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حقوق زنان
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دارای وصف آمره میباشند .به تعبیری ،دولتها مکلف هستند که با این پدیده مبارزه و اقدامات
الزم برای پیشگیری از وقوع آن را انجام دهند و در صورت ارتکاب ،از طرق قانونی به پیگیری و
مجازات مرتکبین اقدام کنند .با در نظر گرفتن این مسئله ،چنانچه دولتها در اجرای تعهدات
حقوقی خود قصور ورز ند ،آثار شدیدی در فضای مسئولیت بینالمللی برای آنها ایجاد خواهد شد.

تمامی حقوق انتشار این اثر ،متعلق به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است.
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 .1مقدمه

حقوقی قرار میگیرد؟ عالوه بر این ،جایگاه ممنوعیت خشونت

حقوق مجموعه هنجارهایی برای تنظیم روابط میان تابعان آن

خـانگی علیه زنـ ان در سلسله مراتب هنجاری ح ـقوق بشر

میباشد .حقوق آن چیزی است که برای رشد بشر و ظهور

بین المللی چگونه است.

شخصیت او در جامعه الزامی است .باتوجه به معیارهای مربوط

قواعد و هنجارهای حقوق بشر از دو جنبة ماهوی و شکلی

به حقوق بنیادین انسان در جان امروز ،انسانهای بدون حقوق

قابل بررسی هستند .در جنبه ماهوی ،ارتباط قاعدة مورد نظر

تضمین شده که سرنوشتشان مطلق ًا منوط به میل و هوس

با اصول عام و تعلق آن قاعده به فضاهای خاص مورد بررس ی

مقامی غیرمسئول باشد ،بردگانی فاقد اراده هستند .در فلسف ه

قرار می گیرد و در جنبه شکلی ،جایگاه قاعدة مورد بحث در

و مذهب سیاسی جهان امروز ،مقدسترین مقدسات ،همانا

سلسله مراتب هنجاری مدنظر قرار خواهد گرفت .در پژوهش

"فرد انسانی" است .مضافاً ،برای این انسان مقدس گرانبهاترین

حاضر که از نظر روش تحقیق از نوع نظری بوده و به صورت

نعمت جهان ،حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی اوست.

توصیفی تحلی لی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای اطالعات آن

بنابراین تعدی به حقوق و آزادیهایی که انسان از حیث انسان

جمع آوری شده است ،هدف اصلی بررسی جایگاه ممنوعیت

بودن داراست ،جرمی نه تنها علیه فرد ستمدیده بلکه علی ه

خشونت خانگی علیه زنان در چهارچوب نظام حـ قوق بشر

بشریت است (.)1

بین المللی میباشد.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در ادبیات حقوقدانان و

در ارتباط با مصادیق و میزان رواج پدیده خشونت خانگی علیه

نویسندگان سیاسی همیشه مورد توجه قرار داشته است،

زنان در ادبیات نویسندگان پـژوهشهای فراوانی مشاهده

مسئله وضعیت زنان میباشد .از نظر تاریخی زنان به واسطه

مـیشود .غالب این پژوهشها به صورت مطالعات موردی و

تفاوت های بیولوژیکی و جسمی که با مردان دارند ،هم در

ارائه آمارهایی در ارتباط با میزان گسترش این پدیده در

فضاهای عمومی و هم در فضای خانوادگی با مصادیقی از

جوامع مختلف میباشد .برای مثال در این راستا میتوانیم به

خ شونت مواجه بودهاند .دلیل این امر نیز به عوامل مختلفِ

مقالة تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة

تربیتی ،اجتماعی ،سیاسی و ...بازمی گردد .متأسفانه با گذشت

آن با احساس امنیت در خانه (مطالعة موردی زنان 54- 18

سال ها و حصول پیشرفت در فضای علم و تکنولوژی و

سال شهر میانه) نوشتة محمدحسن شربتیان و همکاران که در

گسترش آموزش و به تبع آن ادعای بلوغ نسل بشریت ،میزان

سال  1396به چاپ رسیده است ،اشاره کنیم .این پژوهش

خشونت علیه زنان کاهش نیافته است .مصادیق خشونت

باهدف تحلیل جامعه شناختی خشونت علیه زنان و مطالعه

خانگی متـأسفانه بـا توجه اینکه در فضـای خـصوصی رخ

عوامل اثرگذار بر آن صورت گرفته است .چارچوب نظری از

مـی دهند ،کمتر مجالی برای بروز پیدا میکنند و قربانیان

رهیافت ترکیبی در حوزه خشونت خانگی ،از نظریههایی چون

فراوانی در سطح جهان وجود دارند که به واسطه سکوت،

منابع ،یادگیری اجتماعی ،جامعهپذیری جنسیت ،نظریات

هیچگاه سخنی از سرنوشت آنها به میان نخواهد آمد.

فمینیستی و حوزه امنیت از دیدگاه گیدنز (امنیت وجودی)

باتوجه به گسترش خشونت علیه زنان ،سالها پیش ،تالش

استفاده شده است .این تحقیق ،از روش پیمایش کاربردی ب هره

برای مب ارزه با این پدیده در سطح ملی و بینالمللی آغاز شده

برده است؛ جامعه آماری آن شامل زنان  18تا  54سال ساکن

است .ممنوعیت و محکومیت خشونت خانگی علیه زنان در

شهر میانه در سال  1393بوده است.

رویه و اسناد بین المللی مختلفی مورد تصریح قرار گرفته است.

همچنین مقالة خشونت خانگی علیه زنان :مروری بر نظریهها،

یکی از پرسشهای اساسی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به

میزان شیوع و عوامل موثر بر آن (مقاله موردی) نوشتة سیده

آن میباشد این است که اساساً ممنوعیت خشونت خانگی در

بتول حسنپورازغدی و همکاران که در سال  1390به چاپ

عرصه حقوق بشر بین المللی از نظر ماهوی ذیل کدام قاعده

رسیده است ،نیز قابل توجه میباشد .از نظر نویسندگان ،شیوع
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خشونت خانگی در جهان متفاوت است به طوری که میزان آن

 .5بحث

از  10تا  69درصد در کل زندگی و  1تا  37درصد در دوران

در ادامه پژوهش حاضر ابتدا ب ه بررسی مفاهیم و وضعیت

حاملگی ذکر شده است .در ایران شیوع خشونت خانگی طبق

خشونت خانگی خواهیم پرداخت و در نهایت چهارچوب نظام

پژوهش ملی در  28استان کشور به طور متوسط  66درصد

حقوق بشر بینالمللی در نظر گرفته خواهد شد.

عنوان شده است .براساس مطالعات صورت گرفته در بعضی
شهرها شیوع آن در دوران حاملگی نیز باالست .عوامل موثر بر

 .1-5بررسی وضعیت خشونت خانگی

خشونت زنان شامل ،ویژگیهای فردی و خانوادگی ،محیط و

خشونت علیه زنان و دختران یکی از شدیدترین مصادیق

طبقه اجتمایی ،قدرت مردان در بعد اقتصادی ،میزان حمایت

نابرابری جنسیتی است که غالباً بهعنوان نقض حقوق بشر

سازمانهای پشتیبانی کننده از زن ،نقش رسانهها و حمایت

محسوب میشود .این مسأله در سطح جهانی و به طور خاص

قانون میباشد .به طور کلی تا زمانی که تغییرات اساسی در

در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و عواقب منفی

ساختار فرهنگی ،اجتم اعی ،اقتصادی و سیاسی مردم سراسر

گستردهای را نه تنها برای قربانیان مستقیم آن ،بلکه برای

جهان به وجود نیاید زن نمیتواند بر جایگاه شایسته و بابسته

فرزندان ،اعضاء خانواده و جوامع ایجاد میکند .تبعات گستردة

خود تکیه زند و ادعای رفع تبعیض و بدنبال آن رفع خشونت

خشونت خانگی صرفاً محدود به جنبههـای فردی مـانند

علیه خود را داشته باشد.

جنبههای جسمی ،جنسی و عاطفی نیست .در یک رویکرد
کالنتر ،خشونت خانگی باعث حضور کمرنگ تر بانوان در سطح

 .2مالحظات اخالقی

جامعه و محیط کار میشود .همین امر باعث میشود که میزان

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ،ضمن رعایت اصالت

بهره وری در محیطهایی که نیروی انسانی آنها متکی بر ب انوان

متون ،صداقت و امانتداری رعایت شده است.

