداراکھآورالزامیالمللنیبهک معاھدیرد. وجود یگیم

لھ قادر باشند بھ محو یبدان وستاشد یمیھا تلقدولتیفھ برایھرگونھ تعھد و وظیضرور
در یم نظارتزی. نبود ھرگونھ مکاننمایندن ین زن و مرد را تامیبیض پرداختھ و برابریتبع

ک یجاد نمود کھ کار بایل را این تمایآور، ار الزامیغھایھیخاص زنان و اعالمیھاونیکنوانس
س یاسناد فوق تأسین اجرایتضمیموثر را برایم نظارتزیک مکانیکھ یگریون دیکنوانس

توسط کشورھا خواھد نھداوطلبایھااتر از ارائھ گزارشفریمزین مکانیل گردد. چنید، تکمینما
.بود

آن راھ زنان را کھ اغلبیض علیاشکال تبعھیون رفع کلیعضو، کنوانسیکشورھاجھ،یدر نت
کھ در آن بودیونین کنوانسیون نخستین کنوانسیرفتند. ایشود، پذیده مینام"قانون حقوق زنان"

ض یاشکال تبعھیرفع کلیبرایرعام و تعھد سراسرجاد ھنجایھ زنان، با ایض علیت تبعیممنوع
ر یغویالمللنیض بین شامل تبعویوانسکناین . می نمایدمطرح یابھ نحو گستردهراھ زنانیعل
را دربر یر دولتیمالن غشود و ھم رفتار عایمیرا ھم شامل اعمال دولتیشود؛ زیمیالمللنیب
چون انسانی،از حقوقیعیف وسیھ زنان طیض علیعاشکال تبھیون محو کلیرد.کنوانسیگیم

شود. ھدف یرا شامل میخصوصیھاو حوزهی، اجتماعی، اقتصادی، مدنیاسیحقوق س
گر، یباشد. بھ عبارت دیزنان مین برابریآور، تضمالزامیک سند حقوقیون بھ عنوان یکنوانس
یاز حقوقیت مانع برخوردارینان حاصل شود، جنسیون بھ دنبال آن بود کھ اطمیکنوانس

.ن شده استیتضمیالمللنیشود کھ بر اساس حقوق بشر بینم
ھ زنانیھ رفع خشونت علیاعالم

ل یھ زنان، تکمیفع خشونت علھ ریمربوط بھ حقوق زنان در اعالمیارھا و ھنجارھایمعیازنگرب
ز یھ نیس اعالمیش نوی)پ13.(قرار گرفتیرش مجمع عمومیمورد پذ1993سال و دردیگرد

ن و بھ مجمعیون زنان تدویسیکھ قبالً بھ آنھا اشاره شد توسط کمیالمللنیگر اسناد بیھمچون د
.دیھ گردارائعمومی

ش گرفتھ شده یدر پیر دولتیغیھارا نشان داد کھ توسط سازمانییھاھ اوج تالشین اعالمیا
ھیکشورھا و کلھیشود در کلیکھ گفتھ میبھ موضوعرا نسبت یالمللنیبھند تا توجھ جامعبود

لب ججذب ننموده،یھا را در سطح ملدولتیع بوده، اما ھرگز توجھ جدیشایاقشار اجتماع



یقانونهن موضوع خارج از حوزیبھانھ کھ انیاز موارد بھ ایاریھا در بسبرعکس، دولتد.ینما
ده یموضوع مزبور را نادآن در حقوق جزا، یار جدیا تنھا با درج حاالت بسیقرار دارد و 

جھ یشود. در نتیاجرا میلیمیاز موارد با بیارین موجود در بسین حالت، قوانیدر بھتررند.یگیم
یک موضوع خصوصیھا بھ عنوان ت دولتیھ زنان، خارج از قلمرو مسئولیوجود خشونت عل

ھ ین امر را روشن ساختند کھ خشونت علیاخودیھابا تالشیر دولتیغیھاماند. سازمانیباق
.باشدیشان میمحروم کردن آنان از حقوق اساس،زنان

با اصرار بر یالمللنیبھزنان ارائھ داد، جامعھیخشونت علاز یفیھ کھ تعرین اعالمیبا صدور ا
ھ درک یاعالمن موضوع برداشت.یشرفت ایرا در جھت پیتوجھ منظم بھ موضوع، گام مھم

ت منجر بھ یشد کھ بر اساس جنسیمیاز خشونت بھ دست داد کھ شامل ھر عملیاگسترده
ا یی، روانیجسمیھابیشود و موجب آسانتظار رود کھ منجر بھ خشونت ایخشونت گردد و 

د بھ اعمال فوق، اجبار ین موارد شامل تھدیا زنان از آنھا رنج ببرند. ایزنان گشتھ و یبرایجنس
شوند؛ یشان میزنان از آزادھا محروم نمودن خودسرانیب شود یآسکھ موجب یآنان بھ اعمال

زنان اتفاق افتد. در یخصوصیا در زندگیو پذیردانجام حوزه عمومیگونھ اعمال درنیچھ ا
یریش گیق پیھ آنان از طریشد کھ زنان را در برابر خشونت علینیبشیپیادیھ اقدامات زیاعالم

ز با مجازات یکھ خشونت اعمال شده باشد و نیک نظام جبران خسارت، در صورتیجاد یا با ایو 
.ب مرتکب شوندگان، محافظت کنندیو تعق

ھجامعیشد برایز در آن، ابزاریز شرح اعمال خشونت آمیو نھ از خشونت یع اعالمیف وسیتعر
ھ زنان در دو سطح عوامل و ین خشونت علییمدافع حقوق زنان کھ بھ تبیھاو گروهیالمللنیب
.خشونت بپردازندیھاامدیپ

ھ زنان بھ وضوح مورد یھ زنان، خشونت علیض علیون محو ھر گونھ تبعیکھ در کنوانسیدر حال
ھ یض علیمحو ھرگونھ تبعھتیکمیعنیون ین کنوانسیت کننده ار نگرفتھ بود، نھاد نظاراشاره قرا
یعمومپیشنھادرد.یگیز دربر میزنان را نھیون، خشونت علینداشت کھ کنوانسیدیزنان، ترد

ف یدارد کھ تعری) اذعان م1992تھ: ین کمیا11ھھ زنان (جلسیض علیمحو تبعھتیکم19شماره 
ت یجنسشود. خشونت بر اساسیز میت نیجنسض، شامل خشونت بر اساس یتبعون ازیکنوانس

ر ین خشونت بھ صورت غیا ایک زن است و یرد کھ فرد مورد خشونت یگیل صورت مین دلیبھ ا
گونھ عضو بھ طور مشروح گفتھ شد کھ چھیھا)بھ دولت14دھد. (یزن را ھدف قرار معادالنھ

ون در یکنوانسیاجرایرا برایون عمل کرده و چھ اقداماتیسش نسبت بھ کنوانیبھ تعھدات خو
لحاظ نمایند.ھ زنان، یخشونت علھنیزم

ن ییرد، تعجاد کیھ زنان ایتمرکز بر مسئلھ خشونت علیبرایالمللنیبھکھ جامعیگریم دزیمکان
1994ون حقوق بشر بھ سال یسیھ زنان، توسط کمیخشونت علهک گزارشگر خاص در باری

شد. گزارشگر خاص کھ حکم یخشونت میامدھایپھا ھم شامل عوامل وگزارش)16و 15(بود.
این ت یبر ماھد شد، در سھ گزارش نخست خودیتمد2000و سال 1997اش بھ سال سھ سالھ

د یشود، تاکیکھ دولت مرتکب میھ زن در خانواده و جامعھ و بر خشونتی، خشونت علمشکل
)17(نمود.
یالمللنیبیارھایت بر قواعد و معو نظارءاجرا

خاص مربوط بھ زنان، درک و ی، ھدف از ھنجارھایالمللنیبیھ قواعد حقوق بشریھمچون کل
از یبرخوردارنیتضمینت نخستیباشد. مسئولیمین حقوق در سطح ملیزنان از ایبرخوردار

ل و برابر کامن یھا در تضمباشد. الزامات حکومتیمھاحکومته ن حقوق، بھ عھدیا
چون احترام بھ حقوق یشان، شامل الزاماتیاساسیھایحقوق و آزادھیزنان از کلیبرخوردار

)18شود.(یخود میزنان از حقوق بشرین برخوردارین حقوق و الزام بھ تضمیزنان، حفظ ا



از ت ین تبعیتضمیات برایبھ شکایدگیم رسزیھمچون مکانیالمللنیو کنترل بروند نظارت
ق ھا نسبت بھ اعمال مربوط بھ حقودولتیریت پذیت مسئولیجاد و تقویو ایالمللنیبیھنجارھا

