
 

  1400)، بهار 20فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسالمی، سال دهم، شماره یکم (پیاپی 
  )195-222(صص 

  ن در برابر خشونت در پرتو کنوانسیونحمایت از زنا
  امریکایی پیشگیري، مجازات و حذف خشونت علیه زنان بین

 :DOR 20.1001.1.23225637.1400.10.1.8.8                                                  نوع مقاله: پژوهشی

  3نژاد احسان شکیب 2موسی کرمی، 1علی مشهدي،
  25/04/1400تاریخ پذیرش:   29/11/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده
امریکایی پیشگیري، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) کنوانسیون بین

در جهان است.  ، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان1994منعقده در سال 
المللی و شناسایی آن به سان نقض کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین

هاي سیاسی، قضایی، جامعوي (اجتماعی)، اقتصادي و فرهنگی است.کنوانسیون، حقوق بشر در عرصه
خود  هاي طرفي دولتتعهدات فراگیري در زمینه پیشگیري، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برا

ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون  سازيِ چارچوب تقنینیبخش و مرجع نوینایجاد نموده و الهام
رود بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشريِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می

گیري از شیوه در نظر دارند با بهرهکه داراي سازکارِ طرح شکایت فردي است. نگارندگان این مقاله 
ها در این گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولتهاي انجامتحلیلی، به بررسی حمایت- توصیفی

  زمینه و سازکارهاي نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.
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  مقدمه

رود شمار مییک مشکل جديِ اجتماعی و نقض آشکار حقوق بشر به 1خشونت علیه زنان
)Essayag, 2017: 11 است.با رشد روزافزون گفتمان و جنبش حقوق بشر پس از جنگ (

گرایی از بشر، موج حمایت المللی حقوقگیري اسناد بینسوز دوم جهانی و شکلخانمان
 Momeni Radهاي جهان نیز سرایت کرد (المللی به مناطق و قارهحقوق بشر از صحنه بین

and Kaykhosravi, 2019: 112 از آنجایی که خشونت علیه زنان از نظر زمانی و مکانی.(
سطوح گنجد و در اي خاص نمیمحدود نیست، مبارزه با آن نیز در چارچوب کشور یا منطقه

با وجود  ),Mashhadi et al :2019  .(72اي و داخلی به آن توجه شده است.المللی، منطقهبین
المللیِ تخصصی در المللی، تاکنون هیچ سند حقوقیِ بینبین اهمیت این پدیده در جامعه

ولی   :Mashhadi and Karami, 2020 (738چارچوب نظام ملل متحد انعقاد نیافته است.
امریکایی و هاي اروپایی، بیناي دیگر رقم خورده و در سامانهاي به گونهح منطقهوضع در سط

آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان افریقایی حقوق بشر، شاهد اسناد حقوقیِ الزام
  امریکایی است.هستیم و پیشگام این عرصه از لحاظ زمانی، سامانه بین

نخستین و دیرپاترین سامانه  گانه،هاي سهمیان سامانهامریکایی حقوق بشر در بین سامانه
 2امریکایی حقوق و تکالیف انسان اعالمیهشودو اي در حوزه حقوق بشر محسوب میمنطقه

 7یعنی بیش از  1948می  2عنوان نخستین سند عام حقوق بشري در به 3بوگوتااعالمیهمعروف به 
ر، منعقد گردید. ناگفته پیداست که نه این اعالمیه جهانی حقوق بش ماه پیش از تصویب اعالمیه

اجراء و الزم 1969نوامبر  22به تاریخ  4کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (میثاق سان خوزه)و نه 

                                                      
1. Violence against Women (VAW) 
2. American Declaration on Rights and Duties of Man  
3. Bogota Declaration 
4. American Convention on Human Rights (Pact of San José) 
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پردازند و ، به صورت تخصصی به مسئله خشونت علیه زنان نمی1978 ژوئیه 18شده در مورخ 
زات و حذف خشونت علیه زنان(کنوانسیون بلم دو امریکایی پیشگیري، مجاکنوانسیون بیناین 
گستر جهان آور به این پدیدهبود که براي نخستین بار در منطقه و البته جهان، در قالبی الزام1پارا)

توان آغازگرِ نهضت حمایت از زنان در امریکایی حقوق بشر را می پرداخت. در واقع، سامانه
آور حقوقی در جهان دانست که با توجه به اهمیت مبرابر خشونت در چارچوب یک سند الزا

  ).Voir: Bellami, 2018: 133-148این موضوع در آمریکاي التین شکل گرفته است (
ویژه نظر به اهمیت چشمگیر مباحث حقوقی مرتبط با مقوله خشونت علیه زنان در کل و به

آور ه سانِ پیشگامِ حمایت الزامدر کشور عزیزمان ایران و نیز جایگاه کنوانسیون بلم دو پارا ب
اي مستقل راجع به سند حقوق بشري در نوشتگان از زنان در برابر خشونت و نیز نبود نوشته
ایم تا پس از معرفی کلی تحلیلی، بر آن شده- فارسی، در این نوشتار، به شیوه توصیفی

هایی که از زنان مایتانداز حترین ابعاد این سند حقوقی را از چشمکنوانسیون یادشده، مهم
در برابر خشونت صورت داده به بررسی بگذاریم.به راستی، کنوانسیون بلم دو پارا در قالب 

اي، چه نقشی در حمایت از زنان در برابر خشونت بازي کرده است؟فرضیه نظامی منطقه
ره رغم محدود بودن دامنه آن به قاپژوهش حاضر این است که کنوانسیون بلم دو پارا، به

المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خأل هنجاري موجود در این امریکا، در توسعه نظام بین
-گر نقش برجسته و بسیار مهم نظامعرصه سهم چشمگیري ایفا نموده است. واقعیتی که نشان

  اي در حمایت و پیشبرد حقوق بشر است.هاي منطقه
  
 

                                                      
1. The Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of 
Violence against Women (Convention of Belém do Pará) 
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  ه، دامنه و حقوق تحت حمایتبلم دو پارا: پیشین . معرفی کلی کنوانسیون1

  . پیشینه و دامنه1- 1

امریکایی حقوق بشر معاهدات و اسناد و سازکارهاي گوناگونی اعم از عام و خاص نظام بین
گیرد.متن کنوانسیون پیشگیري، دارد و کنوانسیون بلم دو پارا ذیل قواعد خاص آن قرار می

 25در یک مقدمه،  1امریکایی زنانکمیسیون بیندستمجازات و حذف خشونت علیه زنان به
محو خشونت علیه زنان ملل متحد در  ماده و پنج فصل تهیه و شش ماه پس از تصویب اعالمیه

 2سازمان کشورهاي امریکاییاز سوي مجمع عمومی  1994ژوئن سال  9، در 1993دسامبر  20
ان کنوانسیون بِلم دو پارا در برزیل اتخاذ شد و به همین سبب از آن با عنو بِلم دو پارادر شهر 
روز  30و پس از گذشت  1995مارس سال  5شود. کنوانسیون بلم دو پارا در مورخ نیز یاد می

االجراء گردید. تا زمان تاریخ نگارش این نوشتار از تاریخ تودیع دومین سند تصویب الزم
این  کشور 33کشور عضو سازمان کشورهاي امریکایی، شمار  35)، از 1399(بهمن 

 امریکا و کانادا اند. کشورهاي ایاالت متحدهکنوانسیون را تصویب کرده یا به آن پیوسته
)Duhaime, 2018: 267-2833اند.)کنوانسیون بلم دو پارا را امضاء و تصویب نکرده 