است کاهش چشمگیری داشته باشد .نکته دیگری که در

 .3مواد و روشها
این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق بهصورت توصیفی
تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطالعات بصورت
کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد ،کتب و مقاالت صورت
گرفته است.
 .4یافتهها
خشونت خانگی علیه زنان از دو منظر قابل توجه میباشد :یکی
از منظر حق بر سالمت و دیگری از جهت ممنوعیت تبعیض
جنسیتی .اساساً ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان به صورت
توأمان حق بر سالمت و ممنوعیت تبعیض جنسیتی را که
مصداقی از حقوق بنیادین بشری محسوب میشود ،را نقض
میکند.

همین راستا می توانیم به آن اشاره کنیم این است که ،اصو ًال
شیوع خشونت خانگی از نظر اجتماعی و سیاسی نیز تأثیرات
منفی درپی دارد؛ برای مثال خشونت خانگی باعث کاهش
تمایل به مشارکت سیاسی ،عمومی و همچنین نقش آفرینی به
عنوان شهروند مسئول میشود (.)2
در واقع خشونت خانگی آسیبهای فراوانی را به دولتها
تحمیل کرده است .آمارهای سازمان بهداشت جهانی در ارتباط
با خشونت خانگی در کشورهای مختلف حتی کشورهای
توسعهیافته بسیار نگرانکننده است .از نظر سوابق پژوهشها و
مطالعات انجام شده در ارتباط با خشونت خانگی میتوانیم به
تالش ها و مطالعات سازمان بهداشت جهانی اشاره کنیم.
سازمان بهداشت جهانی در سال  2015ه مراه با سازمان ملل
متحد برای توسعه چهارچوبی مناسب جهت واکنش به
خشونت علیه زنان اقدام کرد .باید توجه داشت که مأموریت
اصلـی سازمان بهداشت جـهانی ،حمایت و ارتـقاء سالمت
مـی باشد ،در نتیجه سازمان مزبور مسأله خشونت علیه زنان را
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نیز در قامت یک بحران برای سالمت انسانها مورد شناسایی

مصادیق خشونت خانگی و آثار آن فراهم کرده است .در واقع

قرار داده است .مهمترین تالش سازمان بهداشت جهانی ،پروژة

این چهارچوب کلی ،میتواند نقش بسیار مهمی در روند

منطقهای1

بـرنامهریـزی و تعیین نقشه راه ب ـرای مـدیران سیاسی،

برآورد میزان خشونت علیه زنان در سطح جهانی و

در سال  2013میباشد .سازمان بهداشت جهانی از طریق

قـانونگذاران و مقامات اجرایی دولتها ،ایفا کند (.)5

همکاری با دانشکده بهداشت و پزشکی لندن و شورای

مسئلهی مهمی که باید در ارتباط با شیوع خشونت خانگی در

تحقیقات پزشکی آفریقای جنوبی و کارشناسان آنها ،اولین

نظر داشت این است که ،عالوه بر تأثیرات مخرب و مستقیم بر

ارزیابی جهانی در زمینه بروز خشونت از سوی شریک زندگی و

قربانیان ،از نظر هزینههای درمانی ،فشار زیادی بر برنامهریزی

اثرات آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند .الزم به ذکر است

مالی و بودجهای دولتها وارد میکند؛ نکته دوم در همین

که قسمتی از این گزارشها نیز به خشونت علیه زنان در خارج

راستا ،ناتوانی یا آثار جسمانی مخرب در بلندمدت با توجه ب ه

از فضای خانواده پرداخته است .در واقع تا پیش از سال 2013

آسیب های وارده به قسمتی از نیروهای کار ،موجب کاهش

میالدی پی امدهای بهداشتی خشونت علیه زنان در سطح

ظرفیت تولیدی کشور نیز میشود؛ نکته سوم نیز ،در مرحله

جهانی مورد بررسی قرار نگرفته بود (.)3

پیگیری و آثار خشونت خانگی ،هزینههای سنگینی برای

ماحصل گزارش های مزبور جالب توجه هستند :بیش از 30

خانوادهها و دولتها ایجاد میشود مانند هزینههای مربوط به

درصد از زنان تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی را از سوی

دادرسیها ،مجازات ،سرپزست ی کودکان در موارد قتل،

شریک زندگی خود داشتهاند؛ میزان شیوع این خشونتها در

خودکشی و.)6( ...

مناطق آفریقا ،مدیترانهای شرقی و جنوب شرق آسیا بیشتر از
سایر مناطق میباشد؛ شیوع این پدیده در مناطقی که سطح

 .2-5تالشهای بینالمللی در ارتباط با خشونت خانگی

درآمد و رفاه مردم باالتر میباشد کمی کمتر است (حدود 23

مدتهاست که سازمان ملل متحد در حال تالش برای شناسایی

تا  25درصد)؛ مصادیق خشونت علیه زنان در سالهای اولیه

و ارتقاء حقوق سیاسی زنان میباشد .اما واقعیت این است که

زندگی یعنی سنین  15تا  19سالگی بسیار بیشتر است؛ در

صرف تأکید بر حق رأی برای زنان (در قالب کنوانسیون حقوق

بسیاری از فرهنگها ،برخی مصادیق خشونت علیه زنان یک

سیاسی زنان مصوب  ،)1953تأثیر کمی بر آداب و رسوم

رفتار عادی تلقی میشود که همین امر نیز باعث میشود که از

ا جتماعی ،فرهنگی و در نهایت تبعیض علیه زنان دارد .در واقع

میزان دقت آمارها و مطالعات انجام شده کاسته شود؛ مطابق ب ا

حق رأی و سایر حقوق سیاسی بنیادین به صورت مستقیم

این مطالعات حدود  38درصد از قتلهای زنان در سراسر

تأثیری بر مسأله خشونت خانگی علیه زنان نداشت؛ زیرا مسأله

جهان توسط شریک زندگی و یا اشخاص نزدیک به آنها صورت

مزبور در قلمروی حقوق خصوصی داخلی قرار میگرفت.

گرفته است؛ قربانی شدن توسط شریک زندگی بسیاری از

خشونت خانگی به صورت سنتی اصلیترین مصداق نقض

مشکالت دیگر از جمله تولد نوزادان کموزن ،سقط جنین،

حقوق بشر علیه زنان محسوب میشود و دلیل اصلی آن به

حوادث ناشی از افسردگی و سایر مسائل بهداشتی از جمله

جایگاه پایین زنان در خانواده و جامعه بازمیگردد (.)7

اضطراب را نیز درپی دارد (.)4

در کشورهای آسیایی ،آمریکای التین و آفریقا اساساً قوانین

بنابراین به نظر میرسد که گزارشهای سازمان بهداشت

مستقلی برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان وجود ندارد؛

جهانی یک چهارچـوب تقریباً جـامع برای جهتگیری

از طرفی قوانینی که به صورت پراکنده در برخی کشورهای

واکنشهای جهانی ،منطقه ای و ملی دولتها جهت درک

اروپایی ،آمریکای شمالی و اقیانوسیه وجود دارد ،غالباً قابلیت
اجرایی را ندارد یا به عبارتی صرفاً «قانون روی کاغذ» هستند
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دههها طول کشید تا تالش برای توسعه یک روند تحول آفرین

جوامع سنتی و حتی برخی عقاید مذهبی دربارة نقش زنان در

در سازمان ملل متحد از طریق تدوین کنوانسیونها ،بیانیهها و

جامعه و خانواده است (.)11

در نهایت خطمشئهای اساسی برای هدایت دولتها صورت

در میان قطعنامه های مختلفی که سازمان ملل متحد به

گیرد .نباید از نظر دور داشت که قوانین و رویههای داخلی در

تصویب رسانده است ،قطعنامة مجمع عمومی تحت عنوان

این زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند؛ زیرا مط ابق

« اعالمیه راجع به حذف خشونت خانگی علیه زنان مصوب

با مقررات بین المللی فعلی ،بخش عمده ای از مصادیق خشونت

چهل وهشتمین نشست مجمع عمومی مورخ  20دسامبر

علیه زنان در هنجارهای کیفری بینالمللی ذیل عناوین

 » 1993میباشد .این قطعنامه از چند جهت اهمیت فراوانی

مستقل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگرفتهاند ،بلکه میتوان با

