
  اعالميه حذف خشونت عليه زنان

  

  مجمع عمومي  ١٩٩٣دسامبر  ٢٠مورخ  ١٠۴/۴٨اعالم شده در قطعنامه 

  مجمع عمومي،

  

هـا در مـورد    ي انسانماسايي نياز فوري براي  اجراي جهاني حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، شرافت و حيثيت تماباشن

  زنان، 

  

المللـي حقـوق مـدني و     المللي، از جمله اعالميه جهـاني حقـوق بشـر، ميثـاق بـين      باتوجه به اين آه اين حقوق و اصول در اسناد بين

للي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آنوانسيون حذف آليه اشكال تبعيض عليه زنان و آنوانسيون عليه الم سياسي، ميثاق بين

  رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، گرامي داشته شده، شكنجه و ساير رفتار يا مجازات بي

  

ت عليه زنان آمك خواهد آرد و اين آه اجراي موثر آنوانسيون حذف آليه اشكال تبعيض عليه زنان به حذف خشون آه اينبا شناسايي 

  اعالميه حذف خشونت عليه زنان، آه در قطعنامه حاضر اعالم و ارائه شده، آن فرآيند را تقويت و تكميل خواهد آرد،

  

وبي بـراي  نگرانـه نـاير    هـاي آينـده   با ابراز نگراني از اين آه خشونت عليه زنان مانع تحقق برابري، توسعه و صلح، آن گونه آـه در برنامـه  

پيشبرد زنان به رسميت شناخته شده، آه در آن مجموعه اي از تدابير براي مبارزه با خشونت عليـه زنـان توصـيه شـد، و بـراي اجـراي       

  آامل آنوانسيون حذف آليه اشكال تبعيض عليه زنان،

  

هـا   به برخورداري آنان از آن حقـوق وآزادي دهد و  زنان را تشكيل مي  هاي بنيادي با تاييد اين آه خشونت عليه زنان نقض حقوق و آزادي

هـا در مـورد پيشـگيري     آند، و با نگراني درباره ناآامي ديرينه براي محافظت و ترويج آن حقوق و آزادي زند يا آنها را خنثي مي لطمه مي

  از خشونت عليه زنان،

  

ان و زنـان اسـت، آـه بـه سـلطه و خشـونت مـردان        با شناسايي اين آه خشونت عليه زنان نشانه رابطه قدرت تاريخي نابرابر بين مرد

برزنان و به پيشگيري از پيشرفت آامل زنان منجر شده، و اين آه خشونت عليه زنان يكي از ساز و آارهاي حياتي اجتماعي است آه 

  شوند، بر اثر آن زنان در مقايسه با مردان مجبور به قرار گرفتن در موقعيت زيردست مي

  

هـاي اقليـت، زنـان بـومي، زنـان آواره، زنـان مهـاجر، زنـان سـاآن           هاي زنان، زنان متعلق به گروه ين آه بعضي از گروهبا ابراز نگراني از ا

هاي سالمندان يا تحت بازداشـت، آودآـان مؤنـث، زنـان      ها و خانه جوامع روستايي يا دور دست، زنان تهيدست، زنان ساآن آسايشگاه

  پذير هستند، هاي مناقشه مسلحانه، به ويژه در برابر خشونت آسيب موقعيتمعلول، زنان آهنسال، و زنان گرفتار در 

  

شوراي اقتصادي و اجتماعي داير بـر شناسـايي ايـن     ١٩٩٠مه  ٢۴مورخ  ١۵/١٩٩٠ضميمه قطعنامه  ٢٣گيري پاراگراف  با يادآوري نتيجه

، طبقه و فرهنگ نـدارد و بايـد اقـدامات فـوري و مـوثر      امر آه خشونت عليه زنان در خانواده و اجتماع رايج است و ربطي به ميزان درآمد

  براي حذف وقوع آن انجام شود،

  

شوراي اقتصادي و اجتماعي، آه شورا در آن ايجاد سـاختاري بـراي سـندي     ١٩٩١مه  ٣٠مورخ  ١٨/١٩٩١همچنين با يادآوري قطعنامه 

  ازد،المللي را پيشنهاد آرد آه با صراحت به مساله خشونت عليه زنان بپرد بين

  

هـاي زنـان  بـراي جلـب توجـه بيشـتر بـه ماهيـت، شـدت و اهميـت مسـاله خشـونت عليـه زنـان ايفـا                 با استقبال از نقشي آه جنبش

  آنند،  مي

  

ها براي رسيدن زنان به برابري حقـوقي، اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي در جامعـه، از جملـه بـا خشـونت          با نگراني از اين آه فرصت

  شود، مداوم و رايج محدود مي

  



اي روشـن و آشـكار دربـاره     ي روشن و فراگير درباره خشونت عليه زنان، اعالميهفبا ايمان به اين آه با توجه به مطالب فوق نياز به تعري

حقوقي آه بايد اعمال شوند تا حذف خشونت عليه زنـان در تمـامي اشـكال آن تضـمين شـود، تعهـدي بـه وسـيله آشـورها در زمينـه           

  المللي براي حذف خشونت عليه زنان وجود دارد، ود، و تعهدي به وسيله آل جامعه بينهاي خ پذيرش مسئوليت

  

هاي الزم به عمل آيـد تـا همگـان از آن اطـالع      آند تالش دارد و تاآيد مي به صورتي جدي اعالميه حذف خشونت عليه زنان را اعالم مي

