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  تزخوَ اس تارا ًیاسی، فؼال زمْق تؼز ّ فؼال زمْق سًاى

پیؼزفت زمْق سًاى تا اهلای هٌؼْر تاطیض ایي  الذاهات طاسهاى هلل هتسذ تزای :مقذمه

زمْق تٌیادیي تؼز، ػأى ّ »طاسهاى هلل هتسذ ّفاداری ّ پایثٌذی خْد را تَ  اػلای  در همذهَ آى،. اس ػذطاسهاى آغ

ُا اس کؼْرُای تشرگ ّ کْچک زمْق تزاتز تزای هزداى ّ سًاى ّ تزاتزی اًظاى  اًظاى، ارسع ػخؾ اػالم  «

خِاًی تَ زمْق تؼز، رػایت زمْق تؼز  تزاماز»کٌذ تَ تزّیح  ُای ػلْ را هلشم هی ایي هٌؼْر دّلت ۵۵هادٍ . ًوْدًذ

اس زیث ًژاد، خٌض، ستاى یا هذُة ُا تذّى توایش ُای اطاطی تزای ُوَ اًظاى ّ آسادی » 

تؼٌْاى اتشاری در هْرد زمْق سًاى تْطن طاسهاى هلل هتسذ تَ تـْیة  اس آى سهاى، تؼذادی اس هؼاُذات تیي الوللی

ایي هؼاُذات ػثارتٌذ اس اس خولَ. رطیذٍ اطت  : 

٩١۵٢)کٌْاًظیْى زمْق طیاطی سًاى  - ) 

 (٩١۵٧) کٌْاًظیْى تاتؼیت سًاى هتاُل -

) کٌْاًظیْى تاسیاتی ّ ًگِذاری اتثاع ُز کؼْر در خارج اس هزسُای آى کؼْر - ( تْطن دفاتز ًوایٌذگی کؼْر هتثْع

(٩١۶ ) 

 (٩١۶٢) کٌْاًظیْى ركایت تزای اسدّاج -

فغ کلیَ اػکال تثؼیق ػلیَ سًاىکٌْاًظیْى ر -  (CEDAW) (٩١٧١) 

CEDAW تَ هٌشلَ تثؼیق ػلیَ  ایي کٌْاًظیْى آًچَ کَ. تَ ػٌْاى طٌگ تٌای زمْق سًاى در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت

الذاهات هلی تزای پایاى دادى تَ چٌیي تثؼیلی را ػٌْاى  ػْد را تؼزیف ّ هدوْػَ ای اس تزًاهَ ُا ّ سًاى هسظْب هی

اطاص  یا هسذّدیت تز( هسزّهیت)اطتثٌاء  ،تَ ُز گًَْ توایش»  کٌْاًظیْى، تثؼیق ػلیَ سًاى تا تْخَ تَ ایي .هی کٌذ

یا ِاػوال زمْق تؼز ّ آسادی  ،هٌذیٍ  تِز ،ػْد کَ ًتیدَ یا ُذف آى خذػَ دار کزدى یا لغْ ػٌاطایی خٌظیت امالق هی

ؿزفٌظز اس ّكؼیت   هذًی ّ یا ُز سهیٌَ دیگز ،زٌُگیف ،اختواػی ،التـادی ،ُای اطاطی در سهیٌَ ُای طیاطی

اطاص تظاّی هیاى سًاى ّ هزداى اطت سًاػْیی ایؼاى ّ تز .» 

ُوچٌیي تثؼیق ُایی کَ  ّ( تثؼیلِای لاًًْی)ایي، ػاهل تثؼیلِایی اطت کَ تَ مْر رطوی در لاًْى ّخْد دارد 

ػوال(. تثؼیق ُای هزطْم)طزچؼوَ آًِا آداب ّ رطْم اطت   CEDAW   ّ تٌِا هؼاُذٍ زمْق تؼزی اطت کَ فزٌُگ

ُذف   تثؼیلِای خٌظیتی کَ در رّاتن خاًْادگی زاکن هی ػْد را طٌت تَ ػٌْاى ًیزُّای هْثز ػکل گیزی ًمغ ُا ّ

 کؼْر ػلْ طاسهاى هلل ٩۳١االخزا ػذ ّ تا کٌْى تْطن  السم ٩١٩٩طپتاهثز  ۳در تاریخ  ایي کٌْاًظیْى. هی گیزد