ا بر یا بر اساس منشور ملل متحد و یم زین مکانیافتھ است. ایتوسعھ ،یمللالنیبھبشر در جامع
.جاد شده اندیاساس معاھدات مربوط بھ حقوق بشر ا

عضو بھ یھامنظم دولتیم گزارش دھزیمعاھده، مکانبریمبتنیم نظارتزین مکانیترعیشا
حفظ شد. بھ یالمللنیھ اسناد حقوق بشر بیکھ در کلیروندباشد؛یمیتخصصیالمللنیبیادھانھ

عضو ملزم یھادولتھیھ زنان، کلیض علیاشکال تبعھیون رفع کلیمثال بر اساس کنوانسعنوان
، گزارش تعھد داده اندون یکنوانسیاجرایکھ برایقر حقویو غیاقدامات حقوقهھستند در بار

.ندیھ نمایتھ
ون ارائھ خواھند یب کنوانسیک سال از زمان تصوین گزارش شان را بعد از یعضو اولیکشورھا

) گزارشات توسط 19گردد.(یھ و ارائھ میک بار تھیھا ھر چھارسال ن گزارشیداد و بعد از آن، ا
قرار خواھند یگردند، مورد بررسیل میون تشکیمواد کنوانسکھ بر اساس یمستقلینھادھا

ھ زنان یض علیرفع تبعھتیھ زنان، کمیض علیاشکال تبعھیکلون محو یگرفت. بر اساس کنوانس
شخص خود عمل یھاییباشد و با توجھ بھ تواناینفر م23د کھ مرکب از یل گردیتشک

)20کنند.(یم
ن یایھاباشد. نمونھیات میبھ شکایدگیرسه، قاعدیارتم نظزیبر مکانیمبتنهن معاھدیدوم

ثاق حقوق یمیارین پروتکل اختیکھ براساس نخستیارتباطات فردرونداند از: معاھده عبارت
ض یاشکال تبعھیون محوکلیکھ مندرج در کنوانسھ ایجاد شد، مفاد مشابیایو مدنیاسیس

ر یز، غیر آمیتحقیھار رفتارھا و مجازاتیاھ شکنجھ و سیون علی)کنوانس21باشد،(یمینژاد
)22و ظالمانھ.(یانسان

ھا، دولتیبرااز معاھدات یمنظم بر اساس الزامات ناشیدھگزارشھیک رویجاد یبا ا
رد کھ یگیقرار میاھ داوطلبانھیک رویھ زنان فراتر از یض علیاشکال تبعھیون محو کلیکنوانس

بھ یدگیرسه مبنی برشنھاد واردیباشد. پیمربوط بھ زنان میقبلیھاونیات کنوانسیاز خصوص
در ھنگام یو مدنیاسیثاق حقوق سیمیاریپروتکل اختھھ اضافون، بیبھ کنوانسیات فردیشکا

.دیجھ نرسیون، بھ نتیس کنوانسیش نویھ پیتھ
سازمانر،یاخیھادر کنفرانسیالمللنیشدن تعھدات مربوط بھ معاھدات بید مجدد بر عملیبا تأک

واگذار نمود تا ون زنان یبھ کنوانس،ونین کنوانسیایرا برایاریک پروتکل اختیتھیھ ملل متحد 
آغاز شد و بھ سال 1999در سال یارین پروتکل اختیکار اآن اقدام نمایند.میتنظنسبت بھ

ن یاھن جلسیدر پنجاه و چھارمیاریاختس پروتکلیش نوید. پیان رسیت بھ پایبا موفق1999
یکھ برااعالم گردید ل شد و پس از آن ین مجمع تحویبحث بھ ایبرا1999ان سال یمجمع در پا
ن پروتکل سھ ماه پس از آن کھ ده سند الحاق یباشد. ایا الحاق بھ آن آماده میب و یامضا، تصو

)23رسد.(یاجرا مھل داده شد، بھ مرحلیوحملل متحد تدبیر کل سازمان ب بھیا تصوی
یا گروھییکھ بر اساس آن، زنان بھ صورت فردنمودجاد یرا اروندی رایاریپروتکل اخت

ون آمده است،یات شان را در بارة نقض آن دستھ از حقوق شان کھ در کنوانسیتوانند شکایم
یات فردیآن کھ شکایل دھند. پروتکل مقرر نمود کھ برایھ زنان تحویض علیرفع تبعھتیبھ کم

ن کھ امکان یت شود؛ از جملھ اید رعایباییارھایرد، معیقرار بگیتھ مورد بررسیوسط کمزنان ت
جاد یرا ایقاتیک روند تحقین پروتکل یجبران خسارت در داخل کشور وجود نداشتھ باشد. ھمچن

ق بپردازد. یک حقوق زنان بھ تحقیتماتیا سید ینقض شدهسازد تا در باریتھ را قادر میکمکرد کھ 
است کھ یاریاختهک مادیین پروتکل دارایباشند. اد عضو پروتکلیھا بار دو مورد، دولتدر ھ

توانند یاند، ما بھ آن ملحق شدهیب رسانده و یکھ پروتکل را بھ تصوییبر اساس آن کشورھا



یچ حق شرطین پروتکل صراحت دارد کھ ھیق را قبول ندارند. البتھ ایتحقروندند کھ یبگو
کھ یبا افرادیاند کھ از بدرفتارھا ملزم شدهدولت،ن، در پروتکلیشود. عالوه بر ایرفتھ نمیپذ

ھا ن دولتی. ھمچنورزندد آنان اجتنابیا تھدیفھ ھستند و یوظیمطابق با پروتکل مشغول اجرا
ون ی، کنوانسیاریوتکل اختپرگردیدنعموم برسانند.با اجراین سند را بھ آگاھیملزم ھستند، ا

ون یکنوانس(یالمللنیبیاسناد حقوق بشرھیھ زنان، در سطح کلیض علیکال تبعاشھیکلمحو 
ھ یون علی، کنوانسیض نژادیاشکال تبعھین محو کلوی، کنوانسیو مدنیاسیحقوق سیالمللنیب

یافت کھ داراید نو ظالمانھ) ارتقا خواھیر انسانیز، غیرآمیگر اشکال رفتار تحقیشکنجھ و د
افت کھ ید نخواھءارتقاییھانویکنوانستمامز بھیباشند و نیمیات فردیبھ شکایدگیرسروند
)ھ شکنجھیون علی(کنوانس.ق ھستندیتحقروندیدارا

شرفت زنانیپیبرایالمللنیم بیک رژیجاد یا
ن یت ایدوم فعالھدر حقوق بود، مرحلین برابریتامون زنان در جھتیسیکمھیت اولیاگرچھ فعال

ع در یر سریید قرار داد. تغیزنان مورد تائھن حقوق را در جنبش توسعیاھون توسعیسیکم
در حال یکشورھایتوجھ را بھ سو1960و دھھ 1950ھت ملل متحد در اواخر دھیعضو

کشورھا ھیدر کلیو اقتصادیاجتماعھبھ توازن توسعیابیت دستیو براھمتوسعھ جلب نمود
یارھایمعهدرازمدت در بارھک برنامین روند، بھ بسط یدوام ااون زنان بیسید شد. کمیتاک

خود، یدوم کارھ. در خالل مرحلپرداخت1960شرفت زنان در اواخر دھھ یپیبرایالمللنیب
و یماعو بر نقش اجتتوسغھ نیافتھ یاز زنان در کشورھایمیت عظیاکثریازھایون بر نیسیکم

ش یت زنان و افزاید نمود. ھدف، بھبود وضعیشان، تاکیکشورھاھآنان در جھت توسعیاقتصاد
.بودیالمللنیو بیملیھابخشھیدر کلیض و بر اساس برابرین تبعمشارکت فعال آنان، بدو

بھبود یت ملل متحد را برایسوم فعالھزنان، مرحلهدر باریجھانیھااستیکانون سھتوسع
باشد. ی، توسعھ و صلح میبرابرھسھ مقولهدارندن مرحلھ در بریدھد. ایل میت زنان تشکیوضع
ش یمرد. افزازن و نیبین برابریتامیت براید فعالین مرحلھ عبارتند از: تشدیایھانشانھ

زنان بر هندیر فزایت تاثیت شناختن اھمیرسمو بھ یالمللنیو بیملھمشارکت زنان در توسع
.یم صلح جھانیتحکھا ودولتنیبیتوسعھ روابط دوستانھ، ھمکار

آموزشمتحد، سھ سازمان ملل یزن از سوھزنان و اعالن دھهدر باریاز سھ کنفرانس جھان
:توان آموختیده میآنیر را برایز

نداشتھ یشرفت زنان ثمر چندانیپیبراھتوسعیکلیژمربوط بھ استراتیارھاین کھ معینخست ا
ن یباشند کھ ایمؤثر میزنان، در صورتتوسعھو یرگذااً، اقدامات مربوط بھ قانونیاست. ثان

