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در جستجوی عدالت

زنان ملل متحد
نھاد سازمان ملل متحد
برای برابری جنسيتی
و توانمندسازی زنان

پيشرفت زنان
جھان

پيشرفت زنان جھان :در جستجوی عدالت
اﯾن شماره پيشرفت زنان جھان با ﯾک تناقض آغاز می شود :سده گذشته شاھد تغييری در حقوق قانونی زنان
بوده و کشورھا در ھمه مناطق دامنه حقوق قانونی زنان را گسترش داده اند .با وجود اﯾن برای بيشتر زنان
جھان قوانينی که روی کاغذ وجود دارد به معنای برابری و عدالت نيست.
در  ، ١٩١١فقط دو کشور در جھان به زنان حق رای می دادند .ﯾک قرن بعد اﯾن حق عمال ھمگانی است و زنان
بيشتر از ھر زمان دﯾگردر گذشته در تصميم گيری اعمال نفوذ می کنند .در کنار نفوذ سياسی بيشتر زنان،
شناساﯾی بيشتری از ساﯾر حقوق آنان ،نه فقط سياسی و مدنی ،بلکه ھمچنين حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرھنگی ،وجود داشته است .امروز  ١٨٧کشور در سرتاسر جھان با امضای کنوانسيون حذف تمامی شکل
ھای تبعيض عليه زنان تعھد خود را نسبت به تامين حقوق بشر زنان و دختران نشان داده ،موانع مقابل عدالت
و برابری جنسيتی را فرو رﯾخته اند.
و با اﯾن حال ،در حالی که نمونه ھای کشورھاﯾی که گام ھای عظيم در زمينه برابری جنسيتی برداشته اند
فراوان است ،زنان در اغلب مواقع از کنترل بر بدن ھای خود محروم ھستند ،حق مداخله در تصميم گيری را
ندارند واز محافظت دربرابر خشونت محروم ھستند .حدود  ۶٠٠ميليون زن ،بيش از نيمی از زنان شاغل جھان،
دارای اشتغال آسيب پذﯾر ھستند ،در دام مشاغل نا امن گرفتارند ،اغلب بيرون ازگستره و پناه قانون کار قرار
دارند .با وجود پيشرفت عمده در چارچوب ھای قانونی ،ميليون ھا زن از تجربه خشونت در زندگی خود ،معموال از
دست ھای شرﯾک نزدﯾک خود ،خبر می دھند .اﯾن در حالی است که قربانی شدن نظام مند زنان در خشونت
ھای جنسی وحشيانه به عنوان ﯾکی از خشونت ھای بارز در مناقشات مدرن جھان ادامه دارد.
تبعيض فراگير عليه زنان موانع عمده برای دستيابی به حقوق به وجود می آورد و مسير پيشرفت ھمه آرمان
ھای توسعه ھزاره  -ھدف ھاﯾی که جامعه بين المللی برای حذف فقر شدﯾد ،از بھبود بھداشت زنان باردارو
مادران گرفته تا دستيابی به آموزش ھمگانی و متوقف کردن گسترش اچ آی وی و اﯾدز -را سد می کند.
اگرچه برابری بين زنان و مردان در قانون اساسی  ١٣٩کشور و سرزمين تضمين شده ،قوانين ناکافی و شکاف
ھا و قصور در زمينه اجرا ،اﯾن ضمانت ھا را به وعده ھای پوچ تبدﯾل می کند که تاثير اندکی بر زندگی روزمره زنان
دارند .در محيط ھا و شراﯾط بسيار ،در کشورھای ثروتمند و فقير به صورت ﯾکسان ،زﯾر بنای عدالت -پليس،
دادگاه ھا و قوه قضاﯾيه -زنان را تنھا می گذارد ،که اﯾن امر خود را در خدمات ضعيف و نگرش ھای خصمانه از
ھمان مردمی که وظيفه آنان رعاﯾت و پاسداری از حقوق زنان است نشان می دھد.
پيشرفت زنان جھان نشان می دھد نظام ھای عدالت گستری و حقوقی درست می توانند سازو کاری اساسی
برای زنان جھت دستيابی به حقوق اﯾشان باشند .آن ھا می توانند با تامين پاسخگوﯾی ،با متوقف کردن
سواستفاده از قدرت و با اﯾجاد ھنجارھای جدﯾد به جامعه شکل دھند .دادگاه ھا مکان حياتی پاسخگوﯾی به
زنانی بوده اند که مدعی حقوق خود شده اند و سوابقی حقوقی تعيين کرده اند که ميليون ھا زن دﯾگر از آن ھا
سود برده اند.
اﯾن گزارش روش ھاﯾی را نشان می دھد که دولت ھا و جامعه مدنی به آن روش ھا به اتفاق کار می کنند تا
قوانين را اصالح کرده و نمونه ھای جدﯾدی برای ارائه خدمات مربوط به عدالت به وجود آورند که با نيازھای زنان
سازگار باشند .گزارش نشان می دھد دولت ھا و جامعه مدنی چگونه از عھده حل چالش تضمين اﯾن امر که
زنان در دشوارترﯾن شراﯾط می توانند به عدالت دسترسی ﯾابند ،ازجمله درچارچوب و شراﯾط کثرت گراﯾی حقوقی
و در جرﯾان و پس از مناقشات ،برآمده اند.
پيشرفت زنان جھان ده توصيه برای واداشتن نظام ھای دادگستری جھان به کارکردن برای زنان مشخص می
کند .اﯾن ھا مساﯾلی ثابت شده و قابل حصول ھستند و ،اگر اجرا شوند ،قابليت ھای عظيمی برای افزاﯾش
دسترسی زنان به عدالت و پيشرفت برابری جنسيتی دارند.
از سازمان ھای حقوقی زنان حماﯾت کنيم
سازمان ھای حقوقی زنان در خط مقدم واداشتن نظام ھای حقوقی به کار کردن برای زنان ھستند .سازمان
ھای زنان ھرجا که کمک حقوقی با بودجه دولتی محدود است برای ارائه حماﯾت و مشورتی که زنان برای
پيگيری پرونده ھای حقوقی ،برای متوقف کردن خشونت ،برای گرفتن طالق ﯾا گرفتن زمينی که به حق متعلق
به آنان است نياز دارند ،قدم پيش می گذارند.