دارد :اول اینکه قطعنامة مزبور صرفاً به موضوع خشونت خانگ ی

ارائه تفاسیر مختلف ،مصادیق مزبور را ذیل عناوین کلی برخی

علیه زنان پرداخته است؛ دوم اینکه ،از نظر مجمع ،خشونت

جنایات بین المللی مانند نسلزدایی ،جنا یت علیه بشریت و

خانگی در درجه اول مشکل خشونت علیه زنان است؛ و در

جنایت جنگی قرار داد ( .)9اما نباید از نظر دور داشت ک ه

واقع مصداقی از تبعیض علیه زنان محسوب میشود که پیشتر

محاکم کیفری بینالمللی مانند دیوان بینالمللی کیفری که ب ه

در کنوانسیون  1979منع شده بود .در مقدمة این اعالمیه

موجب مقررات اساسنامهای صالحیت رسیدگی به جنایات

تصریح شده است که « :نقش خشونت خانگی که بازتاب و

مزبور را دارند ،تقریباً در هیچ فرضی صالحیت رسیدگی به

تداوم قدرت نابرابر بین زن و مرد است منجر به تسلط بر زنان،

خشونت علیه زنان را پیدا نمیکنند؛ این مسئله به وضوح

تبعیض علیه آنها و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان میشود».

اهمیت قوانین و مقررات داخلی و صالحیت محاکم ملی را

با این موضعگیری ،در واقع سازمان ملل چهارچوبی را اتخاذ

نشان می دهد .عالوه بر این ،در عمل دولتها به نظر نمیرسد

کرد که در آن خشونت خانگی به عنوان بخشی از الگوی

که چنین صالحیتی را به محاکم بینالمللی اعطاء کنند ،زیرا

تبعیض و خشونت علیه زنان درنظر گرفته میشود .این

این امر مستلزم چشمپوشی کردن از اقتدار و صالحیت

چهارچوب در غالب کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته

حاکمیت ملی میباشد (.)10

است .البته برخی کشورها مانند ایاالت متحده آمریکا این

از نظر تاریخی ،اولین گام مهم در زمینة مبارزه با خشونت

چهارچوب را مورد شناسایی قرار نداده اند .در قالب این

علیه زنان به سال  1979میالدی بازمیگردد .در این سال،

چهارچوب اکثر مصادیق اعمال خشونت در خانواده براساس

مجمع عمومی ملل متحد پس از  33سال تالشِ کمیسیون

جنسیت است و پرداختن به این مسئله به عنوان بخشی از

وضعیت زنان ،کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان را به

تالش برای رفع تبعیض علیه زنان و قرار دادن زنان به عنوا ن

تصویب رساند .در سال  1981پس از اینکه ب یست کشور

طبقة قربانیان است (.)12

کنوانسیون مزبور را به تصویب رساندند ،این کنوانسیون وارد

سومین نکته اینکه ،اعالمیه  1993مصادیق خشونت علیه زنان

فضای اجرایی شد .طی مدت ده سال بیش از یکصد کشور به

بسیار گسترده و شامل هرگونه سوءاستفاده جسمی ،جنسی و

عضویت کنوانسیون درآمدند .یکی از نتایج مستقیم این

عاطفی مبتنی بر جنسیت نموده است .در مادة  2اعالمیه

کنوانسیون ،آغاز تالش برای از بین بردن انواع تبعیض علیه

مصادیق خشونت خانگی مشخص شدهاند ،اما نکتة حائز

زنان از جمله سوءاستفاده و خشونت خانگی بود .در فرآیند

اهمیت این است که مصادیق خشونت خانگی محدود به موارد

تصویب کنوانسیون این مسئله مورد شناسایی و تأکید قرار

بیان شده نیست .مادة  2اعالمیه بیان میدارد« :تعبیر خشونت

گرفته بود که سوءاستفاده از زنان بصورت بسیار گسترده در

علیه زنان باید شامل موارد زیر ،اما نه محدود به این موارد،

سطح جهان وجود دارد و ریشة این امر غالباً در عرفهای

باشد( :آ) خشونت جسمی ،جنسی و روانی که در خانواده اتفاق
می افتد ،از جمله کتک زدن ،آزار جنسی دختربچهها در خانه،
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خشونت مربوط به جهیزیه ،تجاوز توسط شوهر ،ختنه زنان و

در رابطه با حذف آن بهانه کنند .دولتها باید با استفاده از

دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب میرساند ،خشونت در

تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف

رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان( ،ب)

خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند ،و باید( :الف) اگر

خشونت جسمی ،جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق

هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه

میافتد ،از جمله تجاوز ،سوءاستفاده جنسی ،آزار جنسی و

زنان» متعهد نیستند ،آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به

ارعاب در محیط کار ،در مراکز آموزشی و جاهای دیگر ،قاچاق

عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر

زنان و تن فروشی اجباری( ،پ) خشونت جسمی ،جنسی و

کنند( ،ب) از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری

روانی ،در هر جایی ،که توسط دولت انجام شود یا نادیده

کنند( ،پ) همه کوششهای الزم را برای پیشگیری ،انجام

گرفته شود».

تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان براساس

در نتیجه به نظر میرسد که از نظر چهارچوب ملل متحد

قانون کشور خود انجام دهند ،چه این اعمال توسط دولت

مصادیق خشونت خانگی اشکال مختلفی میتواند داشته باشد

انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی».

که اغلب آنها ماهیتی روانشناختی دارند .از نظر جرم شناختی،

پرواضح است که مجمع عمومی ملل متحد ،یکی از نمادهای

این رویکرد مجمع عمومی در راستای شناسایی مفهومِ «کنترل

ارادة جمعی جامعه جهانی میباشد .در نتیجه به نظر میرسد

اجـباری » 1بود .کـنترل اجباری به الگویی از رفتارهای

که از سال  1993هدف این نهاد مقابله مستقیم با سنتها،

کـنترلکننده اشاره دارد که پویایی قدرت نابرابر را در یک

آداب و رسوم یا حتی رویکردهای مذهبی بوده است که به

رابطه ایجاد میکند .این رفتارها به مجرم قدرت بیشتری

صورت صریح یا ضمنی برخی از انواع خشونت علیه زنان را

نسبت به شریک زندگی خود میدهد و ترک آن را با مشکل

مجاز یا بعضاً ترویج میدهند .از زمان تصویب کنوانسیون رفع

مواجه می کند .در این الگو ،مجرم با از بین بردن استقالل و

انواع تبعیض علیه زنان ،نشستها و جلسات بینالمللی

عزت نفس مخاطب ،کنترل رفتار و قدرت وی را در اختیار

متعددی از جمله چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن

خود می گیرد؛ مصادیق این الگوی رفتاری شامل ارعاب ،تهدید

مورخ  1995برگزار شده است .در سال  ،2006مجمع عمومی

و تحقیرِ مخاطب است .این رویکرد پیشتر در قوانین کیفری

با در نظر گرفتن اینکه تالش برای نابودی و رفع خشونت علیه

اغلب کشورهای جهان مورد شناسایی قرار نگرفته بود .در حال

زنان به صورت کامل موفقیتآمیز نبوده است ،در جهت

حاضر نیز در برخی کشورهای اروپای غربی و ایاالت متحده

برجسته کردن تالشهای دولتهای عضو برای رفع خشونت

رویکرد مزبور در حوزة مقررات مربوط به جرمشناختی و

علیه زنان گام برداشت .همچنین مجمع عمومی این درخواست

کیفرشناسی وارد شده است (.)13

را داشت که یک پایگاه داده جامع برای تمام جنبههای

چهارمین نکته اینکه ،با در نظر گرفتن خشونت خانگی علیه

خشونت علیه زنان ،شیوع آن و اقدامات دولتهای عضو برای

زنان به عنوان نقض حقوق بنیادین بشری ،کشورها رسماً باید

پاسخ به این نقضها ایجاد شود (.)14

هرگونه رویة سنتی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...را که به نحوی