رند، یھا صورت بگیداورشیھا و پر نگرشییتغیکھ برایگریدیگونھ اقدامات با اقدامات
سود ببرند، توسعھیھان کھ زنان بتوانند از حقوق برابر و فرصتیایھمزمان باشد. ثالثاً، برا

ن کنفرانس مربوط بھ زنان یچھارمھمھ درش ازیھا بن درسیآورد. ایرویتید بھ اقدامات حمایبا
.توسعھ و صلح بودین برابریتامیگرفتھ شد کھ عنوانش، اقدام برا1995در سال 

1985تا 1975یھاع سالیوقا
م زن اعالیبھ عنوان سال جھانرا1975، سال 1972سال درملل متحدسازمانیمجمع عموم

نمود.
بود کھ در آن زنان بھ تمام معنا و بھ طور یاس جامعھیزن، تاسینسال جھامھدف از اعال

ن ین چنیتامیژمشارکت داشتھ باشند و استراتیاسیو سی، اقتصادیاجتماعیدر زندگیواقع
را بھ عنوان سمار8د ملل متحسازمانن بارینخستیبرا1975گردد. در سال یمعرفیاجامعھ

.داشتمروز زن اعال



بود کھ از یتیکوسیکززنان در میان، کنفرانس سال جھانزنیدر بارهیانس جھانن کنفرینخست
در » طرح اقدام«رش ین کنفرانس، پذیایجھین نتیترد. مھمیبرگزار گردیجوال2جون تا 19

.بودت زنانیعاز وضیجھانیابین ارزیاولیھیبا ارایسطح جھان
بھ منظور اقدام در جھت بھبود سھ یالمللنیو بیدر سطوح ملیدیکلیھابخششاملن طرح یا

سواد یھانھیدر زمیرفت بھبود مشخصی، توسعھ و صلح بود. انتظار میموضوع: برابر
و یشغلیھات فرصتیم و تربیبرابر بھ تعلی، دسترسیاحرفھیھازنان، آموزشیآموز

.، حاصل شودبھداشتیبھ خدمات یدسترس
ھا نھیزمیھیت زنان در کلیل وضعیز تحلیمعلومات و اطالعات و نیرآوجمعکنفرانس بر نقص 

.دید ورزیو سطوح تاک
یر گذاریز در تاثیزان رشد و نیمیابیھا و ارزیاست گزاریم سین گونھ معلومات در تنظیوجود ا

ارزیابی گردید.یبھ نفع زنان ضروریرات اجتماعییبر تغ
» طرح اقدام«نان، در زین برابریتامیبرایعنوان ابزاربھ ینھادید بر توسعھیدر کنار تاک

یع اجرایتسریبرایالھیا دفتر زنان بھ عنوان وسیون یسیک کمیجاد یچون ایمزیس مکانیتاس
ت یموقعمطالعھیمزین مکانی. ھدف از چنبھ نظر می رسیدیضروریدر سطح مل» طرح«ن یا

مربوط بھ زنان یبود کھ اھداف ملیھا و سفارشاتمھبرناھیھا و ارایگزاراستیسزنان، توسعھ
.را تحقق بخشد

نھاد آموزش و «و یالمللنیقات بیتحقیعنیجاد دو نھاد خاص زنان؛ ین کنفرانس منجر بھ ایا
.ھ شده بودیون زنان تھیسیآن توسط کماساسنامھشد کھ » شرفت زنانیپ

توسط مجمع یتیکوسیکزان کنفرانس میپادر 1976-1985ح ، توسعھ و صلیزنان: برابردھھ
گردید.مملل متحد اعالسازمانیعموم
یح ملبود کھ در سط» طرح اقدام«یزنان، تمرکز بر اجران دھھ بھ عنوان دھھیاز اعالن اھدف

.رش واقع شده بودیمورد پذیتیکوسیکزدر کنفرانس میالمللنیو ب
برگزار شد، اختصاص بھ 1980یجوال30تا 14زنان کھ ازدر اواسط دھھکپنھاگکنفرانس 

) در 26داشت.(یتیکوسیکزکنفرانس م» طرح اقدام«یدر اجراشرفت حاصلھیزان پیمیابیارز
ن یوند بینبوده است، پیت زنان کافیت بھبود وضعیفیت و کیکھ کمم گردیدن کنفرانس اعالیا

ب شدند کھ اھداف یھا ترغد. دولتح داده شیت زنان توضیدر سطح جھان و وضعیبحران اقتصاد
بھ خصوص شان را یھاتیش گرفتھ و فعالیزنان در پمھ دوم دھھینیرا برایخاصیفیکو یکم

.ندیت زنان متمرکز نمایم و تربیو تعلبھداشتیبر بھبود اشتغال، وضع 
دھھیدست آوردھا» یابیو ارزیگربازن«در کنفرانس یروبیکشور در نا157ان دھھ، یدر پا

یمورد بررس،دیبرگزار گرد1985یجوال26تا 15، توسعھ و صلح را کھ از یزنان، برابر
زنان و ین دھھ بود. قدرت جنبش جھانیشرفت ایپین کنفرانس بازنگریایقرار دادند. ھدف اصل

ز یو نیمقدماتیھادر کنفرانسیالمللنیو بین جنبش بر موضوعات ملیر روز افزون ایتاث
بون آزاد یو بھ موازات آن در تریروبیدر کنفرانس نا،یر دولتیغیھاسازمانسابقھیر بحضو

.افتیانعکاس یر دولتیغیھاسازمان
بود کھ در آن ی) طرح27شرفت زنان(یپیبرایروبیکنفرانس نایندهینگاه بھ آیژاسترات

مقابلھ 2000زنان تا سال یابرلھ با موانع نابریدر نظر گرفتھ شد تا بدان وسیمجموعھ اقدامات
ر، یچون زنان فقر و محروم، ھمیب پذینسبت بھ زنان آسین کنفرانس، توجھ خاصیشود. در ا

اند، صورت قرار گرفتھیکھ مورد بد رفتاری، مھاجر، معلول و زنانکھنسال، زنان ییروستا
ت یھ اقدامات حمالیرا کھ بدان وس1970و اواخر دھھ 60کرد دھھ یرویژن استراتیگرفت. ا

ر داد. ییشد، تغیمیت زنان تلقیبھبود وضعیھان گامیزنان از نخستیگرانھ از منافع اجتماع



یاست گزاریک سیجاد یدگاه ایش را بھ دیان دھھ، جایزنان، در جرید توسعھ برایدگاه فواید
زنان در بربراق مشارکت ی، توسعھ و صلح تنھا از طریق اھداف برابریقاطع داد کھ بدان طر

است یزنان بھ عنوان روشنفکر، سیھ، بر نقش محورین نظریشد. ایمیتلقیافتنیتوسعھ دست 
.دید ورزیرنده، طراح، ھمکار و مشارکت کنندگان، در توسعھ تاکیم گیگزار و تصم

1995در ین کنفرانس جھانیچھارم
در پکن، برگزار 1995ر سپتامب15تا 4خ یزنان، در تاربا موضوعین کنفرانس جھانیچھارم

است یدر جھت سیمھمیھاآن، گامرفتھ شدهیپذیپکن و چھارچوب کارھ یشد و اعالم
2500ش از یکشور و ب189رود. شرکت یزنان بھ شمار مبرای مجددیجھانیھایگزار

کھ یبونیشرکت کننده در تر30000در کنفرانس و حضور حدود یر دولتیسازمان غ
کھ تا آن زمان از ین تجمعین کنفرانس را بھ بزرگتریجاد کردند، ایایر دولتیغیھاسازمان

ن کنفرانس در سطح یایبرایل کرد.آمادگیشده بود، تبدیسازمان ملل متحد سازمان دھیسو
» طرح اقدام«170د. آماده کردن حدود یاتخاذ گرد1992از سال یاو منطقھین المللیو بیمل
، و پنج کنفرانس یملیھایگن آمادیکرد. ایر میان را با مسالھ زنان درگیجھانیھیباً کلیتقریمل

ھا در سطح ن کنفرانسیایعملیھاھا و چھارچوب) طرح29(1994بھ سال یامنطقھیمقدمات
.دیملل متحد گردسازمانون زنانیسیکمیتحت رھبریجھانیآمادگبھ منجر،یامنطقھ

یر گذاریزان تاثین با مینموده و ھمچنیکھ بھ برابریزان کمکیمتوان بایکنفرانس پکن را م
ن یدر چند1990یکھ در طول دھھیو اقتصادیتوسعھ اجتماعیدر بارهیآن بر اوضاع جھان