اﯾن سازمان ھا پيشتاز تالش ھا برای اصالح قانون و پرونده ھای دادخواھی مھمی بوده اند که شراﯾط کلی را
برای حقوق زنان در سطوح ملی ،منطقه ای و بين المللی تغيير داده اند )به جدول ﯾک نگاه کنيد(.
برای مثال در اکوادور ،که حقوق مردم بومی برای تعيين نظام ھای دادگستری خود در قانون اساسی پيش بينی
شده ،زنان در دو جامعه بومی کيچوا مقرراتی برای زندگی خوب تدوﯾن کرده اند که ھنجارھای سنتی و اصول
حقوق بشر را برای برخورد با خشونت در داخل خانواده و دسترسی زنان به عدالت باھم ترکيب کرده است.
در اندونزی ، PEKKA ،ﯾک سازمان غيردولتی محلی ،امدادگران حقوقی مستقر در جامعه را آموزش داده تا از
زنان حماﯾت کنند از دادگاه ھای مذھبی برای ثبت قانونی ازدواج و طالق استفاده کنند که آنان را قادر می سازد
به خدمات و امتيازات دولتی دسترسی پيدا کنند PEKKA .ھمچنين تالش کرده دولت را وادارد تعداد دادگاه ھای
سيار منطقه ای را بيشتر کند و برای اﯾن که زنان بيشتر به دادگاه ھا دسترسی داشته باشند ھزﯾنه خدمات آن
ھا را لغو کند.
جدول  :١اﯾجاد موازنه در مقياس ھا :پرونده ھای مھمی که زندگی زنان را تغيير داده اند.
اﯾن پرونده ھا دسترسی زنان را به عدالت در سرتاسر جھان بيشتر کرده اند .بعضی از آن ھا درک قانونی از
حقوق بشر زنان را براساس حقوق بين الملل ارتقا داده اند؛ بعضی قوانين مندرج در کتاب ھا را تنفيذ و اجرا ﯾا
روشن کرده اند؛ بعضی ھا قوانينی را که باﯾد لغو شوند به چالش کشيده اند؛ و بعضی قوانين جدﯾدی به وجود
آورده اند .ھمه آن ھا به تغييرات مثبت در زندگی زنان منجر شده اند.
قانون نپال
در نپال قانون مردان را از پی گرد قانونی برای تجاوز جنسی )زنای به عنف( به ھمسران خود معاف کرده است.
در  ٢٠٠٢در پرونده ای که "مجمع برای زنان ،قانون و توسعه" در پشت آن بود ،دادگاه عالی به پارلمان دستور داد
قانون تجاوز را اصالح کند .تا امروز  ۵٢کشور علنا تجاوز مرد به ھمسر خود را در قوانين جزاﯾی خود جرم به
حساب آورده اند.
قضاوت دادگاه قانون اساسی کلمبيا
پيوند زنان در سرتاسر جھان در  ٢٠٠۶پرونده ای را از جانب "مارتا سولی" پذﯾرفت تا قانونی را تغيير دھد که
پزشکان را از سقط جنين او برای نجات زندگی وی منع می کرد .دادگاه حکم داد ممنوعيت سقط ناقض حقوق
بنيادی زنان است و تاﯾيد کرد سقط جنين باﯾد در موارد خاص مجاز باشد.

بوتسوانا
قانون بوتسوانا می گفت با اﯾن که "ﯾونيتی داو" در اﯾن کشور به دنيا آمده ،بزرگ شده و شھروند آن است چون با
ﯾک خارجی ازدواج کرده باﯾد برای دو فرزندش اجازه اقامت بگيرد و حق آنان را به عنوان شھروند به رسميت نمی
شناخت .اﯾن پرونده مھم  ١٩٩٢تاﯾيد کرد تضمين برابری در قانون اساسی در مورد حقوق شھروندی زنان نيز
صدق می کند.

اﯾاالت متحده
در بزرگترﯾن شکاﯾت دسته جمعی در زمينه تبعيض جنسيتی که در اﯾاالت متحده امرﯾکا به دادگاه کشيده شده
 ١٢پرسنل زن شرکت داروسازی نووارتيس ادعا کردند در زمينه حقوق و ترفيع با تبعيض مواجه ھستند .ھيات
منصفه به اتفاق آرا به سود آنان رای داد و نووارتيس موافقت کرد  ١٧۵ميليون دالر برای حل و فصل پرونده،
ازجمله  ٢٢/۵ميليون دالر برای اصالح برنامه ھا و خط مشی ھا به منظور حماﯾت از برابری جنسيتی در محل کار
بپردازد.

اصالح قانون برای حساس کردن آن نسبت به جنسيت
اصالح قوانين به منظور حساس کردن آن ھا نسبت به جنسيت اساس دسترسی زنان به عدالت است .بدون
وجود اساس حقوقی و قانونی مستحکم ،تالش ھا برای قابل دسترس تر کردن دادگاه ھا برای زنان ،کاھش
دشمنی پليس نسبت به شکاﯾات آنان ،و دﯾگر اصالحات ضروری برای اجرای عدالت احتماال به جاﯾی نخواھند
رسيد.
کنوانسيون حذف تمامی شکل ھای تبعيض عليه زنان ضابطه طالﯾی مورد توافق بين المللی برای اصالح قوانين
به منظور دستيابی به عدالت جنسيتی را پيش بينی می کند .برای لغو قوانينی که آشکارا عليه زنان تبعيض روا
می دارند؛ گسترش و تعميم قانون به قلمرو زندگی خصوصی ،ازجمله برای محافظت از زنان در برابر خشونت
خانوادگی؛ و برای رسيدگی به تاثير عملی قوانين بر زندگی زنان ،اقدام الزم است.