در سال  2010مجمع عمومی ملل متحد ،نهادِ ملل متحد برای

مصداق خشونت علیه زنان محسوب میشوند را از نظر قانونی

برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان (یا به اختصار زنان

ممنوع اعالم کنند .در همین راستـا ،مادة  4اعالمیه مقرر

ملل متحد) را ایجاد کرد تا به صورت جامع به موضوعات

مـیدارد« :دولتها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و

مرتبط با زنان بپردازد .در سال  2016این نهاد موظف شد که

نباید هیچ رسم ،سنت یا مالحظات مذهبی را برای وظیفه خود

یک پایگاه داده جامع را دوباره طراحی و عملیاتی کند تا اینبار
به صورت واقعا جهانی ،تمام اطالعات راجع به وضعیت زنان را
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دادههای مزبور عبارتند از :دسترسی آسان به اطالعات جامع

مه مترین مضوعات حقوق بشر تبدیل کرده است .در این

در مورد اقداماتی که دولتها برای مقابله با انواع خشونت علیه

گزارش ،ریشههای اصلی چنین خشونتهایی از جمله

زنان انجام دادهاند؛ افزایش فرصتهای تبادل تجربیات در

چهارچوبهای فرهنگی ،مذهبی و ...را مورد توجه قرار داده

زمینه مقابله با خشونت علیه زنان؛ تشویق جمعآوری و تجزیه

است .گزارش مزبور تأثیر نابرابری جنسیتی از جمله نابرابری

و تحلیل اطالعات راجع به خشونت علیه زنان (.)15

در قوانین ،توزیع نابرابر قدرت سیاسی ،اقتصادی و منابع را

این پایگاه داده ،به صورت "برخط" قابل دسترسی میباشد.

میان دو جنس مرد و زن را نیز مورد بررسی قرار داده است

اطالعات این پایگاه دادهها به صورت کامالً جامع شامل آمار

(.)18

رسمی ،قوانین و سیاستها ،اسناد بودجه ،و ...میباشد .نباید از

این گزارش سپس "مسیر آینده" را پیشنهاد میکند که شامل

نظر دور داشت که این پایگاه اطالعاتی متکی به آمارهای

اصالحات قانونی ،پیش بینی نهادهای سیاسی ،اصالحات در

رسمی و در درجه اول بر پایه پاسخهایی میباشد که دولتها

سطح محلی و ملی ،آموزش رسمی و غیررسمی ،استفاده از

به پرسشهای ملل متحد ارائه کردهاند .منطق ًا منتقدان داخلی

نیروی مردمی ،تعامل جـوامع و مردمان بـومی ،توسعه

دولتها مدعی هستند که آمارها و پاسخهای مزبور با آنچه در

مـهارتهای قربانیان بالقوه ،حمایت و تقویت قشر فقیر و کم

واقع رخ میدهد ،فاصله دارند .معالوصف ،همین اطالعات

درآمد جامعه و ...است .نکته جالب توجه این است که این

رسمی می تواند مبنایی برای مقایسه نسبی و جهتدهی

گزارش خشونت خانگی علیه زنان را رسم ًا در دو فضای خاص

مناسب برای برنامهریزیهای بلندمدت قرار گیرد .به همین

قرار داده است :اول ،خشونت خانگی به عنوان یکی از

جهت این پایگاه اطالعاتی با فراگیرتر شدن ،احتماالً میتواند

فراگیرترین موضوعات حقوق بشر در جهان امروز؛ دوم،

موجبات اصالحات را به ویژه برای دولتهایی که فاقد ارادة

خشونت خانگی به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه حق

سیاسی برای توسعه بلندمدت هستند را فراهم کند (.)16

بر س المت و بهداشت عمومی که در این صورت میتواند به

در سال  ، 2013کمیسیون وضعیت زنان اظهار داشت که

صورت بالقوه نیمی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار دهد

مبارزه با خشونت علیه زنان برای ملل متحد یک اولویت

(.)19

محسوب می شود و خشونت علیه زنان نقض بنیادین حقوق

اخیراً سازمان ملل متحد اهدافی را برای توسعه اقتصادی اعالم

بشر است .با این موضع گیری ،پیشگیری و مداخلة مؤثر به

کرده است که در آن خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک

مسئولیت دولتها تبدیل شد .عالوه بر توسعه پایگاههای

عامل مؤث ر در محدود کردن رشد اقتصادی محسوب شده

اطالعاتی جامع و تصویب قطعنامههای گسترده ،در سال

است .این اهداف در چهارچوب اهداف توسعه پایدار طراحی و

 2015نهاد زنان ملل متحد همراه با تعداد دیـ گری از

ارائه شدهاند .در این راستا ،دولتها این مسئله را مورد

سـازمانهای بین المللی (از جمله سازمان بینالمللی کار،

شناسایی قرار دادهاند که توسعه پایدار مستلزم فقدان همه

یونسکو ،سازمان بهداشت جهانی و )...چهارچوبی را برای درک

اقسام خشونت میباشد؛ زیرا درگیریها برای مبارزه با خشونت

میزان سوءاستفاده از زنان و تسهیل اقدامات برای جلوگیری از

در تمام نقاط جهان عمالً یک مانع بزرگ امنیتی بر سر راه

خشونت مداوم علیه زنان ایجاد کردند (.)17

توسعه پایدار محسوب میشود .به بیان ساده تر ،سرمایهگذاری

گزارش نهاد زنان ملل متحد در سال  2015اعالم کرد که

در توسعه اقتصادی بدون سرمایهگذاری در صلح ،دور ریختن

تقریباً  35درصد از زنان در سراسر جهان قربانی خشونت

سرمایه محسوب می شود؛ تجربه نشان داده است که یک دوره

جسمی و جنسی از سوی شریک زندگی خود میشوند .اگرچه

کوتاه از شیوع خشونت و درگیری میتواند حاصل سالها کا ِر

مصادیق خشونت ممکن است از نظر فرهنگی متفاوت باشد ،اما

توسعه را نابود کند (.)20

این آمار ،مسئله خشونت خانگی علیه زنان را به یکی از
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در همین راستا" ،پیشگیری از خشونت" نه تنها به عنوان

ابتکارات سیاسی جدید دارند .به نظر میرسد آن دسته از

راهکا ِر حل منازعات بینالمللی بلکه به عنوان یک عامل

کشورهایی که زمینههای کثرتگرایی وجود دارد ،مقاومت

ساختاری مهم که خطر خشونت و آثار آن را به شدت کاهش

کمتری در برابر تغییر روشهای سنتی نشان میدهند (.)23

می دهد مورد شناسایی قرار گرفت .همچنین خشونت خانگی و

سوم اینکه ،کشورهای پیشرفته و صنعتی منابع بیشتری برای

همچنین خشونت جنسی صراحتاً بهعنوان مظهر اصلی

پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان در اختیار

خشونت ساختاری مورد شناسایی قرار گرفت .اگرچه اغلب

دارند .سایر کشورها فاقد منابع مزبور هستند در نتیجه باید

محققان و نویسندگان در پژوهشهای خود به وضوح هزینهها

این دولت ها قانع شوند که مبارزه با چالش خشونت خانگی

و فشارهای اقتصادی ناشی از رواج خشونت خانگی را نشان

علیه زنان دارای اولویت بسیار باالیی میباشد .چهارم اینکه،

میدهند امـا اینکه ملل متحد صـراحتاً حـل این مشکل ر ا

حتی در میان کشورهای پیشرفته و صنـعتی نیز تفاوت

بـهعنوان یکی از پیششرطهای تـوسعه اقتصادی مـعرفی

عـمده ای در رویکرد به سیستم عدالت کیفری در مقایسه با

مـیکند ،امری مثبت و امیدبخش میباشد (.)21

آموزش ،حمایت از بزدیدگان و بزهکاران و سایر مصادیق

سازمان ملل و سایر سازمانهای بین الملی مانند سازمان

مداخله وجود دارد .برای مثال در ایاالت متحده آمریکا و به

بهداشت جهانی پیشگام بسیاری از کنفرانسهای بینالمللی،

میزان کمی کانادا ،بیشتر منابع در اختیار نهادهای قضایی

اعالمیهها ،قطعنامهها ،و ایجاد استانداردهای حقوق ب شری

برای مبارزه مستقیم با خشونت خانگی قرار میگیرد ،در حالی

برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستند .بدون تردید

که در استرالیا ،آلمان ،انگلستان و سایر کشورهای پیشرفته در

برجسته سازی ابعاد مختلف این معضل ،استناد به معیارهای

اروپا ،تأکید بیشتری بر استراتژیهای مداخله متناوب مانند

جهانی حقوق بشر و تأکید بر راهحله ای مختلف ،یک فعالیت

ارائه خدمات گسترده به قربانیان وجود دارد (.)24

اساسی و مهم در راستای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان
(به ویژه در شرایطی که برخی کشورها در این زمینه فعالیت