مورد ارزیابی و سنجش قرار داد.نفرانس سران مطرح بوده است، ک
یتیجنسیت آن نسبت بھ برابریکنفرانس پکن و اھم

برای فرصتایجاد ش قدرت انتخاب ویدر مشارکت زنان و افزایاقابل مالحظھیھاشرفتیپ
زنان بھ طور کامل یتوان گفت کھ برابریدھھ حاصل شده است؛ اگرچھ نمایندر طولزنان

ھمراه بود با یو اقتصادیاسیتوسعھ س1990یل دھھیو اوا1980ین شده است. در دھھیتام
د قبالً یرسیرا کھ بھ نظر مییھانھیاز مناطق، زنان زمیداد در برخیکھ نشان میظھور شواھد

یرا کھ در اروپاییاسیو سیاقتصادیھادھند؛ ھمچون مشارکتیاند، از دست مبھ دست آورده
ان رفتن یکھ از مقا، از آنجایش فقر در آفریبھ دست آورده بودند.ھمزمان با دوام و افزایشرق

زنان ین شد کھ دستاوردھایایریگجھیھا بود، نتاز مردان بر سر زبانشیزنان بیھافرصت
.باشدیمردان ساختارمند میھاتیکمتر از موفق

را بھ یدیون زنان، مباحث جدیسید، در کمیگردئھاز زنان ارا1990کھ در یاموزونر نیتصو
عدم مشارکت زنان نھید کردند کھ مسالھ اصلیت. آنان تاکیمتخصصان برانگخیخصوص از سو

جھ، از زنان یش گرفتھ شده است. در نتیبوده کھ در پیات توسعھیدر توسعھ، بلکھ نوع و ماھ
آن بود کھ موضوع و اھداف یر روند توسعھ مشارکت کنند. استدالل اصلییخواستھ شد کھ در تغ

ت و تجارب ن، انتظارایشده و بنابرایزنان طراحبرابر توسعھ بدون توجھ بھ مشارکت کامل و
لھیوسجھتک ھدف و ھم بھ یھم بھ عنوان یتیجنسیکھ تساوکند. از آنجایزنان را منعکس نم

نبوده است، تنھا یقبلت توسعھیاسیاز سیسان محور، بخشدار و انیپایک توسعھیتحقق برای
در یساوزنان و مردان در آن بھ طور میھاھا و دغدغھی، کھ نگرانیااست توسعھیر سییتغ

)30کند.(مینیرا تضمیجاد خواھد کرد کھ برابریرا اینظر گرفتھ شود، لزوماً چھارچوب
کرد یبھ رو"زن محور"کرد یر از روییزنان، باعث تغین کنفرانس جھانیچھارمیروند مقدمات

، از یک چھارچوب مفھومیت محور بھ عنوان یکرد جنسیکھ رویشد. در حال"ت محوریجنس"



مختلف بھ شمول یھات کاربرد آن در حوزهیشد، اعتبار و قابلیمیتوسعھ ناشین براجنبش زنا
)31د.(ی، بھ اثبات رسیاقتصادیاست گزاریحقوق بشر و سیحوزه

بھ یتیجنسیشد کھ بر اساس آن، موضوع برابریشدن چھارچوبیمانع از عمل» طرح اقدام«
از یارین طرح، بسیشد. در مقابل ایمم ی، توسعھ و صلح تقسیبرابریر مجموعھیسھ ز
خاص خود را در یھاا راه حلیھا امدیر، پیآنھا، تاثیزنان اگر نھ ھمھیمورد عالقھیھاحوزه

ارائھ داد.گانھسھیھار مجموعھیز
باره آنھا مطالعات و اقدامات شد تا درییشناسایپنج سال بعدیبخش برا12» طرح اقدام«در

.گیردصورت الزم
، سالمت و بھداشتھا عبارت بودند از: زنان و فقر، آموزش و پرورش زنان، زنان و ن بخشیا

یھامزی، مکانیریم گیزنان، قدرت و تصمھ زنان، زنان و جنگ، زنان و اقتصاد،یخشونت عل
.دخترکودکانط و یھا، زنان و محزنان، زنان و رسانھیشرفت زنان، حقوق بشریپیقانون

مورد ین مقوالت؛ ھمچون آموزش و اقتصاد در اسناد و معاھدات قبلیاز ایتعدادکھیدر حال
ت زنان بھ یرا مطرح کرد کھ در انتقاد از وضعیموضوعات» طرح اقدام«د قرار گرفتھ بودند، یتاک

.وستیظھور پ
یکیھ زنان را بھ عنوان یزنان در سراسر جھان، خشونت علیھایبر اساس نگران» طرح اقدام«
1993کنفرانس یجھین طرح، در نتین ایت نمود. ھمچنیکشورھا تثبھیکلعمومییھایز نگرانا
قرار داد. بخش یآنان را مورد اھتمام جدیل حقوق بشریزنان، مسایحقوق بشرین در بارهیو

در نظر گرفتھ یان موضوعات کنفرانس پکن، بھ گونھیزتریاز بحث برانگیکی، بھداشتزنان و
.دیگرد،زیو حقوق مربوطھ نی، سالمت جنسکودک و زایمانشامل حقوق مربوط بھ شد کھ 

در بارهیاتیی، جزیتوافقات قبلد آن بر عمل بود.یتاک» طرح اقدام«گر از ابعاد مشخص یدیکی
ن کھ یاکرده بود، اما در بارهئھالزم است انجام شود، ارایزیھ چن کھ چیت زنان و ایوضع

نداشت. بر عکس وجودیچندانشفافیتافت،ین شده دست ییبھ اھداف تعد عمالً یچطور با
را بر اساس یکیژرد توجھ، اھداف و توافقات استراتمویھااز حوزهکیتحت ھر » طرح اقدام«

ت یوولئرا کھ مسین طرح، کسانیسازد. ایرند، مشخص مید صورت بگیکھ بایاعمال و اقدامات
یجا» طرح اقدام«کھ بر اساس ین کرده است. در حالییه دارند، تعانجام اقدامات فوق را بھ عھد

ھا دولتیبھ عھدهینخست در سطح ملیآن در درجھیت اجرایوولئماند کھ مسینمید باقیترد
ملل سازماننظامیھا، نھادھاتیگر فعالیو دیق توسعھ ھمکاریاز طریالمللنیبیاست، جامعھ

ی؛ بھ شمول بخش خصوصیمدنیجامعھیھاو سازمانیتر دولیغیھامتحد، سازمان
.نھ تالش کنندین زمیت دارند تا در ایمسوول

ن یایوول اجرائمسعواملن کھ اقدامات خاص بھ نفع زنان در نظر گرفتھ شده ویعالوه بر ا
مشخص طرح اقدام، عبارت از طرح یھاگر از جنبھیدیکین شد، ییز تعیگونھ اقدامات و اعمال ن

.باشدیمیبھ برابریابیدستید برایکرد جدیک رویعنوان ت محور، بھیکرد جنسیور
ن یایو ابزار اصلمثابھ استراتژیرا بھ"ت محوریجنس"دگاهیک دین راستا، طرح اقدام،یادر 

،طرح اقدامیپکن بر اجرایھیھا در اعالمن روند، حکومتید بر ایتاکیاد نھاد. برایتالش بن
آنان یھاھا و برنامھیگزاراستیسھیت محور در کلیاه جنسدگینان دادند کھ دیند و اطمتعھد سپرد

مقولھ مورد 12ت محور با توجھ بھ یجنسیدگاھی) تعھد نسبت بھ د32افت.(یانعکاس خواھد 
)33د قرار گرفت.(یگر مورد تاکیک بار دیاھتمام، 

د یھ تجارب گذشتھ، طرح موضوعات جدبا توجھ بیتیجنسیبرابریطرح اقدام، موضوع جھان
ل یبھ اھداف مورد نظر را، تشکیابیدستید برایجدیمفھومیکردھایھ رویعمل و ارایبرا

ک طرف یبھ اھداف مطرح ساخت: از یابیدستیمتفاوت را برایدگاھین طرح، دو دیدھد. ایم



لھ نشان یکند تا بدان وسیمیت تلقیزنان با اھمیرا برایخاصیھاھا و برنامھاستیاعمال س
ییکھ در طرح اقدام مورد شناسایادوازدگانھیھات زنان در حوزهیو محرومیدھد کھ نابرابر

در نظر گرفتھ ییھاھا تالشیگزاراستین اعمال و سیافتھ است. ایقرار گرفتند در عمل ادامھ 
یمنتھیض و نابرابریت، تبعیمحرومیامدھاینخست بھ بھبود و اصالح پیشدند کھ در درجھ

.شوندیم
ھا در ھر ھا و برنامھیگزاراستیسیھیگذارد کھ کلینمیباقیدیگر، طرح اقدام، تردیاز طرف د