همانگونه که به طور خاص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نخستین گام در راستاي الزامی 
توان مدعی شد که اند، میجهانی حقوق بشر قلمداد کرده مندرج در اعالمیهساختن قواعد 

کنوانسیون بلم دو پارا نیز در مسیري مشابه گام نهاده و در راستاي الزام بخشیدن به مقررات 
  منع خشونت علیه زنان اقدام کرده است.  1993اعالمیه

-زنان نقض حقوق بشر و آزادينماید که خشونت علیه کنوانسیون بلم دو پارا تصدیق می

ها را مخدوش یا مندي و اعمال این حقوق آزاديهاي بنیادین ایشان است و رعایت، بهره
- سازد. همچنین این کنوانسیون خشونت علیه زنان را جرمی ضد کرامت بشر میملغی می

                                                      
1. Inter-American Commission of Women (CIM) 
2. Organization of American States (OAS) 

 http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-61.html. در این زمینه بنگرید به: 3
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وفق  داند.قدرت می شمارد و آن را تجلی نابرابري تاریخی میان زنان و مردان در عرصه
ي فردي و اجتماعی آنان و این کنوانسیون، محو خشونت علیه زنان براي توسعه مقدمه

 :OAS, 9 June 1994هاي زندگی ضروري است (جنبه مشارکت تام و برابر ایشان در کلیه

preamble خود را به  ، دامنه1).کنوانسیون بلم دو پارا در تعریف خشونت علیه زنان در ماده
فتاري مبتنی بر جنسیت که موجب مرگ یا ایراد آسیب یا رنج جسمانی، جنسی هر عمل یا ر

عمومی رخ بدهد یا در داخل خانواده، تسري  که در عرصهیا روانی به زنان شود، اعم از این
علیه  3و روانی 2جنسی 1هاي جسمانی،) و خشونتOAS, 9 June 1994: art. 1بخشد (می

  ).OAS, 9 June 1994: art 2گیرد(زنان را در بر می

  . حقوق تحت حمایت1- 2

ویکم، توسعه چشمگیر آن در زمینه ویژه در سده بیستالملل بههاي حقوق بینیکی از ویژگی
حقوق بشر زنان است. یکی از دالیل این امر آن است که توسعه یک کشور با مشارکت زنان 

یم دارد (جاللی، زمستان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی آن ارتباط مستق
سازي حقوق زنان به سان حقوق المللی براي مفهوم). با توجه به تالش جامعه بین115: 1383

)، Stedman, 2013: 5دهه اخیر ( 4المللی حقوق بشر در بیش از بشر در اسناد و ارکان بین
از این حقوق در مندي بانوان گیرند و بهرههاي بشري قرار میگمان، حقوق زنان ذیل حقبی

هاي گفتمان حقوق بشر، از المللی و سنجهبستري برابر و فارغ از تبعیض، طبق موازین نظام بین
ها در اسناد شده براي خانمشود. اگرچه برخی حقوق شناساییهاي حتمی محسوب میبایسته

-به شوند که زنانهایی محسوب میحقوق بشري خاص بانوان هستند، ولی این حقوق نیز حق

گردند مندند و  برگرفته از حقوق اساسیِ جهانی بشر قلمداد میها بهرهعنوان انسان از آن
)Wellman, 2019: 189.(  

خود، حقوقی را براي زنان به رسمیت شناخته است.  6تا  3کنوانسیون بلم دو پارا، در مواد 
                                                      
1. Physical  
2. Sexual  
3. Psychological  
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 رهایی از کلیهبر اساس کنوانسیون ذیربط، هر زنی از حق آزادي از خشونت و از جمله 
هاي اشکال تبعیض برخوردار است و باید فارغ از الگوهايِ رفتاري و اجتماعی و رویه

اي که بر مفاهیم کهتري و انقیاد مبتنی هستند، گرامی داشته شود و فرهنگیِ قالبی و کلیشه
 حقوق و مندي، اعمال و حمایت کلیهآموزش ببیند. همچنین کنوانسیون حق شناسایی، بهره

المللی و از جمله حق حیات، اي و بینهاي انسانیِ مندرج در اسناد حقوق بشري منطقهآزادي
احترام به یکپارچگی جسمانی، روانی و اخالقی، حق آزادي و امنیت شخصی، حق قرار 
نگرفتن در معرض شکنجه، حق احترام به کرامت ذاتی خود و حمایت از خانواده، حق 

در مقابل قانون، حق توسل آسان و سریع به دادگاه صالح جهت  برخورداري از حمایت برابر
کنند و ... را براي زنان برخورداري از حمایت در برابر اقداماتی که حقوق ایشان را نقض می

  ).OAS, 9 June 1994: arts. 3-6شناسد(به رسمیت می
ه سان ها بحال پس از معرفی کوتاه و کلی کنوانسیون، در ادامه به تکالیف دولت

پیشگیري و  المللی حقوق بشر به موجب کنوانسیون بلم دو پارا در زمینهمتعهدعلیهم نظام بین
  یازیم.مبارزه با خشونت علیه زنان  دست می

  ها در زمینه پیشگیري و مبارزه با خشونت علیه زنان در کنوانسیون بِلم دو پاراتکالیف دولت .2

الملل در ابعاد مختلف با شتابی بیش از شدن حقوق بین بر کسی پوشیده نیست که روند بشرگرا
عنوان چتري براي افراد بشر رو، اکنون شاید بتوان آن را بهپیش در حال تکامل است. از این

- ). به همین خاطر است که در چارچوب نظام بینMadany, 2009: 234ها (تلقی نمود تا دولت

ها متعهدان اولیه در قبال حمایت و اجراي ولتاند و دالمللی حقوق بشر، افرادصاحبان حق
تر تعهد اصلی در پایبندي به حقوق و مسئولیت و به بیان دقیق ).Rahimi, 2018: 65حقوق (

ها در قبال حقوق بشر ها قرار داده شده است. تعهدات دولتگفتمان حقوق بشر، بر دوش دولت
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 3و تعهد به ایفاء. 2ه حمایت (تضمین احترام)تعهد ب 1اند: تعهده به رعایت یا احترام،بر سه قسم
مندي افراد که دولت خود مبادرت به نقض حقوق بشر ننماید و در بهرهتعهد به احترام یعنی این

بایست عدم نقض از این حقوق دخالت نکند؛ تعهد به حمایت به این معناست که دولت می
به این حقوق از سوي این اشخاص حقوق بشر از سوي اشخاص ثالث یا به سخن دیگر، احترام 

را تضمین نماید؛ و تعهد به ایفاء نیز حکایت از آن دارد که دولت موظف است به اتخاذ 
اي، قضایی و ... جهت برخورداري افراد اقدامات ایجابی از جمله اقدامات تقنینی، مالی، بودجه

  .)E. Howard-Hassmann, 2012: 93هاي بشري خود مبادرت جوید (از حق
هاي کنشی و واکنشی را اقدامات حمایتی از زنان در برابر خشونت، گستره وسیعی از اقدام

- هاي پیشگیرانه یا حتی پیشگیرد. ایجاد سازکارها و نهادهاي حمایتی در حوزه زنان، قراردربرمی

 دیدهو بابینی خشونت با توجه به عوامل ریسک در مردان مرتکب و زنان بزهدستانه مانند پیش
هاي جامعوي )، اقدامGholami and Barzegar, 2017: 6-7هاي آماري و بالینی (روش