 .3-5وصف آمرة ممنوعیت خشونت خانگی علیه زنان

جدی نشان ندادهاند) محسوب میشود .معالوصف ،علیرغم

نگاه کالسیک به حقوق بینالملل نشأت گرفته از فضای

تمایل آشکار ملل متحد و سازمانهای بینالمللی جهانی،

معاهده صلح وستفالیا مورخ  1648میباشد .از این منظر

کشورهای مختلف با الگوهای متفاوت و با درجات مختلفی از

هستة اصلی حقوق بینالملل کالسیک ،اصل حاکمیت دولتها

موفقیت به این مسئله پرداختهاند؛ زیرا پرواضح است که یک

و اصل رضایت دولتها در پذیرش تعهدات بینالمللی میباشد

راه حل مناسب از نظر یک نظام فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی

که در مقدمة کنوانسیون حقوق معاهدات و اصول ملل متحد

خاص ممکن از از منظر یک نظام دیگر کامالً نامناسب

مورد اشاره قرار گرفته است ( .)25در رویکرد کالسیک به

محسوب شود .در نتیجه حرکت در جـ هت یکنواختی

حقوق بینالملل ،مفاد ماده  38اساسنامة دیوان بینالمللی

واکـنشهای دولتها از نظر منطقی صحیح به نظر نمیرسد.

دادگستری به عنوان منابع حقوق بینالملل محسوب میشود.

در کل با در نظر گرفتن گزارشهای مختلفی که تا به امروز

به بیان سادهتر بایدها و نبایدهای حقوق بین الملل از قالبهای

منتشر شده اند ،چند نکته مهم حائز اهمیت است :اول اینکه،

مندرج در ماده  38ناشی میشوند (.)26

در اغلب کشورهای جهان از نظر سنتی ،تسلط مردان در

باید دقت داشت که سلسله مراتب «هنجاری» با سلسله مراتب

خانواده مورد پذیرش قرار گرفته است .به همین دلیل است که

«منابع» حقوق بین الملل و فضای ماده  38اساسنامه دیوان

کشورهای کمتر سنتی تمایل بیشتری برای حل این مشکل

بین المللی دادگستری ،متفاوت است .در اینجا مقصود ما

مطابق با هنجارهای بینالمللی دارند ( .)22دوم اینکه ،قدرت

س لسله هنجاری است .همچنین باید میان سلسله مراتب

آموزه های سنتی مذهبی تأثیر فراوانی در مقاومت در برابر

هنجاری در قالب معاهدات بینالمللی و سلسله مراتب هنجاری
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در قالب عرفهای بین المللی قائل به تفکیک شویم .در ارتباط

تخطی از آن مجاز نیست و تنها با یک قاعده بعدی حقوق

با سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل میان حقوقدانان

بین الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر است"  .مصادیق این

اختالف دیدگاه وجود دارد؛ حقوقدانان طرفدار مکاتب

دسته از قواعد در کنوانسیون وین مشخص نشده است و به

پوزیتیوستی یا ارادهگرایی ،سلسله مراتب هنجاری را مولود

رویه بینالمللی موکول شده است ،معالوصف تاکنون ممنوعیت

حقوق معاهدات میدانند ،در نتیجه این مفهوم را محصور در

توسل به زور ،ممنوعیت شکنجه ،ممنوعیت نسلزدایی با توجه

حقوق معاهدات می دانند؛ سلسله مراتب هنجاری در فضای

به رویه دیوان بینالمللی دادگستری و رویه بین المللی دولتها

حقوق معاهدات به اشکال مختلف خودنمایی میکند ،مانند

بهعنوان مصادیق مسلم قواعد آمره مورد شناسایی ق ـرار

معاهداتی که اعمال رزرو یا شرط را نسبت به برخی مقررات

گرفتهاند ( .)29در نتیجه این قواعد در طبقهای باالتر از سایر

خود ممنوع میکنند که این امر نشان از سلسله مراتب میان

هنجارهای حقوق بین الملل که فاقد این وصف هستند قرار

مقررات معاهده مزبور دارد ،و یا در مواردی برخی معاهدات،

دارند .مفهوم تعهدات عام الشمول نیز در مقدمة رأی دیوان

شماری از ترتیبات خود را در هر شرایطی غیرقابل تعلیق اعالم

بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن پاراگراف ، 33

کرده اند .مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی که مطابق مفاد

چنین تعریف شده است" :باید میان تعهدات یک دولت در

ماده  4این میثاق ،برخی حقوق به عنوان "حقوق غیرقابل

قبال جامعه بین المللی در کل و تعهدات او در برابر هر دولت

تخطی" در کلیه شرایط تلقی شده اند؛ یا به عبارت سادهتر

دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک تفکیک قائل شویم .تعهدات

تجاوز به این حقوق از جانب دولتها تحت هیچ شرایطی

دسته اول به دلیل ماهیتشان مرتبط با تمامی دولتها هستند.

پذیرفته نیست .در آثار حقوقدانان از این حقوق با عنوان

لذا با توجه به اهمیت حقوق مزبور ،تمامی دولتها در حمایت

«حقوق بنیادین بشری» یاد شده است؛ صورت دیگر از سلسله

از آنها دارای نفع حقوقی هستند .آنها (تعهدات دسته نخست)

مراتب را می توان در بحث قواعد آمره مشاهده کرد .اما در

تعهداتی عام (ارگا آمنس) هستند".

مقابل برخی حقوق دانان معتقد هستند که اصو ًال سلسله مراتب

آثار بحث سلسله مراتب هنجاری را در حوزههای مختلف

هنجاری صرفاً محدود به فضای حقوق معاهدات نیست بلکه بر

حقوق بین الملل میتوان مشاهده کرد ،که حاصل تالشهای

سایر حوزههای حقوق بینالملل نیز تأثیر گذاشته است (.)27

کمیسیون حقوق بینالملل میباشند :یکی از این حوزهها

منطقاً قائل بودن به وجود هنجارمندی در ق ـواعد حـقوق

حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها میباشد .در طرح

بیـن المللی ،منتهی به وجود سلسله مراتب هنجاری در حقوق

کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت دولتها مصوب

بین الملل میشود ( .)28یعنی اگر قواعد موجود مختلف و

 ،2001کمیسیون حقوق بینالملل میان موارد نقضهای

متفاوت هستند (مانند قواعد آمره ،تعهدات عام الشمولِ ناشی از

فاحش قواعد آمره (ماده  )41و نقض تعهدات عامالشمول (ماده

آنها و تعهدات ناشی از منشور ملل متحد) در نتیجه باید وزن

 )48با نقض سایر قواعد حقوق بین الملل تفکیک قائل شده

حقوقی تعهدات ناشی از آنها نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ پس

است و برای سایر دولتها نیز در موارد مواجهه با چنین

باید قائل به طبقه بندی آنها باشیم .اما دلیل اینکه چرا مفاهیم

نـقض هایی ،تعهداتی را در نظر گرفته است ( .)30حوزه دوم

قواعد آمره ،تعهدات عام الشمول منتهی به وجود سلسله مراتب

حمایت دیپلماتیک میباشد .حمایت دیپلماتیک یکی از

هنجاری در نظام حقوق بینالملل میشود ،در تعریف این

حـوزههایی میباشد که ارتباط تامی با حاکمیت ملی دولتها

مفاهیم نهفته است .تعریف قواعد آمره با توجه به مفاد ماده

دارد .به بیان سادهتر حمایت دیپلماتیک حق دولتها در

 53کنوانسیون وین  1969عبارت است از" :قاعده ای که از

حمایت از اتباع آنها میباشد .طرح کمیسیون حقوق بین الملل

سوی جامعه بین المللی دولتها در کل بهعنوان قاعدهای

در مورد حمایت دیپلماتیک مصوب  2006در ماده  19و

تخلف ناپذیر شناخته شده و پذیرفته شده است و هیچگونه

تفسیر آن ،در موارد نقضهای فاحش حقوق بشر دولتها را
9
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توصیه به حمایت دیپلماتیک از اتباعشان میکند علیرغم

همچنان که در قسمت قبل مشاهده شد ،خشونت خانگی علیه

اینکه حمایت دیپلماتیک حق دولت میباشد ( .)31حوزه سوم

زنان ،اساساً یکی از نتایج مستقیم تبعیض علیه زنان مح سوب

رزرو بر معاهدات بینالمللی میباشد .طرح کمیسیون حقوق

می شود .باتوجه به آنچه که تا کنون از نظر خوانندگان گذشت

بین الملل در مورد راهنمای اعمال شرط بر معاهدات بینالمللی

به نظر میرسد که ممنوعیت خشونت خانگی علیه زنان ،یکی

مصوب  ،2011اعمال شرط بر معاهداتی که منعکسکننده

از مصادیق ممنوعیت تبعیض جنسیتی است که به موجب

قواعد آمره باشد ،فاقد اثر است (.)32

مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای وصف آمره و

همانطور که پیشتر اشاره کردیم ،قواعد آمره در رأس سلسله

جزئی از حقوق بنیادین بشری محسوب میشود.