.؟ریا خیباشند، ید میزنان و مردان، مفیباشد کھ برایابین ارزیبر اید مبتنی، بایانھیزم
مختص بھ زنان نبود؛ یا نھادھایت زنانیگر تنھا مسوولی، دیتیجنسیب، برابرین ترتیبھ ھم

ت یجنسیھیدر نظریتیجنسیبھ برابریتابیدسیھا براھا و برنامھیگزاراستیسیھیبلکھ کل
.شدیمحور تلق

ھ بر تجارب ھر دو جنس مردان و یت محور عبارت از تکیجنسیدگاھیھمان گونھ کھ ھدف از د
باشد، یآن میابیاجرا، نظارت و ارزو توسعھ تایگزاراستیزنان از مراحل نخست طرح س

.کندیھ میتوصیعمومیرفتارھایھیت را در کلیجنسیدگاه، برابرین دین ایھمچن
یعنین ھدف؛ یبھ ایابیدستیعمومیھایگزاراستیکند کھ در سین مین طرح تضمین، ایبنابرا

رد و نھ صرفاً یگیار مت قری، مورد حمایاز رفتار عمومیبھ عنوان بخشیتیجنسیبرابریتلق
.یزنان پس از ھر حادثھ بھ صورت انفرادیھایھا و نگراندغدغھ
1990در چھارمین کنفرانس زنان در دھھ سازمان ملل متحدیھاینگران

زنان ین برابریتامیبرا1960و 1980یھاون زنان در دھھیسیکمیھاشود کھ تالشیمگفتھ
یمنفرد از سویھاھا، کوششن تالشیل کھ این دلیاً بھ انداشتھ است: عمدتیر چندانیتاث

و توسعھ بازتاب یاسیسیھاتیفعالیان اصلیخاص مربوط بھ زنان بوده کھ در جرینھادھا
.اندنداشتھیخاص

با جنبش توسعھ زنان کھ بر مشارکت زنان درتوسعھ، نھ فقط بھ عنوان ین ضعف تا حدودیا
رند و بھ ید در توسعھ سھم بگیکھ بایبرد، بلکھ بھ عنوان کسانیج آن بھره میکھ از نتایکسان
ت زنان کھ ینسبت بھ وضعیو منظمیتوجھ جد1990ت بپردازند، جبران شد. البتھ تا دھھ یفعال

ت، اختصاص یخاص مربوط بھ جنسیھاھیمختلف گردد، صورت نگرفت. توصیھاشامل بخش
.ر سران داردیھا و جلسات اخبھ کنفرانس

د قرار ییزنان را مورد تایو دولتیر دولتیر جنبش غیخود تاثین توسعھ بھ خودیکھ ایدر حال
بھ زنان، بر یخاصیھاھا و بخشبا اختصاص پاراگرافیادیج کنفرانس تا حد زیدھد، نتایم

ت یجنسیدگاھیدیبرایرید دارد، تا باز کردن مسیزن محور تاکیدگاھیآنان بر دیھاینگران
کنفرانس پکن قرائت شوند، » طرح اقدام«ن اسناد در پرتویکھ ایت، ھنگامین وضعیور. با امح

توان بر یص بوده و میکند، قابل تشخیت میھ زنان را تثبیض علیکھ تبعییساختارھا و روندھا
.رانھ را مورد توجھ قرار دادیگشیو پیاصالحیھااستیاساس آن، س

یمفھومیدگاھیدر دیرییت: تغیاز زن تا جنس
زنان و مردان دارد کھ بر اساس جنس یافتھیساخت یاجتماعیھات اشاره بھ نقشیجنسیواژه

زنان و مردان یستیو زیکیزیات فیبھ خصوص» جنس«یشود. واژهیشان بھ آنان نسبت داده م
ن راجع متفاوت زنان و مردایاجتماعیساختارھاینشان دھندهیتیجنسیھااشاره دارد. نقش

یشود، نھ از رفتار ذاتیمیمتفاوت شان ناشیاجتماعیھاتیآنان است کھ از موقعیھاتیبھ ھو
ن، یباشد و بنابرایمیو فرھنگیاسی، سی، اجتماعیط اقتصادیتابع شرایتیجنسیھاشان. نقش

کھ در آنھا بھ وقوع یطیھا بر اساس شران نقشیدارد. ایاختصاص بھ زمان و مکان خاص



شود. ین مییت و نژاد تعیچون طبقھ، سن و قومیر عواملیوندند شکل گرفتھ و تحت تاثیپیم
باشند و ھمچون ھر یگر متفاوت میبھ فرھنگ دیبوده و از فرھنگی، اکتسابیتیجنسیھانقش

آنان را بھ حقوق، منابع یو روابط زنان، دسترسیتیجنسیھار ھستند. نقشییقابل تغیساختار
.کندین مییشان تعیو خصوصیعمومیھا در زندگو فرصت

شکل یتیدر زمان حاضر، عمدتاً بدون توجھ بھ ابعاد جنسیو اقتصادی، اجتماعیاسیسینھادھا
ھا برابر بھ فرصتیآنان از حقوق شان، دسترسیمنداند. انتطارات از نقش زمان، بر بھرهگرفتھ

کھ در یگر منافع، کاالھا و خدماتیسطوح و دیھیھا در کلیریم گیو منابع، مشارکت در تصم
.گذاردیر میشود، تاثیجامعھ عرضھ م

ن ین و ایط معیفھم نقش زنان و مردان در شرایاست برایت، تالش منظمیل جنسیھ و تحلیتجز
کرد مانع از ین رویگذارد. ایر میبر زنان و مردان تاثیا طرح خاصیمی، تصمیک عملیکھ چطور 

ر موضوعات و ید بر تاثیدر نظر گرفتھ شوند و تاکیک گروه منزویکھ زنان ھمچون شودیآن م
ھا، یش دواریھا پکرد، نگرشین رویل بر ھر دو جنس زن و مرد دارد. بر اساس ایمسا

دارد، موانع یانقش زنان در رابطھ با مسالھیا جامعھ در بارهیکھ فرد یمفروضات و انتظارات
ک یرا کھ ھر ییھاتیازات و محرومیت امتیل جنسیشوند. تحلیمیتلقیرابرزنان بھ بیابیدست 

شود کھ بتوان بر یان ساختھ و موجب میاند، نماکھ تجربھ کردهیاز دو جنس در رابطھ با مشکل
رانھ یگشیو پیاصالحیھایژین استراتیو تدوییت زدایدر جھت محرومییھااساس آن گام
کند کھ ین می، تضمیاا برنامھیاست یاتخاذ سیقانون گزاریامدھایمنظم پیابیبرداشت. ارز

ت یل جنسیقبل از انجام آن، حاصل شود. تحلیان عملیاز سود و زیترو کاملینیر عیتصو
کند. یدن آن، فراھم میجامعھ را در شکل بخشیھ اعضایکلیحضور برابر و عادالنھینھیزم

یبھ برابریابیدست یعنیباشد؛ یک ھدف میتحقق بر یکرد ابزارین روین، ایبنابرا
)35.(یتیجنس
ق اقدامات یا از طریاز دو جنس یکیز و متفاوت با ھر یق رفتار متمایاز طریتیجنسیبرابر
ن امر را کھ زنان و مردان یشود. رفتار متفاوت ایحاصل نمییگرانھ از زنان بھ تنھاتیحما
ده یاند، نادت شکل گرفتھیشان بر محور جنسیھاقشھستند و نیات متفاوت اجتماعیواقع

.ردیگیم
ت، ید بر جنسیبرد. تاکیر سوال نمیاد زنان را زیت انقیاز زنان، منشا و ماھیتیاقدامات حما

ھ آنان یک علیستماتیض سیو تبعیساختاریبر نابرابریت نابرابرزنان را کھ مبتنیموقع
.سازدیباشد، برجستھ میم

یالمللنیت و حقوق بشر بیبر جنسیبتنکرد میرو
تعلق یباشد، بھ زن و مرد بھ طور مساویانسان میکھ ذاتیاساسیھایحقوق بشر و آزاد

ورزد کھ ید مین اصل تاکیھا است کھ بر امدتیحقوق بشریاصلیھادگاهین، دیدارند. بنابرا
ن زن ومرد، یقدرت بیابرت ندارند. البتھ نابریبھ جنسیچ ربطیھیحقوق بشریھنجارھا

انگر عدم ین، نمایقوانین و اجرایھ زنان و عدم حضور زنان در تدویک علیستماتیض سیتبع
مورد قبول ین بر فھم عمومین عوامل، ھمچنیباشد. ایھ تجارب زنان و مردان میتناسب در ارا

اد یساختار و بنیلمللانیرا در حقوق بشر بیر داشتھ است؛ زیتاثیالمللنین حقوق بشر بیاز قوان
زنان از یندھا، در فقدان برخوردارین فرایدھند. ایل میزنان را تشکیھنجارھا، موانع برابر