در ھمه مناطق پيشرفت ھاﯾی حاصل شده
است به گونه ای که تا : ٢٠١١
 ١٧٣کشور مرخصی با حقوق زاﯾمان را
تضمين می کنند
 ١٣٩کشور برابری جنسيتی را تضمين می
کنند
 ١٢۵کشور خشونت در خانواده را غيرقانونی
می دانند )به شکل ﯾک نگاه کنيد(
 ١١٧کشور قانون پرداخت حقوق برابر دارند
 ١١۵کشور حقوق برابر را در زمينه مالکيت
برای زنان تضمين می کنند

اما با وجود پيشرفت ھای چشمگير ،وجود
قوانين تبعيض آميز ،نقاﯾص در نظام ھای
حقوقی و ناکامی ھا در اجرا به اﯾن معنی
است که زنان ھمچنان از حقوق خود محروم
ھستند.
 ١٢٧کشور تجاوز جنسی در چارچوب ازدواج
را علنا جرم به حساب نمی آورند
 ۶١کشور حق زنان را نسبت به سقط جنين
به شدت محدود می کنند
 ۵٣درصد زنان در مشاغل آسيب پذﯾر کار می
کنند
در  ۵٠کشور سن قانونی ازدواج برای زنان
کمتر از مردان است
 ١٠-٣٠درصد ميانگين تفاوت دستمزد بين
زنان و مردان است

شکل  :١قوانين درباره خشونت عليه زنان
دوسوم کشورھا قوانينی عليه خشونت در خانواده دارند ،اما بسياری از کشورھا ھنوز علنا تجاوز جنسی
در ازدواج را جرم به حساب نمی آورند.
تجاوز جنسی در ازدواج

آزار جنسی

خشونت در خانواده

وجود قانون
عدم وجود قانون
عدم وجود

منبع :پيوست  ،۴پيشرفت زنان جھان ٢٠١١-٢٠١٢

درست است که تقرﯾبا ھمه کشورھای عضو سازمان ملل متحد کنوانسيون حذف تمامی شکل ھای تبعيض
عليه زنان را تصوﯾب کرده اند اما اﯾن کنوانسيون ھمچنين ﯾکی از معاھدات دارای بيشترﯾن شروط است .راﯾج

ترﯾن شروط در مورد ماده  ١۶است که حقوق زنان را در چارچوب ازدواج و خانواده تضمين می کند )به شکل ٢
نگاه کنيد( .حذف اﯾن شروط اقدامی حياتی برای اﯾجاد چارچوبی حقوقی است که از حقوق زنان حماﯾت می
کند.
قوانينی برای تشوﯾق اجرا ،ازجمله مامورﯾت ھا ،روﯾه ھا ،تامين مالی و سازوکارھاﯾی برای پاسخگوﯾی ،باﯾد
تدوﯾن شوند .برای مثال در  ۴۵کشور قوانين مربوط به خشونت خانوادگی شامل تضمين ھاﯾی برای کمک قانونی
راﯾگان برای زنان است .در نپال معافيت ھای مالياتی برای معامالت زمين به تضمين اجرای قوانين مربوط به
حقوق برابر ارث کمک کرده و به افزاﯾش سه برابری مالکيت امالک برای زنان منجر شده است .در سوئد ماه
ھای مرخصی غيرقابل انتقال پدران باعث افزاﯾش استفاده از مرخصی زاﯾمان شده ،به برطرف شدن شکاف
دستمزد جنسيتی کمک کرده است.
شکل :٢شروط کشورھا در باره کنوانسيون حذف تمامی شکل ھای تبعيض عليه زنان
 ٣٠کشور درباره حقوق برابر در ازدواج ﯾا خانواده شروطی قاﯾل شده اند.

تعداد کشورھای
دارای شرط

کشور درباره حقوق برابر در ازدواج ﯾا خانواده

کشور درباره سازگاری با قوانين مذھبی ﯾا رسوم سنتی

کشور درباره برابری مليت

کشور درباره مساﯾل دﯾگر

کشور درباره حذف تبعيض
کشور درباره حقوق برابر نسبت به انتخاب محل سکونت
کشور درباره برابری در اشتغال
منبع :پيوست  ،۵پيشرفت زنان جھان ٢٠١١-٢٠١٢

حماﯾت از اﯾجاد مراکزی برای تسرﯾع رسيدگی به وضعيت قربانيان تجاوزات جنسی
زنجيره عدالت ،مجموعه اقداماتی که ﯾک زن قربانی باﯾد برای برخورداری از عدالت انجام دھد ،با ميزان فراوان
انصراف قربانيان مشخص می شود که براساس آن با پيشرفت پرونده ھا در نظام قضاﯾی از تعداد آن ھا کاسته
می شود .در نتيجه ،فقط جزﯾی از پرونده ھا با محکوميت ﯾا نتيجه ای عادالنه پاﯾان می ﯾابند.
بررسی سال  ٢٠٠٩در کشورھای اروپاﯾی نشان داد به طور متوسط  ١۴درصد پرونده ھای تجاوز جنسی با صدور
حکم پاﯾان می ﯾابند و در بعضی از کشورھا اﯾن رقم به  ۵درصد ھم می رسد )به شکل  ٣نگاه کنيد(.
ﯾک راه کاھش انصراف زنان از پيگيری شکاﯾات خود اﯾجاد مراکزی برای تسرﯾع رسيدگی به وضعيت اﯾن زنان
است مراکزی که ھمه خدمات حياتی :گردآوری مدارک پزشکی قانونی ،وارائه مشاوره حقوقی ،مراقبت
بھداشتی و حماﯾت ھای دﯾگر از زنان را در زﯾر ﯾک سقف واحد ارائه دھند .مراکز مراقبت توتوزال در آفرﯾقای جنوبی
نمونه ھای موفقی از اﯾن شيوه ھستند.

اﯾن مراکز در بيمارستان ھای عمومی قراردارند و مراقبت پزشکی اضطراری ،و به روشی ﯾکپارچه و طرفدار
قربانيان مشاوره ،ارائه می دھند و کارھای دادگاھی را آماده می کنند.
ھدف آن ھا رسيدگی به نيازھای پزشکی و اجتماعی بازماندگان )قربانيان( تجاوزات جنسی ،کاھش قربانی
شدن ھای ثانوی ،اصالح )افزاﯾش( نسبت ھای محکوميت ھا و کاھش تاخيرھا در امر رسيدگی به پرونده ھا
است.
پرسنل متخصص پزشکی ،مددکاران اجتماعی و پليس ،که  ٢۴ساعته در خدمت قربانيان ھستند ،در مراکز فوق
مستقرند .ميزان محکوميت ھا برای پرونده ھای تجاوز جنسی که مراکز مراقبت توتوزال در استان گاﯾوتنگ در
سووتو به آن ھا رسيدگی کرده اند در مقاﯾسه با ميانگين ملی  ٧درصد به  ٨٩درصد رسيده است .از الگوی
توتوزال در حال حاضر در کشورھای دﯾگر ازجمله شيلی و اتيوپی تقليد می شود.