مراتب هنجاری حقوق بینالملل قرار دارند .به بیان سادهتر ،
سایر هنجارهای حقوق بینالملل نمیتوانند در تعارض با قواع د

 .4-5نقش سازوکارهای غیرالزامآور در فرآیند

مزبور قرار گیرند .در هیچ سند بینالمللی لیستی از مصادیق

هنجارسازی ممنوعیت خشونت خانگی علیه زنان

قواعد آمرة حقوق بینالملل مشخص نشده است ( .)33برای

سازوکارهای غیرالزامآور در فضای حقوق بین الملل عموماً ذیل

تشخیص مصادیق قواعد آمره باید در هر حوزة خاص با توجه

عنوان حقوق نرم مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرند .اما

به مجموعه هنجارها و رویة بازیگران بینالمللی ،مصادیق مزبور

مقصود از حقوق نرم چیست؟ بنای اصلی تئوری حقوق نرم

را تشخیص داد .مطابق با تعریف قواعد آمره که در کنوانسیون

این است که حقوق یک پدیدة صفر و صدی نیست (یا نباید

وین راجع به حقوق معاهدات بیان شده است ،قواعد آمره

1
فازی میباشد،
باشد) .این نگاه که برگرفته از فضای منطق

دارای یک ویژگی خاص هستند و آن اینکه ،از سوی «جامعه

رویکرد کالسیک ،یعنی قالب گرایی را با چالش مواجه کرده

بین المللی در کل» بهعنوان یک هنجار غیرقابل عدول مورد

است .به تعبیری فضای حقوق باید طیفهای مختلفی از روابط

شناسایی قرار گرفته باشند (.)34

را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و در مرحلة بعد به تنظیم

در فضای حقوق بشر برخی از هنجارهای حقوق بشر بهعنوان

آنها بپردازد .باتوجه به این دیدگاه ،نگاه به عالم حقوق در

قواعد غیرقابل عدول مورد شناسایی قرار گرفتهاند .مطابق مفاد

قالب های دوگانه سنتی مانند قانونی و غیرقانونی ،الزامی و

مادة  4میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،برخی از تعهدات حقوق

غیرالزامی بیفایده است .در واقع باید حقوق را در شرایط و

بشری دولت ها در هیچ حالتی (حتی در شرایط اضطراری)

درجات مختلف و متنوعی از قانونی بودن یا الزامآوری دید

قابل تعلیق نی ستند .حقوق مزبور عبارتند از.1 :ممنوعیت کلیه

( .)35به بیان ساده تر وضعیت حقوقی روابط تابعان حقوق در

اشکال تبعیض نژادی اعم از تبعیض براساس نژاد ،رنگ ،جنس،

طیفی از حالته ای مختلف از جمله :قانونی ،کمتر قانونی،

زبان ،اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی؛ .2حق حیات؛

غیرقانونی ،کمتر غیرقانونی و ...قرار میگیرد (.)36

 .3ممنوعیت آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه از جمله تحت

باتوجه به آنچه بیان شد مقصود از حقوق نرم« ،قواعد رفتاری

آزمایشهای پزشکی یا علمی قرار دادن؛ .4ممنوع یت بردگی و

است که در ابزارهایی که قدرت الزامآوری حقوقی ندارند بیان

خرید و فروش برده؛ .5ممنوعیت حبس افراد به علت عدم

می شوند ،اما با این وجود میتوانند آثار حقوقی مشخص

توانایی اجرای تعهد قراردادی؛ .6عطف به ماسبق نشدن قوانین

(غیرمستقیم) داشته و یا درنظر داشته باشند ،و میتوانند آثار

جزایی؛ .7تعهد به شناسایی شخصیت افراد انسانی؛ .8حق

عملی ایجاد کنند ».در این تعریف در واقع شاهد کشمکش

آزادی فکر ،وجدان و مذهب؛ از نظر برخی نویسندگان ،تعهدات

میان قصد و نتیجه هستیم .اینجاست که باید بگوییم حقوق

فوق ،مصادیق بارز قواعد آمره در فضای حقوق بشر بینالمللی

نرم ،قواعد رفتاری را ایجاد میکند که هدف آن حداقل برخی

محسوب میشوند ،این قواعد در رأس سلسله مراتب هنجاری
نظام حقوق بینالملل قرار دارند (.)27
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آثار رویةای است ،اما این آثار بستگی به فاکتورهایی غیر از

است  ،بلکه اسناد و هنجارهای حقوق نرم میتوانند ،هنجارها و

قدرت الزام حقوقی است (.)37

قواعد حقوق سخت را در سلسله مراتب هنجاری حقوق سخت

حقوق نرم یا سازوکـ ارهای غیرالزامآور در فـضای حـقوق

تقویت کنند و حسب مورد به قاعده آمره بین المللی یا تعهدات

بـین الملل کارکردهای متنوعی ایفا میکنند؛ در میان

عامالشمول تبدیل کنند ( .)27به نظر میرسد که این فرآیند

کارکردهای مزبور ،نقش آفرینی آنها در فرآیند هنجارسازی و

در طول سه دهه (از دهه نود میالدی تا به امروز) در ارتباط با

ارتقاء هنجارهای بین المللی در فضای سلسله مراتب هنجاری

ممنوعیت خشونت خانگی با توسل به فعالیتهای نهاد زنان

حقوق بینالملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است (.)38

ملل متحد و قطعنامهها و اعالمیههای مجمع عمومی ملل

نهادهای چندجانبه بین المللی مانند سازمانهای بین المللی با

متحد صورت گرفته است.

صدور اعالمیهها و قطعنامهها در واقع ،گام اولیه در فرآیند
شکلگیری هنجارهای بین المللی یعنی مطرح نیازها در سطح

 .5-5آثار وصفِ آمرة ممنوعیت خشونت علیه زنان در

بین الـمللی و سنجـش میزان استقبال و گـرایش جـامعه

حوزه مسئولیت بینالمللی دولتها

بـین المللی به نیاز مزبور را برمیدارند ،بدین صورت که« :نقطه

قواعد مسؤولیت بین المللی دولتها اساساً دارای حالتی

آغاز یا حمایت گسترده از اغلب تحوالت در حقوق بینالملل،

غیرمدون میباشد ،به همین دلیل برای یافتن این قواعد باید

پیشنهادات ،گزارشها ،قطعنامهها ،معاهدات یا پروتکلهای

به رویه قضایی محاکم دادگستری و داوری بین المللی ،عرف و

مطرح شده در نهادهای بین المللی میباشد .در آنجا،

دکترین رجوع کرد .کمیسیون حقوق بینالملل از سال 1969

نمایندگان دولتها و سایر گروههای ذینفع برای بحث

بررسی طرح مواد راجع به مسؤولیت بینالمللی دولتها را آغاز

پیرامون دغدغ ههای متقابل در مورد مسائل مهم بینالمللی

کرد تا سرانجام در نوامبر  2001طرح توسط کمیسیون به

گردهم جمع میشوند .گاهی اوقات این تالشها منجر به ی ک

تصویب نهایی رسید .معالوصف با توجه به اینکه در شرح مواد

اجماع در مورد حل مسئله و بیان آن در قالب یک شرایط

این طرح ،کمیسیون حقوق بینالملل به کلیه آراء مراجع

هنجاری از برنامه کلی می شود .در برخی موارد دیگر ،حقوق

قضایی و داوری بینالمللی و رویه دولتها استناد کرده است،

بالقوة جدید از طریق ابزار روابط بینالمللی یا رویة موسسات

این طرح (با اینکه هنوز مورد امضاء و تصویب دولتها قرار

بین المللی تخصصی توسعه پیدا میکند و در گامهای بعدی در

نگرفته است و به شکل یک معاهده بینالمللی درنیامده است)

نهادهای بینالمللی مورد توجه قرار میگیرد .این فرآیند

بهعنوان منبع قواعد و مقررات حقوق مسؤولیت بینالمللی

توجهات را به قاعده جلب میکند و به شکلگیری و استحکام

دولتها تلقی میشود ( .)33بنابراین در ادامه ما نیز به بررسی

آن کمک میکند» (.)38

جایگاه قواعد آمره در این طرح خواهیم پرداخت.