.نقش داشتھ استت دارد،یشھ در جنسیحقوق شان کھ در اصل ر
بر یتواند، تعصبات مبتنیمیالمللنیحقوق بشر بیندھا و ھنجارھایت محور، از فرایل جنسیتحل

بر یتیدھد، آشکار سازد. عوامل جنسیش میزنان را افزایت و نابرابریا کھ محرومت ریجنس



د با توجھ بھ درکو یت بایر جنسین، تاثیر دارد بنابرایشان تاثیزنان از حقوق بشریبھره مدن
ج از یرد. درک رایقرار گیابیزنان از آن مورد ارزیزان برخورداریز میتحقق کامل حقوق و ن

یتوجھیتجارب مردان را منعکس کرده و بیادیزان زی، بھ میالمللنیوق بشر بحقیھنجارھا
کند. یت میبرند، تثبیشان از آن رنج متیل جنسیرا کھ زنان بھ دلینسبت بھ رفتار

زنان بھ عنوان یروند، اما از سویبھ شمار نمیالمللنیاز حقوق بشر بیکھ بخشیموضوعات
شود کھ زنان یگردند، شامل اشکال مختلف خشونت میمطرح مشانیحقوق بشریھاینگران

ا ییآنان بھ اطالعات و خدمات صحیفقدان دسترسیعنی، محل کار؛ یداخلیاز آنھا در فضاھا
سقط ید قانونیت شدیا وجود محدودی، ین خدمات و اطالعاتیبھ چنیابیباز داشتن شان از دست

ن ین وجود قوانیر بگذارند؛ ھمچنیات زنان تاثینھ ممکن است بر حق حین کھ ھر دو زمیجن
ا ین ازدواج و خانواده، یشوند؛ ھمچون قوانیھ میز کھ توسط فرھنگ و سنت توجیض آمیتبع

یت اجتماعیفعالیان و آزادیبیزنان از آزادیدر راه برخورداریجاد موانع بھ طور خصوصیا
زنان یتیجنسیھاو نقشیتیض جنسیبعشھ در تیکھ ریافت و دادن اطالعاتیب، دریدر جھت تعق
و یت از حقوق اقتصادینسبت بھ محرومیو مدنیاسیج بر حقوق سید رایبرند. تاکیدارد، رنج م

یو اقتصادیاجتماعیھابھ منابع و فرصتیرا بر دست رسیکیستماتیت سی، محرومیاجتماع
ض مربوط ی، تبعیازات موروثیو امتکند. حقوق یل میباشند، بر آنان تحمیکھ زنان با آن مواجھ م

ھستند کھ در آنھا زنان یبھ کار، مواردیابیدستیا برایض در محل کار ی، تبعیبھ حاملگ
)36باشند.(یمت روبھ رو یبر جنسیمبتنیھاتیھمچنان با محروم

و ی، حقوق اجتماعیثاق اقتصادی، بھ خصوص میالمللنین حقوق در اسناد بیاز ایاریبس
ھ زنان یض علیاشکال تبعیھیون محو کلیو کنوانسیو مدنیاسیثاق حقوق سیو میفرھنگ

.اندافتھیانعکاس 
ز یر و نیق شرح و تفسیت آنھا از طرین متون مستلزم آن است کھ معنا و ماھیایکلیمحتوا

.شان روشن شودیکاربرد عمل
بھ یج باشد کھ بھ سادگیار رایمعد ھمانیزنان نبایتحقق برابریارھایمعن مسالھیبا توجھ بھ ا

یبا توجھ بھ بازنگرید برابریار جدیباشد، بلکھ بر عکس معیت زنان مید مجدد موقعییتایمعنا
ت یجنسیھیک نظرید یھ دیاز زاویبرابریاز معنایدیج و بھ دست دادن فھم جدیمفروضات را

زنان و مردان را بھ یازھایمنافع و نھا، دگاهید دید، باید جدیدھین زوایجاد گردد. ایمحور ا
در نظر داشتھ یبھ طور مساویرھرگونھ گفتمان حقوق بشریو انفکاک ناپذیذاتیعنوان بخش

یعیمردان و زنان مشروع و طبیھاازھا و دغدغھیشود کھ نید، باعث میار جدین معیباشد. ا
ازھا از ین نیجھ خارج کردن ایو در نتیخاصیزنان در طبقھیازھایشود، تا قراردادن نیتلق

.ارھا و مالحظاتیمعیقلمرو عاد
، عبارت از آن است کھ ھمگان بدون یاساسیھاین ھدف حقوق بشر و آزادیترکھ مھماز آنجا

یمفھوم سازیان حقوق را بھ گونھید این، بایمند شوند، بنابراض از آنھا بھرهیچ گونھ تبعیھ
ک یبھ عنوان » طرح اقدام«ر آن برخوردار شوند. یابر از تفسکرد کھ زنان و مردان بھ طور بر

ن طرح ھمچون یرا ایدارد؛ زیھماھنگیالمللنید با حقوق بشر بیجدیرفتھ شدهیپذیوهیش
کند کھ زنان خود را در یعمل میواقتصادیاسیو تحرک سیات جاریر واقعیتفسیبرایالھیوس

.سازدیسر میرا میالمللنیدھد کھ فھم حقوق بشر بیل میکرا تشیایکھ مباننیابند و اییآن م
حقوق یر و تحقق عملین طرح گنجانده شد. تفسیکھ در ایت محوریکرد جنسیرویجھیدر نت

.آن، بھ عھده داردینده نگریشرفت و آیرا با توجھ بھ پیالمللنیبشر ب



یالمللنیحقوق بشر بیت محور و توسعھیجنسدگاهید
شرفت یزنان پیدر بارهیجھانیھاکنفرانسیر، بھ خصوص از ھنگام برگزاریاخیھالدر سا

ک یھا بر ن تالشیه است. اشان حاصل شدیزنان از حقوق بشرید برخورداریدر تاکیادیز
.متمرکز بودیدو بعدیژاسترات

یھیض علیعاشکال تبیھیون محو کلیم حقوق بشر کھ در قالب کنوانسیت رژیک طرف تقویاز 
ون و نھاد یت کنوانسیشد. اھمیمیتلقیافتھ بود، ضروریسم نظارت بر آن تبلور یزنان و مکان

ون بر ین کنوانسیت این اھمیشود. ھمچنیمیآن ناشیجھانیکنندهیآن از نقش رھبریتخصص
ون یسن کنوانین کھ تا چھ حد ایزنان و ایھیض علیاشکال تبعیھیون محو کلیت کنوانسیظرف

یرد، بستگیشان بھ عھده بگیکارینھیمختلف را در زمینھادھایقادر است نقش ھماھنگ
.دارد

د یم خاص مربوط بھ زنان تاکیت رژیت و تقویوجود دارد کھ بھ وضوح بر اھمیعوامل چند
ک ین بار توانست در مدت یاولیرفع خشونت از زنان، برایتھی، کم1997ورزند. در سالیم

یھاگزارشیخود؛ بھ شمول بررسیھاتیمسوولیفای، دو بار بھ منظور ایمیسال تقو
سھ یض از زنان، در مقایتھ رفع تبعیر کمیاخیھاھی) توص37عضو، جلسھ برگزار کند.(یھادولت

یکلیھاھیباشند. توصیبرخوردار میت بھتریفیقبل از کیھاقطع نامھ مانند سالیھاھیبا توص
شد، یکھ مربوط بھ رفع خشونت از زنان م1992سال 9شماره یھیوصر؛ بھ خصوص تیاخ

ھ ی)، توص16و 15، 9(موادیدر ازدواج و روابط خانوادگیبرابریدر باره21شماره یھیتوص
ان یتھ را بیات کمی، نظر) با دقت و مھارت21زنان (ماده یعمومیزندگیدر باره23یشماره

ون و ین موضوعات، مواد کنوانسیایتھ از معانیدرک کمیزتاب دھندهھا باھین توصیکنند. ایم
)38نان حاصل شود.(یون اطمیھا بود تا از مطابقت اعمال آنھا با کنوانسف حکومتیوظا

تھ رفع خشونت از زنان مراجعھ یدھد بھ کمیت کھ بھ افراد اجازه میک روند طرح شکاییتوسعھ
ات شان را مطرح کنند، ین شده است، شکایون تضمیکنوانسکھ در یکرده و راجع بھ نقض حقوق

ن یاین بازتاب دھندهیت، ھمچنین مزیباشد. البتھ ایون میقوت کنوانسیھاگر از شاخصیدیکی
حقوق یھاتیزنان در فعالیحقوق بشرینھیحاصلھ در زمیباشد کھ دست آوردھایدرک م