شکل  :٣موارد انصراف
موارد انصراف زنان از پيگيری شکاﯾت از تجاوز جنسی در تعدادی از کشورھای اروپاﯾی
فقط جزﯾی از پرونده ھای تجاوز جنسی گزارش داده شده منجر به محکوميت می شوند.
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منبع Lovett and Kelly 2009 :
قراردادن زنان در خط مقدم اجرای قانون
کم گزارش کردن جراﯾم عليه زنان مساله ای جدی در ھمه مناطق است .بررسی جراﯾم در  ۵٧کشور نشان می
دھد به طور متوسط  ١٠درصد زنان می گوﯾند آزار جنسی را تجربه کرده اند اما از اﯾن تعداد فقط  ١١درصد آن را
گزارش داده اند .اﯾن امر با روﯾداد مشابه سرقت ،به طور متوسط  ٨درصد ،قابل مقاﯾسه است با اﯾن تفاوت که
نسبت گزارش دادن آن  ٣٨درصد است.
اشتغال زنان در خط مقدم ارائه خدمات عدالت می تواند به افزاﯾش دسترسی زنان به عدالت کمک کند .داده ھا
نشان می دھد رابطه مثبتی بين حضور ماموران پليس زن و دادن گزارش آزارھای جنسی وجود دارد )به شکل ۴
نگاه کنيد( .استقرار ﯾک تيپ پليس ھندی که تمام نفرات آن زن بودند پس از دوره مناقشه در ليبرﯾا باعث افزاﯾش
گزارش دھی و ھمچنين افزاﯾش استخدام زنان در اﯾن نيرو شده است .با وجود اﯾن مزاﯾا ميانگين حضور زنان در
نيروی پليس در ھيچ منطقه از  ١٣درصد بيشتر نيست.

دستاوردھا از اشتغال زنان در نيروی پليس خود بخودی نيست :سرماﯾه گذاری ضروری است .تجربه از امرﯾکای
التين و مناطق دﯾگر اﯾن است که پاسگاه ھای پليس زنان و بخش ھای جنسيت باﯾد منابع کافی داشته باشند و
کارکنان آن ھا باﯾد آموزش تخصصی دﯾده ،پاداش مناسب گرفته و برای کار خود به رسميت شناخته شوند.
از اﯾن گذشته ،استخدام ماموران زن پليس و تامين منابع بخش ھای جنسيتی باﯾد قسمتی از برنامه ای
گسترده تر برای آموزش و اﯾجاد انگيزه در تمامی نيروی پليس برای دادن پاسخ مناسب و کافی به نيازھای زنان
باشد.
شکل  : ۴حضور زنان در نيروی پليس و گزارش دھی آزارھای جنسی
بين حضور زنان در نيروی پليس و گزارش دھی آزارھای جنسی رابطه مثبت آشکاری وجود دارد.
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منبع :تحليل زنان ملل برمبنای داده ھای حضور پليس از  UNODC 2009و گزارش آزارھای جنسی محاسبه شده از ) ICVSتازه ترﯾن اطالعات
موجود(

سرماﯾه گذاری در زمينه دسترسی زنان به عدالت
وادارکردن نطام ھای عدالت جھت کارکردن برای زنان – چه از طرﯾق تسرﯾع اصالحات قانونی و حقوقی ،ﯾا حماﯾت
از کمک قانونی و حقوقی ،اﯾجاد مراکز متمرکز کمک و آموزش برای قضات -نيازمند سرماﯾه گذاری است .دولت ھا
با شناساﯾی اھميت تقوﯾت حکومت قانون ،مقدار قابل توجھی در زمينه کمک به دادگستری خرج می کنند .با
اﯾن حال ،تامين بودجه ھدفمند برای دستيابی به برابری جنسيتی ھمچنان ناچيز است.
کمک دھندگان در  ٢٠٠٩در کميته ﯾاری توسعه سازمان ھمکاری اقتصادی و توسعه  ۴/٢ميليارد دالر به عدالت
اختصاص دادند که  ٧٠درصد آن را اﯾاالت متحده و اتحادﯾه اروپا تامين کردند .عراق ،افغانستان ،مکزﯾک ،اراضی
اشغالی فلسطين و پاکستان بزرگ ترﯾن درﯾافت کنندگان اﯾن کمک بودند .از اﯾن مجموع ٢٠۶ ،ميليون دالر )۵
درصد( به برنامه ھاﯾی اختصاص داده شد که برابری جنسيتی ھدف اصلی آن ھا بود ۶٣٣ .ميليون دالر دﯾگر )١۵
درصد ( به برنامه ھاﯾی اختصاص داده شد که برابری جنسيتی ھدف دوم آن ھا بود .اتحادﯾه اروپا در  ٢٠٠٩ھيچ
بودجه ای به برنامه ھای عدالت که برابری جنسيتی ھدف اول آن ھا نبود اختصاص نداد.
سوئد ،کانادا ،دانمارک ،نروژ و آلمان بزرگ ترﯾن کمک دھندگان به برنامه ھاﯾی بودند که برابری جنسيتی ھدف
اول آن ھا بود و از فعاليت ھاﯾی شامل آموزش قضات ؛ کمک حقوقی برای بازماندگان خشونت؛ مشارکت زنان در
نھادﯾنه سازی صلح و آشتی؛ بازگرداندن قربانيان قاچاق انسان؛ و تالش ھا برای افزاﯾش آگاھی به منظور
کاھش ازدواج زودھنگام حماﯾت کردند .گواتماال ،بورکينافاسو ،جمھوری دموکراتيک کنگو ،افغانستان و کلمبيا
بيشترﯾن کمک عدالت جنسيتی را در  ٢٠٠٩درﯾافت کردند.