 Rezvani etها در این راستاست (ترین اقداممهم بینی کیفر از جمله(اجتماعی) و سرانجام، پیش

al., 1399: 357ها از رهگذر تعهدات آیند که دولت).این دسته از زمره تدابیري به شمار می
تر، احترام به حقوق بشر و اي کلیها هستند. در واقع، به گفتهري خود ملزم به اتخاذ آنحقوق بش
هاي بنیادین بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان و مذهب و ...از اهداف منشور ملل آزادي

انداز نوینی را براي نظم جهانی و در کنار سایر اهداف سازمان چشم 1متحد است که در ماده 
هایی را ایجاد کرده کند. جامعه جهانی براي حصول به هریک از این مقاصد چارچوبم میترسی

  ).Seyed Hatami and Musafa, 2020: 1380گذرد (المللی میاست که از دریچه تعهدات بین

                                                      
1. Obligation to respect  
2. Obligation to protect (Ensuring the respect) 
3. Obligation to fulfill  
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- اي تعهدات را براي کشورهاي عضو خود مقرر میفصل سوم کنوانسیون بلم دو پارا، پاره

- اشکال خشونت علیه زنان را محکوم و توافق می ها کلیهکنوانسیون، دولت 7 دارد. وفق ماده

هایی را براي پیشگیري، مجازات و مشیکنند که با تمام ابزارهاي مقتضی و بدون تأخیر، خط
). ذیل همین ماده، OAS, 9 June 1994: art. 7هایی پی بگیرند (سازي چنین خشونتکنریشه
 بی دایر بر خودداري از مبادرت به عمل یا پیش گرفتن رویهها از سویی تعهدي سلدولت

عوامل، مقامات و نهادها به این  آمیز علیه زنان دارند و دیگر سوي مکلفند پایبندي کلیهخشونت
بایست به صورت ایجابی، در تعهد را تضمین کنند. افزون بر این، کشورهاي عضو می

عمل نمایند  1مساعی مقتضین مطابق اصل پیشگیري، تحقیق و مجازات خشونت علیه زنا
)OAS, 9 June 1994: art 7(a) & (b)الملل بشر به معناي تعهد ). مساعی مقتضی در حقوق بین

هاي بشري، حمایت از قربانیان سوء استفاده از حقوق بشر، دولت مبنی بر پیشگیري از نقض حق
ن و نیز پایان دادن به مصونیت و تعقیب ناقضین، مجازات مرتکبین، جبران خسارت از قربانیا

  ).Aziz, 2017: 1باشد (پیشگیري از سوء استفاده از حقوق بشر توسط بازیگران غیردولتی می
توان مدعی شد در همه کشورها زنان از قربانیان اصلی خشونت هستند و در بیشتر جوامع، می

اندن عامالن خشونت شود و بی کیفر مخشونت مبتنی بر جنسیت براي مدت طوالنی تحمل می
رو، عدم تحمل خشونت علیه پوشی کند. از اینگردد جامعه به طور ضمنی از آن چشمموجب می

رود شمار میهاي اساسی مبارزه با خشونت علیه زنان بهزنان با هر دستاویز و توجیهی، یکی از گام
)Ravasian Kashi, 2009: 125-124د مقررات مورد نیاز ها وظیفه دارن). در این راستا، دولت

براي پیشگیري، مجازات و حذف خشونت علیه زنان را در قوانین کیفري، مدنی، اداري و ... خود 
- ها میبگنجانند و در صورت لزوم اقدامات اداري مقتضی را به انجام رسانند.افزون بر این، دولت

                                                      
1. Due diligence principle  
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ي از اذیت و آزار، ارعاب یا بایست اقدامات قانونی را براي ملزم ساختن مرتکبین بالقوه از خوددار
افکند اي که جان و یکپارچگی جسمانی آنان را به مخاطره میتهدید بانوان یا بکارگیري هر شیوه

هاي قانونی و عرفی که اتخاذ نمایند و در راستاي اصالح یا لغو قوانین و مقررات یا تعدیل رویه
اقدامات مقتضی و از جمله اقدامات  شوند، به کلیهموجب تداوم و تحمل خشونت علیه زنان می

). همچنین کشورهاي عضو OAS, 9 June 1994: art. 7 (c) (d) & (e)تقنینی دست بزنند (
هاي حقوقیِ منصفانه و مؤثري را براي زنانی که در اند آیینکنوانسیون بلم دو پارا، متعهد شده

مایتی، استماع به هنگام و اند ایجاد کنند که از جمله اقدامات حمعرض خشونت قرار گرفته
شود. ایجاد سازکارهاي قانونی و اداريِ ضروري هایی را شامل میدسترسی کارآمد به چنین آیین

به منظور تضمین دسترسیِ مؤثر زنانِ قربانیِ خشونت به جبران خسارت و نیز اتخاذ اقدامات تقنینی 
باشند ها میز دیگر تعهدات دولتیا دیگر اقدامات ضروري براي اجرایی ساختن کنوانسیون نیز ا

)OAS, 9 June 1994: art. 7(f), (g) & (h).(  
به عنوان نهاد ناظر بر کنوانسیون رفع  کمیته حقوق زنانیا 1کمیته رفع تبعیض علیه زنان

، با 2010خود در سال  28عام شماره  نامه، در توصیه1979اشکال تبعیض علیه زنان سال  کلیه
اجتماع و فرهنگ است، تغییرپذیريِ تصورات مربوط  یت محصول و ثمرهیادکرد اینکه جنس

نماید به جنسیت به وسیله [تغییر] در فرهنگ و [آداب و رسوم] اجتماعیِ مربوطه را تصدیق می
)CEDAW, 19 October 2010: para. 5عمال خشونت علیه ). در واقع، میتوان گفت که ا

امریکایی نیز این اآگاهی افراد دارد. کنوانسیون بینزنان ریشه در فرهنگ غلط جامعه و ن
بخشی و هاي عضو خود را ملزم ساخته تا آگاهیواقعیت را مطمح نظر قرار داده و دولت

رعایت حق زنان براي آزادي از خشونت و نیز احترام و حمایت از حقوق بشري ایشان را 

                                                      
1. Committee on the Elimination of Discrimination against Women(CEDAW) 
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کند تا ها را مکلف میدولت اي واجد اهمیت،ارتقاء بخشند. نیز کنوانسیون در مقرره
هاي آموزشی رسمی و الگوهايِ اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان و از جمله برنامه
ها، آداب و رسوم و داوريغیررسمی به فراخور سطح فرایند آموزشی را براي مقابله با پیش

یا تصورات قالبی ها مبتنی هستند هایی که بر دیدگاه کهتري و مهتري جنسدیگر رویه کلیه
- دهد و تشدید میموجود راجع به زنان و مردان که خشونت علیه بانوان را مشروع جلوه می

  ).OAS, 9 June 1994: art. 8(a) & (b)کند، تعدیل و اصالح نمایند (
شایان یادکرد است که کنوانسیون بلم دو پارا، بر امر آموزش جهت پیشگیري و مبارزه با 

هاي عضو موظفند که آموزش و اي دارد. در این راستا، دولتأکید ویژهخشونت علیه زنان ت
ي افراد درگیر در فرایند اجراي عدالت، مأمورین پلیس و دیگر مقامات ضابط پرورش کلیه