به بیان سادهتر ،با در نظر گرفتن اسناد حقوق نرم بهعنوان

اولین ارجاع به قواعد آمره در طرح مواد راجع به مسؤولیت

فضای بینابین حقوق و اخالق (غیرحقوق) میتوانیم چنین

بین المللی دولتها به ماده  26تحت عنوان «مطابقت با

نتیجه گیری کنیم که :هنجارهای اخالقی میتوانند با مطرح

قواعدآمره » مربوط است .فصل پنجم از قسمت اول طرح

شدن در سطح بینالمللی بهعنوان یک نیاز به سطحی باالتر

کمیسیون به معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل میپردازد .در

ارتقاء پی دا کنند و از فضای غیرحقوقی خارج و وارد فضای

این فصل شش وضعیت بیان شده است که در صورت وجود

حقوق نرم شوند .پس از این مرحله هنجار حقوق نرم نیز به

هریک از آن ها ،وصف متخلفانة فعل دولت از بین میرود .این

نوبة خود قابلیت حمایت از جانب اعضاء جامعه بینالمللی و

شش وضعیت عبارتند از :رضایت ،دفاع مشروع ،اقدامات متقابل

ارتقاء به حقوق سخت را دارد .پس از ورود به فضای حقوق

در برابر فعل متخلفانه بینالمللی ،فورس ماژور ،اضطرار و

سخت ،نمی توان گفت که نقش حقوق نرم به پایان رسیده

ضرورت (.)39
11

شیخ بهایی و همکاران

مجله حقوق پزشکی ،دوره پانزدهم ،شماره پنجاه و ششم1400 ،

ل مواد  20تا  25طرح کمیسیون شرح
این شش وضعیت ،ذی ِ

ارزش های صیانت شده از سوی قاعده تلقی میشوند .باید

داده شده اند .به دنبال بیان این شش وضعیت ،کمیسیون در

توجه داشت که نقضهای جدی معموالً هم سیستماتیک و هم

ماده  26چنین تصریح میکند« :هیچیک از مقررات این فصل،

فاحش هستند ( .)30الزم به ذکر است که برخی قواعد آمره

رافع وصف متخلفانه فعل دولت که مغایر با تعهد ناشی از یک

بویژه ممنوعیت تجاوز و نسلزدایی ماهیت ًا مستلزم نقض

قاعده آمره حقوق بینالملل عام باشد ،نخواهد بود».

گسترده و تمام عیارند (.)41

همچنین کمیسیون در تفسیر همین ماده بیان میدارد که

در ماده  41آثار نقض جدی یک تعهد ناشی از قواعد آمره بیان

شرایط رافع وصف متخلفانه بودن فعل در فصل پنجمِ بخش

شده است .در این ماده دو تعهد سلبی و یک تعهد ایجابی

نخست هیچگونه تخطی از قاعده آمره حقوق بین الملل عام را

برای دولت ها در موارد نقض یک قاعده آمره ،در نظر گرفته

مجاز ندانسته و آن را نمیپذیرد ( .)30بهعنوان مثال دولتی که

شده است .تعهد ایجابی عبارت است از اینکه دولتها ابتدا باید

به اقدامات متقابل مبادرت میکند نمیتواند از چنین قاعدهای

برای پایان بخشیدن به وضعیت ایجاد شده در اثر نقض قواعد

تخطی کند .برای مثال نسلزدایی نمی تواند نسلزدایی متقابل

آمره ،با یکدیگر همکاری کنند .حال این همکاری هم میتواند

را توجیه کند ( .)40به همین ترتیب استناد به ضرورت و سایر

در قالب طرحها و برنامههای سازمان ملل متحد و هم در قالب

معاذیر رافع نمیتواند نقض یک قاعده آمره را توجیه کند .البته

سازوکارهای خارج از سازمان ملل متحد باشد اما به شرطی که

باید توجه داشته باشیم که در اعمال برخی قواعد آمره ممکن

سازوکارهای اخیر ،ایجاد مانع در روند طرحها و برنامههای ملل

است رضایت دولت ،میتواند تأثیر داشته باشد .بهعنوان مثال،

متحد در موضوع اخیر نکند ( .)30اما تعهدات سلبی عبارتند از

یک دولت میتواند به نحو معتبری حضور نیروی نظامی بیگانه

اینکه دولت ها در صورت نقض قواعد آمره ،تعهد به عدم

در قلمرو خود برای هدف مشروعی اجازه دهد ( .)30در این

شناسایی وضعیتهای ایجاد شده و همچنین عدم کمک و

مورد خاص نیز باید توجه داشته باشیم که "رضایت" در جهت

مساعدت در حفظ وضعیت مذکور را دارند .در مورد تعهد به

یک هدف مشروع باید صادر شود ،وگرنه برای مثال چنانچه

عدم شناسایی باید بگوییم که این تعهد شامل هر دو نوع

دولتی در اعالمیه رضایت خود تصریح کند که نسبت به تجاوز

شناس ایی صریح و ضمنی میباشد .این تعهد در قضایای

نظامی دولت دیگر رضـ ایت دارد ،در این شـرایط به ن ـظر

مختلف و مواضع متفاوت توسط مراجع بینالمللی و حتی خودِ

نمـیرسد که رضایت مذکور رافع وصف متخلفانه فعل دولت

دولتها اتخاذ شده است ( .)30تعهد سلبی دوم که دولتها

متجاوز باشد.

دارند ،منع ارائه کمک و مساعدت در حفظ وضعیت ایجاد شده

دومین ارجاع به قواعد آمره در طرح کمیسیون ،مربوط به

در نتیجه نقض قاعده آمره میباشد .باید متذکر شویم که برای

مقررات فصل سوم از بخش دوم تحت عنوان «نقضهای

مسؤول شناخته شدن دولتی از باب مساعدت دو عنصر الزم

فاحش تعهدات ناشی از قو اعد آمره حقوق بین الملل عام »

است ،یکی علم و آگاهی از شرایط فعل متخلفانه بینالمللی و

مـیباشد.

دیگر اینکه اگر فعل موردنظر که دولت مساعدتکننده ،کمک

بند  2ماده  ،40کمیسیون حقوق بینالملل ،نقض جدی قاعده

به انجام آن میکند ،اگر توسط دولت مساعدتکننده هم انجام

آمره را نقضی می داند که با قصور فاحش یا سیستماتیک

شود ،متخلفانه باشد (که این شرط در مورد قواعد آمره قطعاً

(منظم یا برنامهریزی شده) همراه باشد .برای آن که یک نقض،

وجود دارد) .اما این دو شرط برای موردی است که ابتداع ًا

سیستماتیک تلقی گردد ،باید به شکل سازمانیافته و عمدی

نقضی رخ داده است در حالی که بحث ما فراتر این قضیه و

صورت بگیرد .در مقابل ،واژه فاحش به گستردگی تخلف یا آثار

مربوط به حالتی است که نقض رخ داده است و دولتها تعهد

آن اشاره دارد ،یعنی مشخصکنندة تخلفهایی است که

به عدم مساعدت برای حفظ وضعیت موجود را دارند (.)30

ماهیتی آشکار داشته ،به منزله حمله مستقیم و بیمباحا به
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آخرین اشارة طرح کمیسیون حقوق بینالملل به مقولة قواعد