در طول دھه  ٢٠٠٠تا  ٢٠١٠بانک جھانی  ٨٧۴ميليارد دالر به  ۶٣٨٢وام و اعتبار اختصاص داد که  ١٢۶ميليارد
دالر آن ) ١۴درصد( به اداره عمومی ،قانون و عدالت اختصاص داشت .طی اﯾن مدت ٢١ ،پروژه شامل عناصری در
زمينه برابری جنسيتی و حکومت قانون ،حماﯾت از فعاليت ھاﯾی مانند اصالح زﯾرساختارھای دادگاھی طرفدار
زنان؛ استخدام و توانمندسازی دستياران وکال؛ و حماﯾت از سياست ھا برای اصالحات حقوقی بود .مجموع
اختصاص داده شده به عناصر مربوط به برابری جنسيتی اﯾن پروژه ھا به  ٧/٣ميليارد دالر رسيد.
بانک جھانی در دسامبر  ٢٠١٠فراﯾند پر کردن دوباره صندوق انجمن بين المللی توسعه را ،با وعده  ۴٩/٣ميليارد
دالر از  ۵١کمک دھنده برای حماﯾت از فقيرترﯾن کشورھا بين  ٢٠١١و  ٢٠١۴تکميل کرد .در اﯾن دور ،درباره چھار
حوزه تمرکز وﯾژه توافق شد که برابری جنسيتی ﯾکی از آن ھا بود .اﯾن امر نشانه فرصتی مھم برای تضمين آن
است که دسترسی زنان به عدالت سھمی بزرگ تر از اعتبارات بانک جھانی را در آﯾنده درﯾافت کند.
آموزش قضات و نظارت بر تصميمات
تصميم گيری قضاﯾی متعادل ،آگاھانه و بی طرفانه بخشی ضروری از تضمين اﯾن امر است که زنانی که به
دادگاه می روند به عدالت دست ﯾابند .با اﯾن حال حتی جاﯾی که قوانين مناسب برای تضمين حقوق زنان وجود
دارد قضات ھميشه آن ھا را به درستی و عادالنه اعمال نمی کنند.
سازمان ھاﯾی مانند انجمن بين المللی قضات زن و ساکشی ،ﯾک سازمان غيردولتی ھندی ،به قضات ،زن و
مرد ،آموزش تخصصی و امکان بحث درباره مشکالتی می دھند که با آن ھا مواجه ھستند و می تواند به اﯾجاد
تفاھم ،و تعھد نسبت به برابری جنسيتی کمک کند .تاثير اﯾن کار از طرﯾق تعدادی پرونده ھای مھم نشان داده
می شود که قضاتی در مورد آن ھا تصميم گرفته اند که در اﯾن آموزش ھا شرکت کرده اند )به جدول  ٢نگاه
کنيد(.
پيگيری نظام مند تصميم گيری قضاﯾی در سطح ملی الزم است تا برای زنانی که در جستجوی عدالت ھستند
پاسخگوﯾی فراھم سازد و جامعه مدنی و دولت ھا را قادر سازد بر عملکرد دادگاه ھا در زمينه حقوق زنان نظارت
کنند.
جدول  : ٢وﯾشاکا و قدرت تصميم گيری قضاﯾی حساس نسبت به جنسيت
سازمان غيردولتی ھندی ساکشی در  ١٩٩۶با قضات ،وکالی دادگستری و شاکيان مونث مصاحبه ھاﯾی به
عمل آورد تا تاثير برداشت ھا و تصميم گيری ھای قضاﯾی را بر زنانی که به دادگاه می آﯾند معلوم کند .بيش از
دو سوم قضات گفتند زنانی که لباس ھای محرک می پوشند دعوت به تجاوز می کنند.
ساکشی برنامه ای برای تغيير تصورات واھی و کليشه ھای جنسيتی موجود تدوﯾن کرد که تاکنون به  ١۶کشور
در منطقه آسيا -اقيانوس آرام گسترش ﯾافته است .جاگدﯾش شاران ورما ،رﯾيس سابق دﯾوان عالی کشور ھند،
ازجمله نخستين شرکت کنندگان در اﯾن برنامه بود.
قاضی ورما کمی بعد فرصت ﯾافت آنچه را که ﯾاد گرفته بود به اجرا در آورد .ھنگامی که عده ای از مردان محلی
به بھان واری دﯾوی ھنگام کار به عنوان مددکار اجتماعی در روستاﯾی در راجستان تجاوز کردند او نه فقط فراﯾند
قضاﯾی عليه آنان را آغاز کرد بلکه ھمچنين درصدد برآمد راه نجات گسترده تری برای دﯾگر زنان شاغل پيدا کند.
بھان واری با حماﯾت پنج سازمان زنان ،ازجمله سازمان وﯾشاکا ،و با حماﯾت ناﯾناکاپور ،بنيانگذار ساکشی و
مشاور برجسته آموزش ،پرونده را به دادگاه عالی ھند برد .آنان در اﯾنجا به اﯾن موفقيت تارﯾخی دست ﯾافتند که
آزار جنسی در محل کار ممنوع اعالم شد.
قاضی ورما به عنوان ﯾکی از قضات متنفذ اﯾن پرونده تحت تاثير عدم وجود قوانين مربوط به آزار جنسی قرار
نگرفت و تشخيص داد که حق برابری جنسيتی و برخورداری از محيط کاری امن به وسيله قانون اساسی ھند و
تعھدات بين المللی ھند براساس کنوانسيون حذف تمامی شکل ھای تبعيض عليه زنان تضمين شده است.
دادگاه از اﯾن پرونده برای توليد نخستين رھنمودھای فراگير از نطر قانونی قابل اجرا درباره پيشگيری از آزار
جنسی در محيط کارعمومی و خصوصی استفاده کرد.