- هايِ مربوط به پیشگیري، مجازات و ریشهقانون و نیز سایر اشخاص مسئول اجرايِ سیاست

هاي دهند. آنان همچنین تکلیف دارند آموزش در بخش سازيِ خشونت علیه زنان را ارتقاکن
افزاییِ عموم مردم راجع به مسائل مربوط به خشونت دولتی و خصوصی را که براي آگاهی

ها پشتیبانی اند را تقویت کرده و از آنعلیه زنان و جبران خسارت در این زمینه طراحی شده
هاي ارتباطی زون بر این، تشویق رسانه). افOAS, 9 June 1994: art. 8 (c) & (e)کنند (

اشکال  سازي کلیهکنرهنمودهايِ مقتضی در راستاي ایفاي سهم در ریشه براي توسعه
خشونت علیه زنان و ارتقاي احترام به کرامت بانوان، تعهد دیگري است که در این حوزه بر 

- یق و گردآوري آماربایست انجام تحقها همچنین میهاي عضو قرار دارد. دولتدوش دولت

ها و سایر اطالعات مربوطه در خصوص علل، پیامدها و فراوانی خشونت علیه زنان را به 
سازي کنجهت ارزیابی کارآمدي اقدامات صورت گرفته براي پیشگیري، مجازات و ریشه

هاي بندي و اجراي تغییرات الزم را تضمین کنند و همکاريخشونت علیه زنان و صورت
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هايِ معطوف به حمایت از ها و تجارب و اجراي برنامهلی را به منظور تبادل دیدگاهالملبین
 )..OAS, 9 June 1994: art. 8 (g), (h) & (i)زنانِ قربانی خشونت ارتقا بخشند (

هاي خطرناك و بحرانی، نسبت به مردان در زنان به واسطه جنسیت خود، در موقعیت
هاي نظیر ترین قربانیان وضعیتگمان، بزرگبیپذیرتري قرار دارند. وضعیت آسیب

 ,Mashhdi et al)مخاصمات مسلحانه، مهاجرت و پناهندگی و مواردي نظیر اسیدپاشی

کودکان و به ویژه دختربچگان و زنان هستند. به طور خاص، خشونت  (2017:173-196
هبردي جنگی و تجاوز جنسی علیه زنان و دختربچگان، در طول تاریخ غالباً به عنوان را

رود که نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه براي تخریب غرور و شرافت ملی به کار می
آورد وي را تحت تأثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وي را فراهم می

)Kaky, 2008: 101 از بذل توجه ویژه به زنانی که 1994). منعقدکنندگان کنوانسیون ،
اند. بر اساس پذیرتري قرار دارند غفلت نورزیدهاد در وضعیت آسیبنسبت به دیگر افر

بایست توجه هاي عضو می، در اتخاذ اقدامات برشمرده شده در فصل سوم، دولت9 ماده
نژادي یا قومی یا  پذیريِ زنان در قبال خشونت از جمله بر مبناي پیشینهخاصی را به آسیب

پناهجو یا پناهنده مبذول دارند. همین مالحظه در رابطه وضعیت آنان به مثابه افراد مهاجر، 
با زنانِ باردار، معلول، کم سن و سال، کهنسال و ... قربانی خشونت و نیز بانوانی که تحت 

ها سلب شده است نیز جاري و ساري تأثیر مخاصمات مسلحانه قرار دارند یا آزادي آن
  ).OAS, 9 June 1994: art. 9است(

ها در زمینه منع خشونت علیه زنان به کوتاه به بررسی تکالیف دولتحال که هرچند 
موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازیدیم، بر آنیم تا در گفتار بعدي به سازِکارهاي 

  نظارتی این کنوانسیون بپردازیم.
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  . سازِکارهاي نظارتی در زمینه منع خشونت علیه زنان در چارچوب کنوانسیون بلم دو پارا3

ها به سان گام ها به رعایت آنرچه انعقاد و تصویب اسناد حقوق بشري و متعهد کردن دولتاگ
گرِ عزم و توان ارزشمند قلمداد کرد و آن را نشاننخستین در حمایت و ارتقاي حقوق بشر را می

- ها در برابر نهاد دولت و مهاري بر افسارگسیختگی آن دانست، ولی بیاراده براي دفاع از انسان

نهادهایی که پیگیر اجراي موازین مندرج در اسناد  گمان اتخاذ تمهیدات و سازِکارها و تشکیل
 ,Mehrpourها در قبال تعهدات خویش نظارت داشته باشند (بوده و بر رفتار و عملکرد دولت

اي دیگر، هرچندبا توجه به ساختار جامعه پوشی است. به گفتهاي غیرقابل چشم)بایسته25 :2008
عنوان سنجه ارزیابی مشروعیت دولت و عملکرد ستودنی است و المللی، تلقی حقوق بشر بهبین

اهمیت جلوه داده شود، ولی به تنهایی و به چنین پیشرفتی الزم و ضروري بوده و نباید کم
المللی، فراتر از آورد. جامعه بیناي عاري از ستم و بیدادگري به ارمغان نمیخوديِ خود جامعه

پروري، سخت نیازمند تضمین اجرا و رعایت استانداردهاي ف استانداردسازي و قاعدهصر
  ).Zamani, 1385: 296حقوق بشر است (

اي و جهانی قابل بررسی هستند. از سازکارهاي حمایتی حقوق بشر از سه منظر ملی، منطقه
شود و از میبعد ملی، باید توجه داشت که حقوق بشر اصوالً در داخل مرزهاي ملی نقض 

رو، حمایت مؤثر از حقوق بشر نیز باید از داخل کشورها آغاز گردد. با این حال، در این
توان در تضمین رعایت شود، نمیها نقض میدست دولتجهانی که حقوق بشر اصوالً به

هاي اساسی افراد به سازِکارهاي ملی بسنده کرد. بر همین پایه، نهادهاي حقوق بشر و آزادي
اند. در این اي و جهانی نیز گسترش یافتهالمللی حمایت از حقوق بشر در دو جبهه منطقهبین

اي حمایت از حقوق بشر، با اتکا بر پیوندهاي مشترك مادي و معنوي در هاي منطقهمیان، نظام
). البته Zamani, 1385: 296اند (تدریج تکامل یافتهمناطق جغرافیایی خاص شکل گرفته و به

اي ناظر بر اجراي حقوق بشر را المللی و منطقهخاطرنشان ساخت که سازِکارهاي بینباید 
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هاي هاي ملی جهت پیاده نمودن سنجهتوان و نباید جایگزین سازِکارها و اقدامهرگز نمی
بایست در وهله نخست در سطوح ملی و محلی اعمال و حقوق بشري کرد و حقوق بشر می

گاه خواست عمومی المللیبه این خاطر که تجلیازِکارهاي بیناجرا گردند. با این حال، س
المللی براي فراهم آوردن شرایط اجرايِ مفاد اسناد حقوق بشري هستند، از اهمیتی جامعه بین

رسد ). افزون بر این، به نظر میMonfared and Tabatabai, 2017: 75شایان برخوردارند (
اي را ناظر بر سازِکارهاي ملی حمایت از حقوق بشر منطقه المللیوحتی بتوان سازِکارهاي بین

  ها در این عرصه سخن راند.خواند و از نقش دوسویه و افزوده آن
در چارچوب نظام امریکایی حقوق بشر و به طور خاص کنوانسیون بلم دو پارا، به صورت 