هتاطفاًَ .( اًذ هؼاُذٍ را ًپذیزفتَ ایزاى ّ ایاالت هتسذٍ آهزیکا اس خولَ کؼْرُایی ُظتٌذ کَ ایي. )طتپذیزفتَ ػذٍ ا

اًذ کَ ایي تز خالف  یا تؼِذ گشیٌؼی ًظثت تَ هفاد ایي کٌْاًظیْى داػتَ اًذ ّ تؼذادی اس کؼْرُا تَ ایي هؼاُذٍ ًپیْطتَ

» هفاد هؼاُذٍ گیزد تا ُذف ّ هٌظْر ّ رّذ کٌْاًظیْى لزار هی اطت، چزا کَ در تلاد« کٌْاًظیْى ّیي یک ًوًَْ اس  .

. اطت( لْاًیي هذُثی)کٌْاًظیْى ّ ػزیؼت  ای رّاج دارد، تـْر غلن تلاد تیي رّذ ایي هثال کَ تَ مْر گظتزدٍ

ػْد کَ  داًٌذ، هتذکز هی را تز خالف لْاًیي ػزیؼت هی  ایي هؼاُذٍ ُوْارٍ تَ کؼْرُایی کَ CEDAW تٌاتزایي کویتَ

ایي هْكْع را تغییز دٌُذ ًگزع خْد ًظثت تَ . 

CEDAW  ٩١٧١الوللی در دَُ ُای  ای، هلی ّ تیي ُای سًاى ّ فؼاالى زمْق سى در ططر هٌطمَ زاؿل فؼالیت  ّ

تَ   ُای هختلفی خِت تظِیل ایي اهز ارائَ ػذ، هتسذ مزذ ُا پزّراًذٍ ػذ ّ تْطن طاسهاى هلل ایي فؼالیت. اطت ٩١٩١

 ٩١١۳در طال . هاًٌذ کٌفزاًظِای ّیي ّ پکي در ایي تیي تظیار هْثز تْد (CSW) تالع کویظیْى ّكؼیت سًاى ّیژٍ

زمی هظلن،  اطت ّ زمْق سًاى را« زمْق سًاى ُواى زمْق تؼز»خِاًی زمْق تؼز در ّیي تاکیذ کزد کَ  کٌفزاًض

هْلؼیت ّ »: داًظت ّ اظِار داػت  ْهی طیالایي کٌفزاًض ُوچٌیي خٌظیت را هفِ. کاهل ّ السم االخزا اػالم کزد

اؿلی فؼالیت طاسهاى هلل هتسذ در لالة طیظتوی یکپارچَ تثذیل  زمْق تزاتز سًاى ّ زمْق تؼز سًاى تایذ تَ خزیاى

 «.ػْد

ایي گشارػگزاى تسمیك ّ  تْد کَ ّظیفَ« گشارػگز ّیژٍ خؼًْت ػلیَ سًاى»یکی دیگز اس ًتایح کٌفزاًض، اًتـاب 

سهیٌَ، ػلل ّ ػْالة آى، ّ ارائَ تْؿیَ ّ راُکارُایی  ر هْرد خؼًْت ػلیَ سًاى، دریافت امالػات در ایيخظتدْ د
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ایي گشارػگزاى گشارػِای خْد را تَ کویظیْى زمْق تؼز طاسهاى هلل هتسذ  ٢١١۶طال  تا. تزای اس تیي تزدى آى تْد

ػْد تؼز ارطال هی ُا تزای ػْرای زمْق هی دادًذ اها پض اس آى، ایي گشارع ارائَ . 

کٌفزاًض، کؼْرُای خِاى پیؼزفت  در می ایي. تزگشار ػذ ٩١١۵چِارهیي کٌفزاًض خِاًی سًاى در پکي در طپتاهثز 

تـْیة لزار دادًذ ّ تظتز السم تزای هماتلَ تا چالغ ُا ّ  ُا را هْرد تزرطی ّ سًاى تا تْخَ تَ ایي دطتْرالؼول

ْر گذاػتٌذهؼزف ػ ُای لزى آیٌذٍ را تَ خْاطتَ . 