تصميم وﯾشاکا ماﯾه الھام پرونده ای مشابه در بنگالدش و اصالح قانون در پاکستان شده به گونه ای که امروز
تقرﯾبا  ۵٠٠ميليون زن در سن و سال کار فقط در اﯾن سه کشور از حماﯾت قانونی الزم برای انجام کارخود بدون
آزار و سواستفاده برخوردارند.
افزاﯾش دسترسی زنان به دادگاه ھا و کميسيون ھای حقيقت در جرﯾان و بعد از مناقشات
از خشونت جنسی به مثابه ﯾک حربه جنگی قرن ھا به گونه نطام مند و عمدی استفاده شده است .از آن به
عنوان ناقل عمدی اچ آی وی عليه جمعيت ھای غيرنظامی ،به منظور حامله کردن اجباری ،برانگيختن جابه
جاﯾی اجباری جمعيت ھا و اﯾجاد وحشت در جوامع بزرگ استفاده می شود.
پيشرفت ھای بسيار چشمگير در حقوق بين الملل در دو دھه گذشته برای نخستين بار پيگرد جزاﯾی جراﯾم
مربوط به خشونت جنسی را امکان پذﯾر ساخته است )به جدول  ٣نگاه کنيد( .برای افزاﯾش تعداد محکوميت ھا،
ضروری است دادگاه ھای بين المللی برای جراﯾم مبتنی بر جنسيت در برنامه ھای مربوط به پيگرد جناﯾی خود
اولوﯾت قاﯾل شوند.
عالوه براﯾن ،تدابيری الزم است تا دادگاه ھا و دﯾگر مجامع دادگستری ،مانند کميسيون ھای حقيقت ،بيشتر در
دسترس زنان باشند .تنھا راه تضمين اﯾن امر حصول اطمينان از اﯾن است که زنان نقشی مرکزی در تعيين دامنه
فعاليت ،وظيفه و طرح ھمه سازوکارھای دادگستری بعد از مناقشات اﯾفا کنند.
جدول  :٣دو دھه پيشرفت تارﯾخی در حقوق بين الملل
درگذشته به تاثير مناقشات بر زنان به ندرت در حقوق بين الملل اذعان شده است .درنتيجه تجربه ھای زنان
عمدتا انکار شده و جاﯾی در کتاب ھای تارﯾخ نيافته است .با اﯾن حال ،در دو دھه گذشته پيشرفت ھای
چشمگيری در زمينه شناساﯾی و تحت پيگرد قراردادن جراﯾم خشن جنسی ارتکابی در طول مناقشات حاصل
شده است.
در کنوانسيون  ١٩٢٩ژنو با خشونت جنسی به عنوان مساله ای مربوط به تھمت و رسواﯾی اخالقی برخورد
شده ونه به منزله جرمی خشونت آميز .در منشورھای دادگاه ھای نورمبرگ و توکيو ،که در پاﯾان جنگ جھانی
دوم برای تعقيب جراﯾم جنگی تشکيل شدند ،تجاوز جنسی گنجانده نشده بود.
کنوانسيون ھای  ١٩۴٩ژنو می گوﯾند "از زنان باﯾد به وﯾژه دربرابر ھر حمله به شرافت آنان محافظت به عمل آﯾد"،
اما تجاوز جنسی به عنوان "نقض شدﯾد" اﯾن کنوانسيون ھا فھرست نشده بود.
١٩٩٣
دادگاه کيفری بين المللی برای ﯾوگسالوی سابق تشکيل شد .اساسنامه دادگاه پذﯾرفت تجاوز جنسی جناﯾت
عليه بشرﯾت است و مجموعه ای از پرونده ھای مھم تاﯾيد کرده اند خشونت جنسی جناﯾت جنگی جدی است.
اﯾن دادگاه تاکنون  ٢٩محکوميت برای خشونت جنسی صادر کرده است.
١٩٩٨
در جرﯾان محاکمه  Jean-Paul Akayesuسياستمدار روانداﯾی
در دادگاه کيفری بين المللی برای رواندا ،برای نخستين بار معلوم شد تجاوز جنسی نسل کشی و جناﯾت عليه
بشرﯾت به شمار می آﯾد .اﯾن دادگاه تاکنون  ١١حکم محکوميت برای خشونت جنسی صادر کرده است.
٢٠٠٠
قطعنامه  ١٣٢۵شورای امنيت سازمان ملل متحد نقش زنان را در نھادﯾنه سازی صلح ،با تاکيد بر نياز به
مشارکت کامل آنان در ھمه تالش ھا برای تروﯾج صلح و امنيت ،به رسميت شناخت.
٢٠٠٢

اساسنامه دادگاه رم ،که دادگاه کيفری بين المللی را تشکيل داد طيفی گسترده از جراﯾم جنسی و مبتنی بر
جنسيت را به عنوان جراﯾم بين المللی شناساﯾی کرد .از  ٢٣ادعانامه صادره اﯾن دادگاه  ١٢ادعانامه حاوی اتھام
ھای خشونت جنسی است.
درجرﯾان محاکمه  Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamaraو دﯾگران ،دادگاه وﯾژه برای سيرالئون پی برد
ازدواج اجباری اقدامی غيرانسانی است و جناﯾت عليه بشرﯾت به حساب می آﯾد.
٢٠٠٨-٢٠١٠
قطعنامه  ١٨٢٠شورای امنيت سازمان ملل متحد خواھان انجام اقدامات موثر برای پيشگيری و واکنش به
اقدامات خشونت آميز جنسی به عنوان بخشی اساسی از حفظ صلح وامنيت بين المللی شد.
قطعنامه ھای  ١٨٨٩ ، ١٨٨٨و  ١٩۶٠شورای امنيت مبانی مستحکمی برای اجرای قطعنامه ھای  ١٣٢۵و
 ١٨٢٠پيش بينی کرده اند.
تدابيری که تاثيری مھم دارند شامل ﯾاری مالی ،حمل و نقل و مراقبت از کودکان برای کمک به زنان جھت غلبه
بر موانع عملی بر سر راه مشارکت آنان؛ مشاوره روانی ،مراقبت بھداشتی و دﯾگر حماﯾت ھای طوالنی مدت؛ و
تشکيل جلسات دادرسی غيرعلنی به اﯾن منظور است که زنان بتوانند درباره خشونت جنسی شھادت بدھند.
در جمھوری دموکراتيک کنگو دادگاه ھای سيار با نشان دادن واکنش سرﯾع برای انجام تحقيقات و تحت پيگرد
قراردادن خالفکاران عدالت را برای زنان می آورند .نه دادگاه سيار در  ٢٠١٠به  ١٨۶پرونده رسيدگی کردند .از اﯾن
تعداد  ١١۵پرونده مربوط به تجاوز جنسی بود که برای  ٩۵پرونده حکم زندان از  ٣تا  ٢٠سال صادر شد.
در فورﯾه  ٢٠١١چنين دادگاھی در نخستين رسيدگی به ﯾک پرونده جراﯾم عليه بشرﯾت در ﯾک دادگاه سيار٩ ،
سرباز را برای نقش آنان در تجاوز دسته جمعی به بيش از  ۴٠زن و دختر ،که چند ھفته پيشتر در فيزی رخ داده
بود ،محکوم کرد.
اجرای برنامه ھای پرداخت غرامت برمبنای حساسيت ھای جنسيتی
شکل  :۵برداشت ھای زنان و مردان از اﯾن که چرا پرداخت غرامت در جمھوری آفرﯾقای مرکزی مھم است
احتمال اﯾن که زنان خواھان عذرخواھی و مجازات افراد
مسوول نقض حقوق بشر شوند بيشتر است تا مردان.