 4رهگذر صریح و گاه ضمنی، نظارت بر اجراي مقررات مربوط به خشونت علیه زنان از
سازِکار ، امریکایی زنانکمیسیون بینبینی و تعبیه شده است که عبارتند از: سازکار پیش

امریکایی پیشگیري، مجازات و حذف خشونت علیه پیگیري اجراي کنوانسیون بین
امریکایی حقوق سرانجام دیوان بینو  2امریکایی حقوق بشرکمیسیون بین1،زنان
امریکایی زنان و در متن کنوانسیون، دو سازکار کمیسیون بینسازیم که خاطرنشان می3.بشر

امریکایی حقوق بشر ذکر شده است، ولی سازکار پیگیري اجراي کنوانسیون و کمیسیون بین
امریکایی حقوق بشر نیز ذیل دو سازکار یادشده قرار دارند و از این رهگذر به دیوان بین

سازکارهاي چهارگانه یادشده است که پایبندي یا پردازند. در واقع، از خالل ایفاي نقش می
هاي عضو کنوانسیون بلم دو پارا از تعهدات خود طبق این سند حقوق بشريِ تخطی دولت

کوشیم، هرچند به کوتاهی، به شود. در ادامه میواجد اهمیت به بوته آزمایش گذاشته می

                                                      
1. The Mechanism to Follow-Up on Implementation of the Inter-American Convention on the 
Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against Women (MESECVI) 
2. Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) 
3. Inter-American Court of Human Rights (IACtHR or Court) 
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ارزه با خشونت علیه زنان در ها با مبمعرفی هریک از این سازکارها و پیوند و کارکرد آن
امریکایی زنان بین قالب کنوانسیون بلم دو پارا بپردازیم. نظر به پیوستگی کارکرد کمیسیون

امریکایی حقوق با سازِکار پیگیري اجراي کنوانسیون بلم دو پارا و نیز کمیسیون و دیوان بین
جوییم و از ها مبادرت مینبشر در زمینه منع خشونت علیه زنان، در دو زیربند به بررسی آ
  ورزیم.اختصاص زیربندهاي جداگانه به هر چهار مورد خودداري می

  امریکایی زنان و سازکار پیگیري اجراي کنوانسیون بلم دو پارا. کمیسیون بین3- 1

المللی از رهگذر قطعنامه ششمین کنفرانس بین 1928امریکایی زنان در سال کمیسیون بین
رود که به دولتی در سطح جهان به شمار میی ایجاد شد و نخستین نهاد بینهاي امریکایدولت

طور اختصاصی جهت مبارزه براي حقوق مدنی و سیاسی زنان در سطح قاره امریکا به وجود 
هاي عضو سازمان کشورهاي امریکایی (به آمده و از نمایندگان منصوب از سوي کلیه دولت

ان آغاز، یکی از اهداف اساسی کمیسیون یادشده حمایت از جز کوبا) تشکیل یافته است. از هم
هاي اجتماع حقوق زنان در قاره امریکا بود تا زنان در بستري برابر بتوانند در کلیه حوزه

- مشارکت داشته باشند و به طور کامل و برابر از منافع و مزایاي توسعه برخوردار شوند. از مهم

در راستاي استانداردسازي در زمینه حقوق زنان در قاره  هاي این نهادها و تالشترین اقدام
امریکایی اعطاي کنوانسیون بین)، 1933( 1کنوانسیون تابعیت زنانتوان به امریکا از جمله می
  3ویژه کنوانسیون بلم دو پارا اشاره کرد.) و به1948( 2حقوق سیاسی به زنان

کنوانسیون موظف به ارائه گزارش به  هاي طرفکنوانسیون بلم دو پارا، دولت 10طبق ماده 
                                                      
1. Convention on the Nationality of Women (Uruguay, 1933) 
2. Inter-American Convention on the Granting of Civil Rights to Women (Colombia, 1948) 

ویژه جهت دسترسی به اساسنامه، مقررات و ریکایی حقوق زنان و بهام. براي آگاهی بیشتر در خصوص کمیسیون بین3
  دیگر موازین مربوط به این نهاد رجوع کنید به:

http://www.oea.org/en/CIM/docs/PIA[EN].pdf 
https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2018/04/6.-CIM-Overview.pdf 
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به منظور حمایت از حقوق کلیه زنان براي «امریکایی زنان هستند. بر اساس این ماده، کمیسیون بین
امریکایی زنان، هاي ملی خود به کمیسیون بینهاي عضو در گزارشرهایی از خشونت، دولت

خشونت علیه زنان، مساعدت به زنان اطالعات مربوط به اقدامات اتخاذشده جهت پیشگیري و منع 
شده در اعمال این اقدامات و عواملی که در متأثر از خشونت و نیز هر گونه دشواري مالحظه
مجمع عمومی  1456طبق قطعنامه شماره ». خشونت علیه زنان نقش دارند را خواهند گنجاند

امریکایی زنان کمیسیون بین دبیرخانه دائمی 1997،1ژوئن  4سازمان کشورهاي امریکایی به تاریخ 
ها عضو، هر دو سال یکبار پیشرفت حاصله در زمینه اجراي هاي ملی دولتباید با دریافت گزرش

هاي پیگیري شده از سوي ها و برنامهکنوانسیون و تجارب و نتایج به دست آمده از رهگذر طرح
-Lando, 2015: 81گزارش دهد (ها در راستاي مبارزه با خشونت علیه زنان را به این مجمع دولت

ها اصوالً در دهی دولتالملل، موضوع نظام گزارششویم که در حقوق بین). یادآور می11
ترین اهداف ). مهمSadat Akhavi, 2012: 146شود(ارتباط با نهادهاي مبتنی بر معاهده مطرح می

استکهنهادهاي نظارتی  بندي کرد. هدف نخست اینتوان در سه مورد دستهدهی را میگزارش
بتوانند ارزیابی عینی و دقیق از وضعیت حقوق بشر در کشورهاي طرف معاهده ذیربط به عمل 

شان طبق آن معاهده سنجیده شود. هدف المللیها با تعهدات بینخوانی رفتار آنآورده و میزان هم
ق تحت حمایت اسناد دوم، فراهم کردن فرصت مرور نظام قانونی، اداري و اجراي مربوط به حقو

دهنده دانست. و هدف سوم ها و کمبودها براي دولت گزارشالمللی و شناسایی کاستیبین
دهنده در اجراي تعهدات ها با مشکالت و موانع پیش روي دولت گزارشآشنایی دیگر دولت

 هايحلفکري با آن دولت جهت یافتن راهخود طبق معاهدات و بکارگیري تجربیات و نیز هم
  ).Augusto Cansado Trindade, 2000: 334مشترك است (

                                                      
1. AG/RES. 1456 (XXVII-O/97) 

  http://www.oas.org/juridico/english/ga-res97/eres1456.htmمتن این قطعنامه در نشانی زیر قابل دسترسی است: 
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هاي عضو کنوانسیون بلم دو پارا، افزون بر دولت 11همچنین ماده 
تواند در خصوص تفسیر کنوانسیون از امریکایی زنان نیزمیکنوانسیون،کمیسیون بین

در ماده  گردد کهامریکایی حقوق بشر تقاضاي نظر مشورتی بنماید. یادآور میدیوان بین
امریکایی حقوق بشر، توانایی تفسیر کنوانسیون ذیربط و نیز دیگر کنوانسیون بین 64

بینی شده است.در هایی امریکایی پیشمعاهدات مرتبط با حمایت از حقوق بشر در دولت
تواند در زمینه سازواري قوانین داخلی کشورها و معاهدات این چارچوب، دیوان می

دهی بینی همزمانِ گزارشگمان، پیشی نیز اظهار نظر نماید. بیالمللحقوق بشري بین
امریکایی زنان و شناسایی اختیار هاي عضو کنوانسیون بلم دو پارا به کمیسیون بیندولت

تواند هم امریکایی حقوق بشر، میاین کمیسیون به درخواست نظر مشورتی از دیوان بین
اي مختلف کنوانسیون یاشده و خشونت علیه هاز نظر فن حقوقی در راستاي ایضاح جنبه

هاي طرف کنوانسیون را به اتخاذ تفاسیري زنان سودمند باشد و هم از لحاظ عملی، دولت
  همگون و اقدامات مقتضی در این زمینه رهنمون سازد.