 .6نتیجهگیری

آمره در ماده  50ا ین طرح آمده است .کمیسیون پس از بیان

مسئله خشونت خانگی از آغاز دهه نود میالدی به صورت

شرایط توسل به اقدامات متقابل در ماده  ،49تعهداتی که

خاص ،در دستورکار ملل متحد قرار گرفته است .گزارشهای

تحت تأثیر اقدامات متقابل قرار نمیگیرند را ذیل ماده 50

سازمان بهداشت جهانی و نهاد زنان ملل متحد ،یک چهارچوب

بیان کرده است .ماده  50طرح کمیسیون مقرر میدارد)1« :

تقریباً جامع برای جهتگیری واکنشهای جهانی ،منطقهای و

اقدامات متقابل بر تعهدات ذیل تأثیری نخواهد داشت :الف)

ملی دولت ها جهت درک مصادیق خشونت خانگی و آثار آن

تعهد خودداری از تهدید یا توسل به زور به شرح مندرج در

فراهم کرده است .در واقع این چهارچوب کلی ،میتواند نقش

منشور ملل متحد؛ ب) تعهدات راجع به صیانت از حقوق

بسیار مهمی در روند برنامهریزی و تعیین نقشه راه برای

بنیادین بشر؛ ج) تعهدات با ماهیت بشردوستانه که اقدامات

مدیران سیاسی ،قانونگذاران و مقامات اجرایی دولتها ،ایفا

تالفی جویانه را منع می کنند؛ د) دیگر تعهداتی که منبعث از

کند.

قواعد آمره حقوق بینالملل عام است )2 .دولتی که به اقدامات

خشونت خانگی دارای آثار متعدد و مخرب فراوانی بر جوامع

متقابل مبادرت می ورزد از ایفای تعهدات خود در موارد زیر

میباشد .از جمله این آثار میتوان به تأثیرات مخرب و

معاف نیست :الف) رعایت هرگونه آیین حل و فصل اختالف

مستقیم بـر قربانیان ،فشار زیـاد هـزینههای درمانی بر

حاکم بین آن و دولت مسؤول؛ ب) احترام به تعرض ناپذیری

بـرنامه ریزی مالی و بودجهای دولتها .همچنین ناتوانی یا آثار

نمایندگان سیاسی یا کنسولی ،اماکن ،بایگانیها و اسناد

جسمانی مخرب در بلندمدت با توجه به آسیبهای وارده به

آنها».

قسمتی از نیروهای کار ،موجب کاهش ظرفیت تولیدی کشور

بند (د) ذیل پاراگراف  1اقدامات متقابلی که تعهدات ناشی از

نیز می شود؛ عالوه بر این ،در مرحله پیگیری و آثار خشونت

قواعد آمره حقوق بینالملل عام را تحت تأثیر قرار میدهند

خانگی ،هزینههای سنگینی برای خانوادهها و دولتها ایجاد

منع می کند .آشکار است که یک قاعده آمره که حتی با یک

میشود مانند هزینههای مربوط به دادرسیها ،مجازات،

معاهده بین دو دولت نمیتوان از آن تخطی کرد به طریق اولی

سرپزستی کودکان در موارد قتل ،خودکشی و باید دقت داشت

با عمل یک جانبه یک دولت در قالب اقدامات متقابل قابل

که ،صرف تأکید بر حقوق سیاسی زنان ،تأثیر کمی بر آداب و

تخطی نیست .این قسمت تأکیدی مجدد است بر آنچه که در

رسوم اجتماعی ،فرهنگی و در نهایت تبعیض علیه زنان دارد.

ماده  26از آن سخن رفت مبنی بر اینکه معاذیر رافع

در وا قع حق رأی و سایر حقوق سیاسی بنیادین به صورت

مسؤولیت مذکور در فصل پنجم بخش نخست بر متخلفانه

مستقیم تأثیری بر مسأله خشونت خانگی علیه زنان ندارند،

بودن هرگونه فعل دولت که مغایر تعهد ناشی از یک قاعده

زیرا مسأله مزبور در قلمروی حقوق خصوصی داخلی دولتها

آمره حقوق بین الملل عام باشد تأثیر نمیگذارند .اشاره ب ه

قرار میگیرد .به نظر میرسد که خشونت خانگی به صورت

«دیگر» تعهدات ناشی از قواعد آمره نشان میدهد که قسمت

سنتی اصلی ترین مصداق نقض حقوق بشر علیه زنان محسوب

(د) ،قسمتهای قبلی را که برخی از آنها شامل قواعدی با

میشود و دلیل اصلی آن به جایگاه پایین زنان در خانواده و

ویژگی آمره هستند محدود نمیکند .بویژه قسمتهای (ب) و

جامعه بازمیگردد.

(ج) اعتبار خویش را حفظ میکنند ( .)30بنابراین با توجه به

باتوجه به رویههایی که مـلل متحد و سای ـر سـازمانهای

سیاق بند (د) ماده  50مصادیق بیان شده در قسمتهای

بـین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی ایجاد نمودهاند ،به

(الف)( ،ب) و (ج) از نظر کمیس یون حقوق بینالملل ،قواعد

نظر میرسد که خشونت خانگی مصداقی از تبعیض علیه زنان

آمره محسوب میشوند (.)42

محسوب میشود .در واقع ساز مان ملل چهارچوبی را اتخاذ کرد
که در آن خشونت خانگی به عنوان بخشی از الگوی تبعیض و
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خشونت علیه زنان درنظر گرفته میشود .این چهارچوب در
غالب کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته است .از نظر
چهارچوب ملل متحد مصادیق خشونت خانگی اشکال مختلفی
میتواند داشته باشد که اغلب آنها ماهیتی روانشناختی دارند.
مطابق با مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،عدم تبعیض
جنسیتی مصداقی از حقوق بنیادین بشری محسوب میشود.
حقوق بنیادین بشـ ری در ادبیات حقوق بینالملل موضوعه
بـهعنوان یکی از مصادیق قواعد آمرة حقوق بینالملل مورد
شناسایی قرار گرفتهاند .قواعد آمره نیز به نوبة خود در رأ س
هرم سلسله مراتب هنجاری حقوق بشر بینالمللی قرار دارند.
این قواعد در حوزههای مختلف از جمله مسئولیت بینالمللی
دولت ها دارای آثار مختلفی هستند .در این زمینه دولتها باید
ابتداعاً تمام امکانات و توان خود را برای پیشگیری از ارتکاب
نقضهای قواعد آمره بین المللی را بکار گیرند .زیرا این قواعد
اساساً عدولناپذیر هستند .قواعد مزبور بدون نیاز به سازوکار
پذیرش سنتی (در قالب کنوانسیون و )...برای همه اعضاء
جامعه بینالمللی الزماالتباع هستند .در گام دوم چنانچه
نقضی در ارتباط با قواعد آمره مزبور رخ دهد ،دولتها باید
وضعیت ناشی از آن را مورد شناسایی قرار ندهند و همچنین
هیچگونه کمکی در جهت حفظ و استمرار وضعیت مزبور ارائه
نکنند .در نتیجه فقدان مقررات کنوانسیونی صریح ،مبنای ی
برای دولت ها جهت عدم توجه و عدم پاسخ به وضعیتهای
ناشی از ارتکاب خشونتهای خانگی ایجاد نمیکند.
 .7تقدیر و تشکر
از کلیه کسانی که در به سامان رساندن پژوهش حاضر ما ر ا
یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
 .8سهم نویسندگان
کلیه نویسندگان به صورت برابر در پژوهش حاضر سهیم
هستند.
 .9تضاد منافع
در پژوهش حاضر هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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rights. This is a global problem, especially in underdeveloped countries, and it
has far-reaching negative consequences not only for its direct victims, but also for
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has been done by referring to documents, books and articles.



Corresponding Author:
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discrimination. In essence, committing domestic violence against women violates
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Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the
authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
Conclusion: Domestic violence is directly related to the prohibition of gender
discrimination and fundamental human rights in general. Fundamental human
rights are described in international human rights as peremptory norms. In other
words, governments are obliged to fight against this phenomenon and take the
necessary measures to prevent its occurrence, and if they commit it, to prosecute
and punish the perpetrators through legal means. With this in mind, if
governments fail to meet their legal obligations, there will be severe implications
for them in the area of international responsibility.
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