60

40

30

20

10

0
ساﯾر

کمک
برای
فراموش
کردن

کمک
فيزﯾکی و
جسمی

منبع :برمبنای داده ھا از .Vinck and Pham 2010a and 2010b

آوردن
صلح

کمک
فکری
برای
فراموش
کردن

کاھش
فقر

شناساﯾی
رنج ھا

کمک برای
بازﯾافت

خسارت
و زﯾان ھا

ھا

درصد پاسخ ھا

50

غرامت بيش از ھر سازوکار دﯾگری بر نيازھای قربانيان متمرکز است و می تواند وسيله ای ضروری برای بازپروری
زنان باشد .در جمھوری آفرﯾقای مرکزی ،ھمچون بسياری از محيط ھای دﯾگر پس از مناقشه ،زنان می گوﯾند
برای کمک به آنان برای بازﯾافت زﯾان ھا و خسارات و کاھش فقر غرامت الزم است ،اما غرامت برای به رسميت
شناختن رنج ھای زنان نيز اھميت دارد )به شکل  ۵نگاه کنيد(.

در حالی که جامعه بين المللی اعتبارات اساسی برای دادگاه ھای بين المللی و دﯾگر سازوکارھای موقتی
تامين عدالت اختصاص داده اما اﯾن کار با تعھدی برابر به منظور کمک به کشورھا جھت اجرای تعھدات خود برای
اجرای عدالت با پرداخت غرامت ھمراه نبوده است.
برای اﯾن که برنامه ھای مربوط به پرداخت غرامت به سود زنان باشد اﯾن برنامه ھا باﯾد تمامی شکل ھای
خشونت جنسی و مبتنی بر جنسيت را به حساب آورند ،و افراد ،جامعه و تدابير نمادﯾن ،و دسترسی به خدمات
و بازگرداندن زمين را نيز شامل شوند.
در سيرالئون کميسيون ملی دولت برای اقدام اجتماعی ،با حماﯾت صندوق امانت سازمان ملل متحد برای خاتمه
دادن به خشونت عليه زنان و صندوق نھادﯾنه سازی صلح سازمان ملل متحد ،در حال اجرای برنامه پرداخت
غرامت به  ۶۵٠زنی است که بازمانده خشونت جنسی ھستند ،برنامه ای که طراحی شده تا از توانمند سازی
آنان در طوالنی مدت حماﯾت کند.
تا امروز به  ٣٠٠زن اعتبارات خرد داده شده ،ازآنان برای اﯾجاد کسب و کارھای کوچک و آموزش مھارت ھا در ١۴
ناحيه اﯾن کشور حماﯾت به عمل آمده است .نخستين  ٩٠زن دوره ھای آموزشی از جمله سوادآموزی،
رانندگی ،مھارت ھای راﯾانه ای ،صابون سازی و آراﯾشگری را در مارس  ٢٠١١در مراسمی در فرﯾتاون به پاﯾان
رساندند.

استفاده از سھميه ھا برای افزاﯾش تعداد زنان قانونگذار
در کشورھاﯾی که حضور زنان در پارلمان به طور اساسی افزاﯾش می ﯾابد ،معموال قوانين جدﯾدی در حماﯾت از
حقوق زنان به تصوﯾب می رسد.
از نپال تا کاستارﯾکا ،رواندا تا اسپانيا ،ھرجا از سھميه برای افزاﯾش تعداد زنان قانونگذار استفاده شده ،قوانين
ترقی خواھانه درباره حقوق زمين ،خشونت عليه زنان ،مراقبت بھداشتی و اشتغال به تصوﯾب رسيده است.
ھرجا زنان سازمان ﯾافته اند ،گاھی بر محور خطوط حزبی تا منافع زنان را تضمين کنند ،تغيير از راه رسيده است.
برنامه پکن برای اقدام خواھان تعادل جنسيتی در نھادھای دولتی شد ،در حالی که کنوانسيون حذف تمامی
شکل ھای تبعيض عليه زنان استفاده از تدابير وﯾژه موقتی ،از جمله سھميه ھا را برای تقوﯾت نقش زنان در
تصميم گيری سياسی الزامی می کند .از  ٢٨کشوری که به حضور  ٣٠درصدی زنان در پارلمان ھای ملی خود
رسيده ﯾا از آن فراتر رفته اند حداقل  ٢٣کشور از سھميه استفاده کرده اند.
شش کشور از کشورھاﯾی که از  ٣٠درصد فراتر رفته اند اخيرا از مناقشه نجات ﯾافته اند که اﯾن نشان می دھد
پيشرفت بيشتر با اراده سياسی ارتباط دارد تا سطح توسعه .ﯾکی از اﯾن کشورھا رواندا است که بيشترﯾن
ميزان حضور زنان پارلمانی را در جھان دارد )به شکل  ۶نگاه کنيد(.
قانون اساسی  ٢٠٠٣رواندا متعھد است "تضمين کند حداقل  ٣٠درصد مشاغل در نھادھای تصميم گيری به زنان
واگذار شود" و در انتخابات ھمان سال زنان از اﯾن ھدف حداقل فراتر رفتند .زنان عضو پارلمان رواندا برمحور ھدف
ھای بين حزبی فعاليت کرده و با وزارت زنان و سازمان ھای جامعه مدنی برای انجام اصالحات ،ازجمله در زمينه
ارث ،حقوق زمين و خشونت عليه زنان ھمکاری کرده اند .زنان عضو پارلمان ھمچنين با ھمتاﯾان مرد خود برای
رفتن به سفر در سطح کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانين زمين و ارث و کمک به تغيير نگرش ھا نسبت به
حقوق زنان ھمکاری کردند.

شکل  : ۶حضور زنان در پارلمان و اصالحات قانونی در رواندا
افزاﯾش سرﯾع تعداد نماﯾندگان زن پارلمان با تدوﯾن قوانين ترقی خواھانه در زمينه حقوق زنان ھمراه بوده است.