مجمع عمومی سازمان کشورهاي امریکایی، به منظور تقویت امکان تحقق اهداف 
اي پنج سال پس از اجرایی شدن این سند، تصمیم گرفت به ایجاد پروژهکنوانسیون بلم دو پارا، 

در خصوص سازکار پیگیريِ اجراي کنوانسیون دست بزند. این رسالت به برگزاري کنفرانس 
اساسنامه سازکار پیگیري انجامید که در آن سازمان،  2004اکتبر سال  26هاي عضو در دولت

را مورد تأیید  1یري، مجازات و حذف خشونت علیه زنانامریکایی پیشگاجراي کنوانسیون بین
قرار داد. در خصوص این سازِکار، مجمع سه قطعنامه را اتخاذ کرده است. در قطعنامه نخست به 

                                                      
1. Statute for the Follow-up Mechanism of the Implementation of the Inter-American 
Convention to Prevent, Punish and Eradicate Violence Against Women, “Belém do Pará 
Convention” (MESECVI) 
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کند و از گزارش دوساالنه پایبندي به کنوانسیون را دریافت می 2003،1ژوئن سال  10تاریخ 
هاي عضو را جهت امریکایی زنان، کنفرانس دولتخواهد با هماهنگی کمیسیون بیندبیرکل می

اتخاذ تصمیم راجع به بهترین شیوه پیگیري اجراي کنوانسیون برگزار نماید. در قطعنامه دوم به 
- هاي کمیسیون بینهاي عضو را به تداوم پشتیبانی از تالشکلیه دولت 2004،2ژوئن  8تاریخ 

خواند و در قطعنامه ر پیگیري کنوانسیون فرا میامریکایی زنان در راستاي ایجاد و اجراي سازکا
هاي عضو خواستار تداوم اجراي سازکار پیگیري از کلیه دولت2005،3ژوئن  7سوم به تاریخ 

هاي بعد و طبق مقررات سازکار پیگیري یادشده، اجراي کنوانسیون بلم دو پارا است. در سال
هاي اي را با رسالتریافت و قطعنامهمجمع عمومی گزارش ساالنه اجراي سازکار ذیربط را د

خواهد به تقویت سازکار پیگیري اجراي ها میرساند که در آن از دولتمتناظر به تصویب می
  ).The Committee of Experts, 2017: 5کنوانسیون ادامه دهند (

اساسنامه سازکار پیگیري اجراي کنوانسیون بلم دو پارا، هدف این سازکار،  1طبق ماده 
هاي طرف کنوانسیون، ارتقاي اجراي کنوانسیون، کمک به فزون بر پیگیري تعهدات دولتا

ها عضو و هاست که به روي دولتتحقق اهداف آن و ایجاد سیستم همکاريِ فنی میان دولت
اعضاي ناظر دائمی گشوده است. در راستاي نیل به این اهداف، این سازکار از دو مؤلفه 

. کمیته کارشناسانو  هاي طرف کنوانسیونکنفرانس دولتاساسی تشکیل شده است: 
- امریکایی زنان هدایت میدست دبیرخانه اجرایی کمیسیون بیندبیرخانه کنفرانس و کمیته به

                                                      
1. AG/RES. 1942 (XXXII-O/03) 

  http://www.oas.org/juridico/english/ga03/agres_1944.htmاین قطعنامه در نشانی زیر قابل دسترسی است: 
2. AG/RES. 2012 (XXXIV-O/04 

  http://www.oas.org/en/sla/docs/AG02528E08.pdfاین قطعنامه در نشانی زیر قابل بازیابی است: 
3. AG/RES. 2138 (XXXV-O/05) 

  http://www.oas.org/en/sla/docs/AG02863E06.pdfاین قطعنامه در نشانی زیر قابل بازیابی است: 
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هاي طرف رود. کنفرانس دولتشود که همزمان دفتر اصلی سازکار نیز به شمار می
مرتبط با خشونت علیه زنان از همه صالح ملی یا باالترین مقامات کنوانسیون از مقامات ذي

اند، هاي عضو سازمان کشورهاي امریکایی که کنوانسیون بلم دو پارا را تصویب کردهدولت
تشکیل یافته است. وظایف اصلی کنفران عبارتند از: الف) تدوین اصول راهنما براي اقداماتی 

- ها و توصیهارزیابی گزارشکه کمیته کارشناسان باید به انجام رساند؛ ب) دریافت، تحلیل و 

سازکار پیگیري اجراي  1ايکرهگزارش نیمهاي کمیته کارشناسان؛ و ج) انتشار و توزیع 
  ).The Committee of Experts, 2017: 5-6کنواسیون بلم دو پارا (

) متشکل از کارشناسان Vior: Bellami, 2018: 133-148وظایف اصلی کمیته کارشناسان (
هاي متبوع خویش که بر مبناي صالحیت شخصی و مستقل از دولت وي دولتملیِ منصوب از س
بندي کاري؛ ب) شناسی ارزیابی و زمانکنند، از این قرارند: الف) تدوین روشخود عمل می

هایی بر مبناي نامهسازي توصیههاي طرف کنوانسیون و آمادههاي دولتدریافت و ارزیابی گزارش
 The Committeeهاي طرف کنوانسیون (ه گزارش به کنفرانس دولتها؛ و ج) ارائاین گزارش

of Experts, 2017: 6هاي جامعه مدنیِ ثبت شده در سازمان کشورهاي ). افزون بر این، سازمان
توانند در فرآیند سازکار پردازند نیز میامریکایی که به ارتقا، دفاع و حمایت از حقوق زنان می

توانند از رهگذر تسهیل ها میلم دو پارا مشارکت کنند. این سازمانپیگیري اجراي کنوانسیون ب
- اي و پیگیري اجراي کنوانسیون و پایش و پیگیريِ اجراي توصیهکرههاي ملی، نیمتوزیعِ گزارش

، 2هاي سایهگزارشهاي سازکار یا از طریق دست کمیته کارشناسان در خالل نشستهاي مقرر به
  ).The Committee of Experts, 2017: 6ی به عمل آورند (از این فرآیند پشتیبان

                                                      
1. Hemispheric Report  

  منتشر شده است.  2017و  2012و 2008هاي اي به سالکرهسه گزارش نیم خورشیدي)، 1399تا این تاریخ (زمستان 
2. Shadow Reports  
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ورزد که دو مرحله ارزیابی و مبادرت می 1دورهاي ارزیابی چندجانبهاین سازکار به انجام 
گیرد. در مرحله ارزیابی، کمیته کارشناسان اجراي کنوانسیون بلم دو پارا را پیگیري را در بر می