حقوق یھایرفع نگرانیبرایخاصیھاسمیجاد ساختارھا و مکانیاز بھ ای، نیعمومیبشر
.دھندید قرار میزنان را مورد تاکیبشر

زنان تمرکز یحقوق بشر بر حقوق بشریعمومیھاتیگر، توجھ روز افزون در فعالیدیاز سو
است کھ یزیبر چیالمللنیت محور در حقوق بشر بیکرد جنسیرویھیافتھ است. ھدف اولی
ر حقوق بشر را یکھ مواد و تفسییروندھا و نھادیعنیخواند؛ » یاصلان یجر«توان آن را یم

صورت ییافت کھ نشان دھد کارھایتوان یمیاندکیھانھ، نمونھین زمیبخشند. در ایشکل م
.گرفتھ است

موضوع یتوسعھیبرایاحقوق بشر، نشانھیدر باره1993ن بھ سال یویکنفرانس جھان
ن یکھ ای) در حال39د.(یگردیز میت نیض حقوق بشر بر اساس جنسحقوق بشر بود کھ شامل نق

یک، خشونت جنسیستماتیگر اشکال خشونت ھمچون تجاوز سیھ زنان و دیکنفرانس خشونت عل
د یزنان بھ حساب آورد، بایاز جملھ نقض حقوق بشریرا در منازعات نظامیاجباریو حاملگ

رود و ھر یھا من خشونتیت فراتر از ایجنسخاطر نشان ساخت کھ نقض حقوق بشر بر اساس 
ا صرفاً بھ خاطر یرد و یگیصورت میتیل جنسیشود کھ بھ دالینوع نقض حقوق بشر را شامل م

.گرددیاعمال میبر ویزن بودن قربان
جاد یکھ در پرتو آن اییھاسمیمکانیھیون حقوق بشر با توجھ بھ کلیسین، کمیپس از کنفرانس و

ین امر گام مثبتیکھ ایزنان از خود نشان داد. در حالیبھ نقض حقوق بشریشتریشد، توجھ ب



ن یمانده اند. ایخود باقیھیھا در مراحل اولن تالشید اعتراف کرد کھ ایرود، اما بایبھ شمار م
بھ کار یل آنان برایز تمایت محور و نیکرد جنسیافراد با روییزان آشنایبھ میموضوعات بستگ

ک و یستماتیر سییچ تغیشان دارد. البتھ ھنوز ھیھا و کارھالیکرد در تحلین رویابردن
ض یرفع تبعیتھیکھ توسط کمی) معاھدات حقوق بشر40پوستھ است.(یبھ وقوع نیساختار

توجھ نشان داده اند. در خالل یتیبھ موضوعات جنسیاندهیاند، بھ نحو فزام شدهیھ زنان تنظیعل
ت یجنسیھیم معاھدات را بھ عھده دارند، کاربرد نظریکھ تنظیینھادھایروسایمالقات ساالنھ

ھ و ی) ارا41د.(یشان گردیکاریمعاھدات، شامل آژندایم کنندهیتنظیمحور، توسط نھادھا
م کننده معاھدات یعضو انجام شد و مراجع تنظیگزارش کشورھایکھ پس از مالحظھیاظھارات
از حقوق یدر برخورداریتیر عوامل جنسیاز تاثیندهیفزایآگاھیان دھندهرفتند، نشیآن را پذ

عضو یراجع بھ قصد کشورھا3یبر مادهیک شرح کلیحقوق بشر یتھی) کم42باشد.(یبشر م
ثاق مندرج یحقوق شان کھ در میھیزنان و مردان از کلیمندنان از بھرهیحصول اطمیبرا

یھیت محور از کلیل جنسیکاربرد تحلیبرایخوبینھید، زمیجدیکلن شرح یباشند، افزود. ایم
یت حقوق بشرینده بھ وضعیھا شامل توجھ فزاگر شاخصیکند. دیثاق فراھم مین میاحکام ا

یھاتھین کمیبھتر اطالعات بیعضو و مبادلھیکشورھایھاگزارشیزنان در خالل مطالعھ
.شدینان مھ زیض علیرفع تبعیتھیمختلف و کم

یریجھ گینت
ون یسیس آن بوده است. کمیون زنان از بدوتاسیسیتوجھ کمیزنان، کانون اصلیحقوق بشر
ض بھ دست داده یعدم تبعیاز ھنجارھایعیھ زنان، درک وسیض علیرفع تبعیتھیھمراه با کم

» رح اقدامط«باشد کھ ھر دوجنبھ در یدو جنبھ میض دارایھ تبعیمبارزه علیاست. بھ طور کل
زنان از حقوق یبر عدم برخورداریلیت دلین است کھ جنسینخست ایکنجانده نشده است جنبھ

ر ساختار و ییتغیبرایخاصیھاد تالشین کھ بایدوم ایشود، و جنبھیشان نمیبشر
.ردیکند، صورت بگیت میتثبیابعاد زندگیھیزنان را در کلیکھ نابرابرییھاندیفرا

ن یتامیبرایکرد مفھومیدر رویرییزنان، تغین کنفرانس جھانیچھارمیم برگزاراز ھنگا
یھار نقشیز تاثیت محور بر روابط زنان و مردان و نیکرد جنسیحاصل شده است. رویبرابر
ورزد تا بر ید می، تاکیات اجتماعیھا و منابع در حبھ حقوق، فرصتیدسترسیبرایتیجنس
.ت منفرد زنانیموقع

ن یدارد. ھمچنیانیت شایشان اھمیزنان از حقوق بشریت محور، در برخورداریکرد جنسیور
و کامل یمساویمندت در درک حقوق و بھرهیبر جنسیبھ عوامل مبتنیادیکرد توجھ زین رویا

.دھدین حقوق نشان میزنان از ا
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http://www.un.org/womenwatch/daw/daw/wru.htm-2
در اجرای کنوانسیون، از کمک ھای فنی و مشاورهاھم وظایف این بخش، فراھم نمودن-3

سازماندھی و ارائھ خدمات اساسی و فنی بھ کمیتھ رفع ، آنپروتکل اختیاری ، و اتجملھ گزارش
می اسناد پس زمینھ برای کمیتھ؛ تجزیھ و تحلیل مفاد کمیتھ؛سازیتبعیض علیھ زنان؛ آماده

باشد.
ر نظر گرفتن ارتباطات می دھد کھ برای د،بھ این بخش اجازهکمیسیون وضعیت زنان اجازه

وتحققتوصیھ ھا در این راستا؛فرمولبندیمحرمانھ و غیر محرمانھ در مورد وضعیت زنان و 
اقدام نماید.روش ارتباطات 

معاھده و خارج از مفاداز جملھ ،مکانیزم ھای دیگر حقوق بشر،بااز منظر جنسیتی در کار
یون حقوق بشر؛ بھ دنبال اطمینان از مکانیسم ھای متعارف، از جملھ روش ھای خاصی از کمیس

استفاده می نماید.مسیر اصلی



با این از طریق فعالیت ھای کمک رسانی بھ طور منظم برای ایجاد آگاھی از حقوق بشر زنان؛
در مورد حقوق بشر زنان و خشونت تھیھ شده را برای نھادھای مدنیگزارش ھایمکانیزم ھا،

ارسال می نماید.علیھ زنان
زنان: یدھھ سازمان ملل برایدستاوردھایابیو ارزیبررسیبرایگزارش کنفرانس جھان-4

١٩٨۵-ھیژوئ٢۶-١۵،یروبیو صلح، ناشرفتیپ،یبرابر
:اداشتی
دبیر کل اتینظربیانگرباشد و لزوماً نشان یسنده میات نوین کتاب، نظریمطرح در ایھادگاهید

.ستینسازمان ملل متحد
ھ ی، نشر1945-1996یھان سالیشرفت زنان بیمتحد و پمللسازمانن فصل،یادر سراسر

ای، جلد ششم صفحھ850ھاین نشریروند؛یبھ شمار ممنابعن یاز مھتر94.1.9متحد شمارهملل
ملل متحد سازمان است کھ یھ اسناد حقوقیکلهملل متحد، در بردارندسازمانیآباز سری کتاب

. آنر پکن و چارچوب عملیاخھصویب رسانده است؛ بھ شمول اعالمیبعد تبھ 1945از سال 
ھا، قطعھ نامھ،متحدمللدبیر کل سازمانیھااسناد گزارشهھمچنین این جلد در بردارند

ھ یض علیاشکال تبعھت کشورھای عضو کنوانسیون محو کلی، گزارشایاقدامات ملیھاطرح
ون و ین کنوانسیایاریمربوط پروتکل اختیھاو گزارشون، اسنادین کنوانسیزنان راجع بھ ا