زمْق اطاطی سًاى اطت تا  تزای رطیذگی تَ ػزاین هادی ّ ًاتزاتزی زمْق کَ طلة کٌٌذٍ (HRC) کویتَ زمْق تؼز

ػالٍّ تز ایي. ُا تَ تسث ّ هذاکزٍ هی پزداسد دّلت  HRC کزدٍ اطت کَ زك تزخْرداری اس زوایت لاًْى تذّى  اػالم

کٌذ کَ تَ ُزگًَْ ًاتزاتزی  ُا را هتؼِذ ّ هْظف هی ْق تؼز، دّلتخِاًی زم اػالهیَ ٢۶گًَْ تثؼیق در هادٍ  ُیچ

هثذل  هزداى در اهْر اختواػی ّ التـادی رطیذگی ّ تزاتزی زمْق را تَ اهزی رطوی در کؼْر خْد هیاى سًاى ّ

 .کٌٌذ

ؼی، توایش در سًذگی ّال. ًگزاًی سًاى اطت ّاتظتگی سًاى تَ هزداى در تظیاری خْاهغ زمیمتی اطت کَ اغلة هْخة

تزای سًاى تَ مْر خاؽ، . اختواػی ّ فزٌُگی ُوگی طاختگی اطت تیي زمْق هذًی ّ طیاطی ّ زمْق التـادی ّ

سًاًی کَ . طیاطی تذّى تزخْرداری اس زمْق التـادی، اختواػی ّ فزٌُگی غیز هوکي اطت تسمك کاهل زمْق هذًی ّ

اس خؼًْت، اطتمالل  ٌذ، اس آسادی، اهٌیت ػخـی، هـًْیتلساظ زمْق التـادی ّ اختواػی در ػزاین ًاتزاتز ُظت تَ

تٌاتزایي دطتیاتی سًاى تَ زمْق . ًیظتٌذ خٌظی ّ ػخـی، ززین خـْؿی، ّ یا زمْق کاهل ػِزًّذی ُن تزخْردار

اس زمْق تزاتز التـادی، رفاٍ اختواػی ّ آسادی هذًی ّ طیاطی ّاتظتَ اطت تَ تِزٍ هٌذی آًاى . 

التـادی، اختواػی ّ فزٌُگی  ، تسمك کاهل زمْق هذًی ّ طیاطی تذّى تزخْرداری اس زمْقتزای سًاى تَ مْر خاؽ

در ػزاین ًاتزاتز ُظتٌذ، اس آسادی، اهٌیت ػخـی،  سًاًی کَ تَ لساظ زمْق التـادی ّ اختواػی. غیز هوکي اطت

زخْردار ًیظتٌذػخـی، ززین خـْؿی، ّ یا زمْق کاهل ػِزًّذی ُن ت هـًْیت اس خؼًْت، اطتمالل خٌظی ّ  

در تاًکْک تزگشار ػذ،  کَ ٩١١۳ای آطیا تزای آهادٍ طاسی کٌفزاًض خِاًی زمْق تؼز ّیي در  در خلظَ هٌطمَ

ُا تایذ در چارچْب  ػوْل اطت، آى خْد زمْلی خِاى زمْق تؼز در هثٌا ّ مثیؼت»ُای آطیایی تْافك کزدًذ کَ  دّلت

ازتزام تَ ػمایذ هلی ّ هذُثی هٌطمَ ای   الوللی ّ تا در ًظز گزفتي اُویت ػزف تیي یک فزایٌذ پْیا ّ در زال تسْل اس

ایي تیاًیَ ُوچٌیي . آّرًذ ػوْل را فزاُن ُای تسمك ایي زمْق خِاى ُای گًْاگْى تاریخی ّ فزٌُگی سهیٌَ ارسع ّ

تزاتز ّ زمْق تزاتز  اس مزیك تلویي هؼارکت ارتماء ّكؼیت سًاى ّ زوایت اس زمْق سًاى»تـزیر هی کٌذ کَ 

خاهؼَ ّ ریؼَ کٌی توام اػکال تثؼیق ّ خؼًْت ػلیَ سًاى هثتٌی تز  التـادی ّ فزٌُگی در  طیاطی ، اختواػی،

هذ ًظز لزار گیزد خٌظیت تایذ تطْر خذی .» 