هاي هاي طرف کنوانسیون به سیستمی از شاخصوي دولتهاي ارائه شده از سبر مبناي پاسخ
هایی جهت کند. سپس به ارائه توصیهسنجند، تحلیل میپیشرفت که اجراي کنوانسیون را می

ها به کنفرانس زند. این گزارشهاي ملی متناظر دست میو گزارش 2ايکرهگزارش ارزیابی نیم
اي و ملی منتشر و زمان در سطوح منطقهگردند و همهاي طرف کنوانسیون تسلیم میدولت

هاي پیشرفت را به منظور تحلیل شوند. در مرحله پیگیري، کمیته بار دیگر شاخصتوزیع می
 3ايکرهسازي گزارش پیگیري نیمسازد و به آمادههاي خاص خود منتشر میاجراي مؤثر توصیه

اي حاصل از مرحله ارزیابی را هیازد.در این مرحله، کمیته کارشناسان اجراي توصیهدست می
- هاي طرف کنوانسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار میبر پایه اطالعات ارائه شده از سوي دولت

هاي کند که براي تأیید به کنفرانس دولتها را آماده میدهد. سپس گزارش پیگیري توصیه
  .)The Committee of Experts, 2017: 6-7گردد(طرف کنوانسیون تسلیم می

  امریکایی حقوق بشر. کمیسیون و دیوان بین3- 2

کنوانسیون بلم دو پارا، در اقدامی مترقیانه آن هم در مسیر سنگالخ مبارزه با خشونت علیه 
بینی امکان طرح خود، مبادرت به پیش 12المللی حقوق بشر، ذیل ماده زنان در نظام بین
 7به خاطر نقض ماده حقوق بشر امریکاییکمیسیون بینهاي عضو نزد دعوي علیه دولت

، هر شخص یا گروهی از اشخاص یا هر نهاد غیردولتی 12کنوانسیون نموده است. وفق ماده 
که از لحاظ قانونی در یک یا چند دولت عضو سازمان کشورهاي امریکایی به رسمیت 

                                                      
1. Multilateral Evaluation Rounds (REM) 
2. Hemispheric Evaluation Report 
3. Follow-Up Hemispheric Report 
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دو پارا  کنوانسیون بلم 7تواند نسبت به طرح دعوي در برابر نقض ماده شناخته شده باشد، می
بایست طبق موازین امریکایی حقوق بشر اقدام نماید و کمیسیون نیز میدر برابر کمیسیون بین

امریکایی حقوق بشر و اساسنامه و مقررات خود در هاي مقرر در کنوانسیون بینو آیین
شود که کنوانسیون ها بپردازد. مالحظه میخصوص رسیدگی به شکایات، به بررسی آن

بینی کرده است. نخستین خود پیش 7دعوي را تنها در خصوص نقض ماده امکان طرح 
خانم ماریا دا پنها و به صورت اشتراکی از سوي  1998اوت سال  20پرونده در این زمینه، در 

کمیته دفاع از حقوق زنان امریکاي التین و و  2المللمرکز عدالت و حقوق بین1،مایا فرناندز
  4فدراتیو برزیل نزد کمیسیون مطرح گردید. علیه جمهوري 3حوزه کارائیب
امریکایی امریکایی حقوق بشر در چارچوب سامانه بینگردد که کمیسیون بینیادآور می

که به سان رکن سازمان کشورهاي امریکایی، از حقوق بشر دو کارکرد دارد. نخست این
قوق و تکالیف انسان، ها مطابق با اعالمیه امریکایی حسازي عملکرد دولترهگذر بررسی هم

عنوان که بهیازد. دوم آنبه پایش وضعیت حقوق بشر در امریکاي شمالی و جنوبی دست می
امریکایی حقوق بشر، شکایات تسلیمی از سوي یک شخص یا گروهی رکن کنوانسیون بین

هاي عضو کنوانسیون دریافت دست یکی از دولتاز اشخاص را دایر بر نقض حقوق بشر به

                                                      
1. Maria da Penha Maia Fernandes 
2. The Center for Justice and International Law (CEJIL) 
3. The Latin American and Caribbean Committee for the Defense ofWomen's Rights 
(CLADEM) 
4IACHR, Maria da Penha v. Brazil, Case No. 12.051, Report No. 54/01, OEA/Ser.L/V/II.111 
Doc. 20 rev. at 704 (2000). 

  ه بنگرید به:براي دسترسی به جزئیات این قضی
https://www.globalhealthrights.org/health-topics/fernandes-maria-da-penha-maia-v-brazil-2/ 

 ویژه در کشور برزیل بنگرید به:خشونت علیه زنان به نیز براي تحلیل این پرونده و نقش آن در مبارزه با
Paula Spieler,Winter 2011, “The Maria da Penha Case and the Inter-American Commission 
on Human Rights: Contributions to the Debate on Domestic Violence Against Women in 
Brazil”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 18, Issue 1,121-143. 
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اید. کمیسیون پس از تحلیل و بررسی قابلیت استماع و امور ماهوي قضیه، (در صورت نممی
تواند پرونده را به دیوان پذیرش صریحِ صالحیت ترافعی دیوان از سوي دولت خاطی) می

هایی براي دولت که گزارش پایانی خود را با توصیهامریکایی حقوق بشر ارسال نماید یا این
).در پرونده یادشده در The Committee of Experts, 2017: 128-129ذیربط منتشر سازد (

توصیه به  4باال یعنی خانم فرناندز و دیگران علیه برزیل، کمیسیون به صدور گزارش و ارائه 
گران، این پرونده به سانِ ). به گفته تحلیلIACHR, 2000: para. 70برزیل بسنده کرد (

سیون بلم دو پارا اعمال شد، هم به حمایت از زنان در قاره اي که در آن کنواننخستین پرونده
ویژه برزیل کمک کرد و هم لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی در راستاي ارتقاي امریکا و به

برابري جنسیتی و مبارزه با خشونت علیه زنان را آشکار ساخت. افزون بر این، با توجه به 
هاي کمیسیون در زمینه حقوق زنان و توصیههایی که متعاقب این قضیه و گزارش و گشایش

نمایی کرد، این پرونده بار دیگر اهمیت سازِکارهاي منع خشونت علیه بانوان در برزیل رخ
هاي ملی در راستاي تضمین پیگشیري و جبران خسارت المللی در اعمال فشار بر دولتبین

  ).Spieler, Winter 2011: 142-143نقض حقوق بشر در داخل کشورها را نمایان ساخت(
امریکایی حقوق بشر از سازکارهاي مستقیمِ نظارت بر حسن اگرچه دیوان بین

رود، ولی چنان که اجرایکنوانسیون بلم دو پارا در زمینه منع خشونت علیه زنان به شمار نمی
اي واجد اهمیت در بافت حقوق بشر، هم از نظر صالحیت مشورتی و دیدیم، این نهاد منطقه

آفرینی در رابطه با کنوانسیون و موضوع از لحاظ صالحیت ترافعی خود، امکان نقشهم 
هاي طرف کنوانسیون بلم دو پارا و خطیر خشونت علیه زنان را دارد. از یک سو، دولت

توانند راجع به تفسیر مفاد کنوانسیون از دیوان درخواست نظر امریکایی زنان میکمیسیون بین
هاي امریکایی حقوق بشر قادر است پروندهوي دیگر، کمیسیون بینمشورتی نمایند. از س
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مطرح نزد خود را به دیوان یادشده ارجاع دهد و از این رهگذر به طور مستقیم، قابلیت ترافعی 
بینی و شناسایی این امکان در تردید، پیشآن را در زمینه خشونت علیه زنان فعال نماید. بی

را را باید یکی از نقاط قوت این سند حقوقی پیشتاز در عرصه چارچوب کنوانسیون بلم دو پا
  مبارزه با خشونت علیه زنان در سطح جهان قلمداد کرد.