قانون وراثت ) (١٩٩٩برابری جنسيتی را در ارث و مالکيت امالک به وجود آورد.
قانون اساسی ) (٢٠٠٣اصل برابری جنسيتی و عدم تبعيض را تضمين کرده ،تصرﯾح می کند زنان باﯾد
دارای حداقل  ٣٠درصد مشاغل تصميم گيری در تمامی سطوح باشند.
سياست ملی زمين ) (٢٠٠۴و قانون زمين ) (٢٠٠۵برابری در مالکيت قانونی و عرفی زمين را پيش
بينی می کند.
قانون پيشگيری و مجازات خشونت مبتنی بر جنسيت به تصوﯾب رسيد ) (٢٠٠٨و تجاوز جنسی در
ازدواج جرم شاخته شد ).(٢٠٠٩
 ۵١درصد اعضای پارلمان و نيمی از قضات دادگاه عالی ،ازجمله رﯾيس دادگاه ،زن ھستند ).(٢٠١١
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برابری جنسيتی را درمرکز آرمان ھای توسعه ھزاره قرار دھيد
آرمان ھای توسعه ھزاره به ﯾکدﯾگر وابسته اند و ھرکدام به پيشرفت در حقوق زنان بستگی دارد .افزاﯾش
سرماﯾه گذاری و اقدام در ابعاد برابری جنسيتی ھمه اﯾن آرمان ھا امتياز دوگانه رسيدگی به نابرابری گسترده و
تسرﯾع پيشرفت کلی را دارد.

دستيابی به اﯾن ھدف ھا از شراﯾط ضروری برای دستيابی زنان به عدالت نيز ھست .زنان بدون آموزش ،آگاھی
از حقوق و قدرت تصميم گيری غالبا نمی توانند حقوق خود را ادعا کنند ،کمک قانونی و حقوقی به دست آورند ﯾا
به دادگاه بروند.
در حالی که پيشرفت ھاﯾی ،ازجمله در زمينه کاھش فقر و مرگ و مير کودکان و افزاﯾش دسترسی به آموزش
حاصل شده ،داده ھا نشان می دھند پيشرفت کلی ،نابرابری ھا برمبنای جنسيت ،در آمد و موقعيت و محل را
پنھان می کنند.
احتمال اﯾن که زنان و دختران ،به وﯾژه آنانی که در نواحی روستاﯾی زندگی می کنند ،در پيشرفت سھيم باشند
بسيار اندک بوده است و ميليون ھا نفر از آنان ھمچنان در فقر و محروميت زندگی می کنند .برای مثال احتمال
اﯾن که زنان فقير ساکن نواحی روستاﯾی ھنگام زاﯾمان به پرسنل ماھر دسترسی داشته باشند ،که برای
پيشگيری از مرگ و مير مادران ضروری است ،در مقاﯾسه با زنان ثروتمند در نواحی شھری بسيار کمتر است
)شکل  ٧را ببينيد(.
در حالی که تا  ، ٢٠١۵تارﯾخ مورد نظر برای تحقق آرمان ھای توسعه ھزاره ،فقط  ۴سال باقی مانده ،خاتمه
دادن به بی عدالتی ھای ناشی از جنسيت ،که موانعی دربرابر فرصت ھا برای زنان و دختران به وجود می آورند،
باﯾد ھدف اصلی اقدامات بيشتر باشد.
بعضی از روش ھای عملی برای قراردادن حقوق زنان در مرکز آرمان ھای توسعه ھزاره عبارتند از :نگرفتن ھزﯾنه
ھا از استفاده کنندگان از مراقبت ھای بھداشتی ،که تجربه نشان داده باعث افزاﯾش دسترسی زنان و دختران
به اﯾن خدمات ،ازجمله به خدمات بھداشت باروری می شود؛ استفاده از مقرری ھای ثابت وپاداش ھای نقدی
برای تشوﯾق دختران به رفتن به مدرسه ،به تاخير انداختن ازدواج و ادامه آموزش آنان برای سال ھای حياتی
دبيرستان؛ قراردادن زنان در خط مقدم ارائه خدمات برای اﯾن که خدمات عمومی بيشتر در دسترس باشد؛ و
تقوﯾت حضور زنان در تصميم گيری ،از خانواده تا سطوح محلی و ملی ،برای تضمين اﯾن که سياست ھا واقعيات
زندگی زنان را منعکس کنند.
شکل  :٧حضور پرسنل ماھر در زاﯾمان ،زنان ثروتمند شھری و فقير روستاﯾی
احتمال اﯾن که زنان فقير روستاﯾی معادل زنان ثروتمند شھری از کمک پرسنل حرفه ای ماھر بھداشت در جرﯾان
زاﯾمان برخوردار شوند بسيار کمتر است.
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زنان ملل متحد ،نھادی از سازمان ملل است که به برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان اختصاص داده شده
است .زنان ملل متحد ،مدافعی جھانی برای زنان و دختران ،اﯾجاد شد تا پيشرفت در تحقق حقوق آنان را در
سرتاسر جھان سرعت بخشد.
زنان ملل متحد از کشورھای عضو سازمان ملل در شراﯾطی که برای تحقق برابری جنسيتی ضوابط جھانی
تعيين می کنند حماﯾت به عمل می آورد وبا دولت ھا و جامعه مدنی ھمکاری می کند تا قوانين ،سياست ھا،
برنامه ھا و خدمات الزم برای اجرای اﯾن ضوابط طراحی کند .اﯾن نھاد از مشارکت برابر زنان در ھمه جنبه ھای
زندگی با تمرکز بر پنج حوزه اولوﯾت به شرح زﯾر حماﯾت می کند :افزاﯾش رھبری و مشارکت زنان؛ پاﯾان
بخشيدن به خشونت عليه زنان؛ مشارکت دادن زنان در ھمه جنبه ھای فراﯾندھای صلح و امنيت؛ افزاﯾش
توانمندسازی اقتصادی زنان؛ و قراردادن برابری جنسيتی در مرکز تعيين بودجه و برنامه رﯾزی توسعه ملی .زنان
ملل متحد ھمچنين فعاليت نظام ملل متحد را در زمينه ارتقای برابری جنسيتی ھماھنگ وتشوﯾق می کند.