ر یآدرس زھمتحد در بار پیشرفت زنان بمللسازمانتین اسناد در وب سایباشد. ایره میغ
:باشدیموجود م

http://www.un.org/womenwatch/law
.یدر کتاب آب6سند 
شرفت یراجع بھ پیروبیکنفرانس ناهھای نگاه بھ آینداستراتژیهدر کتاب آبی؛ در بار84سند

.زنان
.یدر کتاب آب135سند 

.یکتاب آب12سند 1948دھم دسامبر 2175ھقطعنام
.یدر کتاب آب26، سند یمجمع عموم1952ستم دسامبر یب640ھقطعنام

.یدر کتاب آب29، سند یمجمع عموم1957یجنور29مورخ 1040قطعنامھ 
.یکم کتاب آبیو ی، سند س1962نوامبر ممورخ ھفت1763ھقطعنام

ن مجمع یایاز سویمجمع عموم1966دسامبر 16مورخ 2200ھدو میثاق مطابق با قطعنام
.رفتھ شدیپذ

.یدر کتاب آب36، سند یمجمع عموم1967نوامبر 7مورخ 2263قطعنامھ 
.یاب آبدر کت69در سند یمجمع عموم1979دسامبر 18مورخ 34، 180ھقطعنام
.یدر کتاب آب107، سند یمجمع عموم1993دسامبر 20مورخ 48، 104ھقطعنام

د بھ سندیبنگر A/47/38 ھ زنان در یض علیمحو تبعهمتحد، گزارش کمیتھ در بارمللسازمان 
1992ن نشست آن بھ سال یدوازدھم

.یب آبدر کتا110ون حقوق بشر، سند یسیکم1994سمار4مورخ 45/1994ھقطعنام
.ون حقوق بشریسیکم45/2000و 4/1997ھقطعنام

.ضیاشکال تبعھکنوانسیون محو کلی17ماده 
.14هماد
.22ه ماد

فت. این پروتکل ری، پذ2000اکتبر 6مورخ 4/54ھومی پروتکل اختیاری را در قطعناممجمع عم
.دبھ مرحلة اجرا در آم2000دسامبر 22خ ی، در تارموافقبا داشتن ده 



)زن اعالن شدیلھ آن سال جھانیکھ بھ وس1972ھدر کتاب آبی (قطعنام41سند 
.یدر کتاب آب45سند 
یدر کتاب آب70د بھ سند یبنگر-26
یدر کتاب آب85د بھ سند یبنگر-27
یدر کتاب آب127د بھ سند یبنگر-28
ب، در شھر ییاراکین و منطقھیالتیکایامری، کشورھایبرایاپنج کنفرانس منطقھ-29
ا یاندونز» یجاکارتا«قا، در یمنطقھ آفریسنگال برا» سترداکار«ن، یآرژانت» یل پالتایمارد«

» نیو«ا و دریغرب آسیمنطقھیاردن برا» عمان«انوس آرام، در یاقیا و منطقھیآسیبرا
.دندیاروپا برگزار گردیمنطقھیبرا
انجام گرفت، 1994کھ بھ سال یادر توسعھنقش زنان یدر بارهیق جھانیک تحقیدر -30
االت متحده، یت محور در چھارچوب توسعھ، مورد بحث قرار گرفتھ است: چاپ ایکرد جنسیرو
1-2صص4فصل 1995ش یرایو

بر یل مبتنید: کاربرد تحلیر نبگریت محور بھ اثر زیکرد جنسیشتر از رویبیآگاھیبرا-31
ن یملل متحد بھ پنجاه و دومیدر گزارش سر منشیتصاداقیھایگزاراستیت محور در سیجنس

.آمده استینشست مجمع عموم
ھیاعالم38پاراگراف -32
و 252، 238، 229، 202، 189، 164، 141، 105، 79، 57یھاب در پاراگرافیبھ ترت-33

طرح اقدام273
یو اجتماعیاقتصادیشورا-34

یھیت در کلیجنسیم بھ درج مسالھیتصم،1997خودش بھ سال یھماھنگیدر خالل دوره
سال یریگجھین شورا در نتیش در نظام سازمان ملل متحد گرفت. ایھاھا و برنامھیگزاراستیس

ج مورد ینھ عمل کنند. بر اساس نتاین زمیھ کرد کھ در ایتوصین حکومتیبیبھ نھادھا1997
یق ھر گونھ عمل از قبل طراحیتطبیابیند ارزیفرا«ف شد: ین تعریچن» تیان جنسیجر«توافق 

نسبت بھ مردان ینھ و در ھر سطحیھا در ھر زمھا و برنامھیگزاراستین، سیشده؛ از جملھ قوان
ھا و تجارب مردان یشود کھ در آن نگرانیدر نظر گرفتھ میژین امر، استراتیا» باشدیو زنان م

یھیھا در کلھا و برنامھیگزاراستیسیابیکسان در طرح، اجرا، نظارت و ارزیو زنان بھ نحو 
بھرهیکھ مردان و زنان از تساویدخالت دارد؛ بھ نحویاسیو سی، اقتصادیاجتماعیھانھیزم

.باشدیمیتیجنسیدن بھ برابریرسیین برود. ھدف نھایاز بیببرند و نابرابر
د بھیبنگر» ت محوریکرد جنسیرو« شر از یبیآگاھیبرا-35

World survey on the role of women in development1994.
ح ین کنفرانس زنان توضیان چھارمیدر پایعمومیت محور در گزارش منشیدگاه جنسیدیمعنا

داده شده است
ت محور در کارھا و معاھدات مربوط بھ حقوق بشر زنان و یجنسیدگاھیان دید بھ: جریگربن-36

.براتگامترینین ایستیکریملل متحد، نوشتھ
مدت دو ھفتھ در ھر سال مالقات یباشد کھ برایتھ موظف میون، کمیمطابق با مواد کنوانس-37

شنھادات یسفارشات و پیھیعضو پرداختھ و بھ ارایکشورھایھاگزارشیکند تا بھ مالحظھ
بھ پردازد، یتھ میکمیب بودجھیملل متحد کھ بھ تصویھا است کھ مجمع عمومبپردازد. سال

یک ھفتھ جلسھییجاد کرده است کھ سھ ھفتھ نشست داشتھ باشد؛ بھ اضافھیتھ فرصت ایکم
.فوق الذکریل جلسات اصلیقبل از تشکیکارگروه



عضو مطرح یبپردازد کھ در گزارش کشورھایباشد تا بھ طرح سواالتیموظف میگروه کار
تھ اجازه داد تا از سال یجمع بھ کمن می، ایتھ از مجمع عمومیشوند. پس از درخواست کمیم

.دیر نمایبھ بعد ساالنھ دو مرتبھ و ھر بار مدت سھ ھفتھ جلسھ دا1997
یھادگاهیدن شرحیپردازند. ایمیکلیھاھیا توصیاز معاھدات بھ شرح سفارشات یاریبس-38
بر یبتنک معاھده آمده است و میاست کھ در یا موضوعیتة مربوط راجع بھ ماده یکمیاصل

ده است. یعضو حاصل گردیھاکشوریھااستماع بھ گزارشیجھیاست کھ در نتیتھیتجارب کم
معاھدات یعضو در اجرایھادولتیاصلیمعاھدات را روشن کرده و راھنمایھا معناھیتوص

.روندیبھ شمار م
باشدیرج ممندیدر کتاب آب156عمل در سند ین و برنامھیھ ویاز اعالمیادهیگز-39
راً بھ یکھ اخیدبھ گزارشیحاصل شده است، بنگریشرفتین کھ تا کنون چھ پیاز ایآگاھیبرا-40
از توجھ بھ یر روشنین گزارش تصویکھ ایل داده شده است. در حالیون حقوق بشر تحویسیکم

زان یمیزنان برایتیجنسیھامفھوم نقشیابیدھد، بھ ارزیھ میزنان ارایحقوق بشر
ن یکھ پس از چھارمیپردازد. گزارشات منظمیشان نمیآنان از حقوق بشریبرخوردار

شرفت حاصلھ در یزان پیاز میآگاھیاند. براون زنان سپرده شدهیسیکنفرانس زنان بھ کم
.باشدید میمفیتیجنسیھانھیزم

ن گزارشات مالقات رؤسا با مشخصاتید بھ آخریبنگر A/51/482 ،A52/507 41- ،
A/53/125 و A/53/432

را بھ عھده یاست معاھدات حقوق بشریکھ رین جلسھ افرادیبر اساس درخواست ھشتم-42
ت محور در یجنسیدگاھیزان دخالت دیمینھیرا دز میازنان، مطالعھیداشتند، بخش توسعھ

را بھ عھده دارند انجام دادیالمللنیبیم معاھدات حقوق بشریکھ تنظییکار نھادھا
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