باید اذعان کرد که شوربختانه خشونت علیه زنان عمري به درازاي تاریخ انسانی دارد و از 
پذیريِ خود در یبزمانی که انسان وجود داشته تاکنون، گاه کم و گاه بیش، زنان به واسطه آس

اند. پنداري این خشونت چنان در بستر تاریخ ها بودهترین اقشار و گروهدیدهجوامع یکی از ستم
ریشه دوانده، که گاه جنبه غیرانسانی آن نادیده گرفته شده و حتی به امري بدیهی مبدل گردیده 

ژه از نسل قدیمی هستند که ویاست. یکی از شواهد بارزِ این مدعا، با سوگ بسیار، برخی زنان به
دانند! بسیار ورزي علیه زن را حق مرد و الزمه قوام و تداوم زندگی مشترك میگاه خشونت

تر اند و دردناكحق و ابزار دیدهدردناك است که چنین بانوانی خود را در زندگی شخصی بی
ی هیچ شأن و منزلتی براي اند و گویحقی و نگاه ابزاري را به سان امري طبیعی پذیرفتهکه این بی
رو، کاهش و حذف خشونت علیه زن، مسیري دور و عنوان یک زن قائل نیستند. اینخود به

جویی و مبارزه براي دراز و دشوار است و پر از نشیب و فراز. با این حال، همین تکاپو و حق
در مسیر احقاق بخشد. بنابراین، هرگونه کوشش حقوق انسانی است که به زندگی آدمی معنا می

اي انسانی همگانی، امري الزم و بلکه بایسته عنوان وظیفهحقوق زن و کاستن از درد و رنج او به
تالش «شویم که نوا میالملل ایران همدر نتیجه ستودنی است. با استادانِ ارجمند حقوق بین

و تمدن و شود هاست که سبب آرامش و تفاهم میهمگانی براي رعایت شأن انسانی انسان
  ).Mumtaz and Ranjbarian, 2013: 295» (بردانسانیت را به پیش می
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  گیرينتیجه

گستر، فرافرهنگی و فراجغرافیایی، یکی از اي جهانخشونت علیه زنان و دختران به سان پدیده
 گمان از موانعرود و بیهاي خانواده و جامعه به شمار میعوامل ناامنی اجتماعی و تزلزل بنیان

بزرگ فراروي توسعه، شکوفایی استعدادها و تحقق زندگی همراه با حفظ کرامت انسانی 
شود. نظر به اهمیت این پدیده شوم و پیامدهاي منفی آن در زندگی اجتماعی، محسوب می

جانبه از قربانیان آن در گام نهادن در مسیر پیشگیري و کاهش موارد بروز و نیز حمایت همه
هاي حتمی در چارچوب گفتمان حقوق انسانی المللی، از بایستهي و بیناسطوح ملی، منطقه

ها مبارزه پنهان و آشکار زنان و مدافعان حقوق زنان در زمینه رو، پس از سدهاست. از این
مندسازي و تنظیم هایی براي قاعدهمحو خشونت، در چارچوب موازین حقوقی شاهد تالش

ین پدیدارِ ضدانسانی هستیم و این خود حکایت از هاي پیشگیري، مجازات و حذف اشیوه
گیري یک جنبش در راستاي مبارزه با خشونت علیه زنان و در نتیجه پاگیري نوعی نظام شکل
  المللی در جهت این امر دارد.بین

المللی حقوق بشر از نظر نظام امریکایی حقوق بشر، همچون پیشگامی خود در نظام بین
چند ماه پیش از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر به سانِ سیمرغ تصویب اعالمیه بوگوتا 

المللی حقوق بشر و نیز مانند نظام اروپایی حقوق بشر که با تصویب بلورین نظام بین
بخشی به مواد و موازین هاي بنیادین در مسیر الزامکنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادي
ن بار در عرصه بسیار واجد اهمیت منع خشونت اعالمیه جهانی حقوق بشر گام برداشت، ای

آورِ تخصصی در خصوص علیه زنان هم خودنمایی نمود و به انعقاد نخستین سند الزام
سازي اعالمیه ممنوعیت و مبارزه با خشونت علیه زنان در سطح جهان دست زد و به الزامی
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یون، تعهدات ملل متحد در زمینه منع خشونت علیه زنان مبادرت جست.کنوانس 1993
هاي طرفخود فراگیري در زمینه پیشگیري، مجازات و حذف خشونت علیه زنان براي دولت

سازيِ چارچوب تقنینیذیربط در قاره امریکا بوده بخش و مرجع نوینایجاد نموده و الهام
است. این سند تنها معاهده حقوق بشريِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به 

رسد کنوانسیون بلم دو داراي سازکارِ طرح شکایت فردي است. به نظر می رود کهشمار می
المللی منع خشونت رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بینپارا، به

علیه زنان و کاهش خأل هنجاري موجود در این عرصه سهم چشمگیري ایفا نموده است. 
اي در حمایت و پیشبرد هاي منطقهبسیار مهم نظامگر نقش برجسته و واقعیتی که نشان

اي خأل انسجام و ها قادرند تا اندازهحقوق بشر است و حکایت از آن دارد که این سامانه
اراده سیاسیِ جهانی در چارچوب سازمان ملل متحد را مرتفع سازند و اهداف شریف و 

به واسطه اشتراکات فرهنگی و  واالي حمایت از انسان و جایگاه او و ارتقاي حقوق بشر را
  سیاسی خویش پیش ببرند.

ستیز و مبتنی بر کهتري او که محصول دارِ زنهاي ریشهسازيِ سنتکناگرچه براي ریشه
ها مردساالري افراطی است، نیازمند زمان بسیار و بکارگیري و همگرایی کلیه نظامات سده
گمان شونت علیه زنان است، ولی بیآفرین در مقوالت فرهنگی و سیاسیِ مؤثر بر خنقش

ویژه هاست. بهکاربست ابزارهاي حقوقی در این زمینه اهمیتی بسزا دارد و در شمار بایسته
تجربه نظام دادخواهی مقرر در کنوانسیون بلم دو پارا نشان و حکایت از آن دارد که 

قوق بشر و به طور المللی و فراملی در زمینه مبارزه با نقض حبکارگیري سازِکارهاي بین
هاي ملی در راستاي اصالح نظام حقوقیِ خاص منع خشونت علیه زنان و اعمال فشار بر دولت
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تواند ابزاري کارآمد در راستاي مبتنی بر مهتري مردان و کهتري زنان و نابرابري جنسیتی، می
حترام بیشتر تقویت جایگاه زنان در جامعه به شمار آید و از این رهگذر، مقدمات و موجبات ا

ورزي نسبت به ایشان را فراهم به شأن و منزلت انسانی بانوان و در نتیجه کاهش خشونت
گمان، بخش چشمگیري از اعمال خشونت علیه زن، از مخدوش بودن کرامت آورد. بی

گیرد و ارتقاي مقام زن از رهگذر نظام آموزشی و در انسانی او در جوامع سرچشمه می
  اند نقشی شگرف در بهبود این وضعیت ایفا کند.توها، میخانواده
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