را در « زلیُای ػ ارسع»ًویذُذ ّ  هِن اطت یادآّری ایي ًکتَ کَ ایي تیاًیَ دیذ ًظثی در هماتل خِاى گزایی را افشایغ

یا « ُای ػزلی ارسع»تایذ گفت کَ ػوْها هفاُیوی چْى  ػالٍّ تز ایي. دُذ لزار ًوی« ُای غزتی ارسع»هماتل 

ُای دًیای غزب یا دًیای ػزق  ُظتٌذ چزا کَ تاسگْ کٌٌذٍ تٌْع ّ گظتزدگی ارسع فی ًفظَ ًالؾ« ُای غزتی ارسع»

هی تْاى تَ هفِْهی کَ  تَ ػٌْاى هثال. )زٌُگی هزدم خْد ًیظتٌذف -ُای لْهی اختواػی ّ ُْیت-ُای طیاطی فؼالیت در

کزد تزداػت هی کٌذ اػارٍ (community) ُز فزد اس ّاژٍ اختواع .) 

هفِْم ازتزام تَ زك هلتِا تزای تؼییي  ُا تا دطتْر کار طیاطی اطتفادٍ هی ػًْذ کَ ػاهل ایي ّاژٍ ُا ػوْها تْطن دّلت

کَ کؼْرُای خارخی یا طاسهاى ُای چٌذ هلیتی ًثایذ ّكؼیت   فزكیَ ػْین تا ایي هیاغلة هْاخَ . طزًْػت خْد اطت

ایذٍ  هٌؼأ ایي. مْر کَ در کؼْر هثذأ ّ ؿادر کٌٌذٍ آى اطت در ًظز تگیزًذ کارتزدی، ُواى زمْق تؼز را تَ لساظ

گ تاػذ ّ یا ًثایذ تَ ػمایذی فزٌُ ُای خارج اس آى ُایی اطت کَ هؼتمذًذ یک فزٌُگ ًثایذ ػاهل ایذٍ اغلة در فزٌُگ

ّ ایي ُن تذلیل غزّر فزٌُگی اطت کَ ًثایذ اخاسٍ تذُذ تَ طِین  خارج اس آى فزٌُگ اخاسٍ ّرّد تَ درّى خْد را تذُذ

اطت کَ  ُا در هْرد زمْق تؼز ًؼاى دادٍ ّگْی تیي توذى تز خالف اًتظار، گفت. ُای دیگز فزٌُگ ُای ػذى ارسع

هظالَ زمْق تؼز ػزکت کٌٌذ، ّ  ّگْیی زْل ّ اػتمادات هختلف در گفت  ُا ادُا، ریؼَهوکي اطت افزادی تا ًژ

ُا تَ  داری کَ ُوَ تاّرُا ّ هلیت هاًٌذ لغْ ًظل کؼی ّ تزدٍ ُایی ارسع)ُای زذاللی خْد را تَ اػتزاک تگذارًذ  ارسع

 ُای هتساى ّ تاسًگزی در خـْؽ ارسعُا هایل تَ تاس گذاردى راٍ تأهل ّ ا هاداهی کَ آى ّ( غلن تْدى آى هؼتمذًذ

تز خْاُذ تْد ّگْ ًیش تیغ فزٌُگی خْد ُظتٌذ، اهکاى تؼاهل ّ گفت . 

سًاى تَ هٌظْر  ُا اس هظائل ّ هفاُین هزتْم تَ زمْق پْػاًی اػتزاک هِن اطت تْخَ تَ پْیایی ّ ُن تَ ُویي تزتیة،

ُوگی هتؼلك تَ دًیای اطتؼوار ّ اهپزیالیظتی  هلل هتسذ،هماتلَ تا ایي تزداػت کَ لْاًیي ّ اتشار زمْق تؼز طاسهاى 

 زمْق سًاى، در ػیي زال کَ تایذ اس <هذُة سدایی> ّ <خِاًی کزدى> هٌظْر ّ هِن اطت اطتفادٍ اس لذرت تَ. اطت

کَ کزدى ایي ّالؼیت هی طاسد  توزکش تز ایي ًکات ها را لادر تَ تزخظتَ. افتادى تَ ّرمَ ًظثیت فزٌُگی اختٌاب ػْد

تاػذ کَ الثتَ هظتمل اس اخشای امزاف خْد ًیظت تلکَ  ُز فزد هی تْاًذ هٌظْر ّ ُذف هؼاُذٍ خِاًی زمْق تؼز

هلت ّ گزٍّ لْهی لزار گزفتَ اطت  ّالغ ػذٍ ّ در یک خاًْادٍ، خاهؼَ، تؼٌْاى خشیی اس طیظتن، درّى آى . 
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