  :يابند و به آن احترام بگذارند

  

  ١ماده 

يعني هـر اقـدام خشـن متكـي برجنسـيت اسـت آـه منجـر بـه آسـيب يـا رنـج             » خشونت عليه زنان«عبارت  براي مقاصد اين اعالميه،

جسمي، جنسي يا رواني نسبت به زنان، از جمله تهديد انجام چنين اعمالي، محروميت اجباري يا خودسرانه از آزادي، چه در زندگي 

  .عمومي يا خصوصي شود يا احتمال دارد منجر شود

  

  ٢ماده 

  : دانيم خشونت عليه زنان شامل اعمال زير است  اما محدود به آنها نيستبايد ب

خشونت جسمي، جنسي و رواني آه در خانواده انجـام شـود، از جلمـه آتـك زدن، سوءاسـتفاده جنسـي از آودآـان مونـث در         ) الف(

هـاي سـنتي زيانبـار     نـان و سـاير روش  خانواده، خشونت مربوط به جهيزيه، برقراري رابطه جنسي اجباري در زندگي زناشويي، ختنـه ز 

  آشي؛ براي زنان، خشونت در خارج از چارچوب ازدواج و خشونت ناشي از بهره

دهد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار و ارعاب جنسي در محل  خشونت جسمي، جنسي و رواني آه در جامعه رخ مي) ب(

  و فحشاي اجباري؛ آار، در موسسات آموزشي و هر جاي ديگر، قاچاق زنان

  .خشونت جسمي، جنسي و رواني به وسيله دولت يا ناشي از اغماض دولت، و در هر جا آه رخ دهد) ج(

  

  ٣ماده 

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي، مـدني    هاي بنيادي در زمينه زنان استحقاق برخورداري برابر از آليه حقوق بشر و آزادي

  .اين حقوق عبارت از، از جمله، موارد زير است. تن تحت حمايت اين حقوق را دارنديا هر زمينه ديگري و قرار گرف

  حق زيستن؛) الف(

  حق برابري؛) ب(

  حق آزادي و امنيت انسان؛) ج(

  حق برخورداري برابر از حمايت قانون؛) د(

  )حق قرار نداشتن در معرض هيچ نوع تبعيض(حق آزاد بودن از آليه اشكال تبعيض؛ ) هـ(

  ترين معيارهاي قابل حصول سالمت و بهداشت جسمي و رواني؛ ق برخوردار بودن از عاليح) و(

  ؛حق برخورداري از شرايط عادالنه و مساعد آار) ز(

  .رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز گرفتن در معرض شكنجه، يا ساير رفتار يا مجازات بينحق قرار ) ح(

  

  ۴ماده 

حكوم آنند و نبايد به هيچ دستاويز مربوط به رسم، سنت يا دين بـراي اجتنـاب از تعهـدات خـود در     آشورها بايد خشونت عليه زنان را م

آشورها بايد با استفاده از آليه امكانات مقتضي و بدون تاخير سياست حذف خشونت عليه زنان . زمينه حذف خشونت متوسل شوند

  :را دنبال آنند و به اين منظور بايد

  

پيوستن به آنوانسيون حذف آليه اشكال تبعيض عليه زنان يا حذف هر قيد و شرطي براي ايـن آنوانسـيون را،    تاييد و تصديق يا) الف(

  اند، مورد بررسي قرار دهند؛  هر جا آه چنين نكرده

  

  از شرآت در خشونت عليه زنان خودداري آنند؛) ب(

  

هـا يـا اشـخاص     اره آن، و مجـازات عـامالن آن، اعـم از دولـت    براي جلوگيري از ارتكاب به اعمال خشونت آميز عليه زنان، تحقيق دربـ ) ج(

  عادي، براساس قوانين ملي تالش الزم به عمل آورند؛



هـاي آيفـري،    هاي تحميل شـده بـه زنـاني آـه در معـرض خشـونت قـرار دارنـد، مجـازات          عدالتي براي مجازات و جبران و اصالح بي) ج(

ند؛ براي زناني آه در معرض خشونت قـرار دارنـد بايـد سـازوآارهاي اجـراي عـدالت و،       مدني، آاري و اداري در قوانين ملي در نظر بگير

اند، فراهم آنند؛ آشورها  بيني شده، امكان دادخواهي عادالنه و موثر براي آسيب و رنجي آه برده همان گونه آه در قوانين ملي پيش

  آارهايي به آنان اطالع دهند؛به عالوه بايد حقوق زنان را براي تقاضاي خسارت از طريق چنين سازو

  

هاي اقدام ملي براي افزايش حمايت از زنان در برابر هر شكل از خشونت، يا گنجاندن مفادي براي ايـن   امكان تهيه و تدوين برنامه) هـ(

تواننـد   ي مـي هـاي غيردولتـ   يي آـه سـازمان  هـا  هاي اقدام موجود، و هر جا مناسب باشد، با در نظر گـرفتن همكـاري   منظور را در برنامه

  هايي آه با موضوع خشونت عليه زنان ارتباط دارند، مورد بررسي قرار دهند؛  ويژه سازمان انجام دهند، به

  

هاي پيشگيرانه و آليه تدابير با ماهيت حقـوقي، سياسـي، اداري و فرهنگـي را آـه حمايـت از زنـان را در برابـر هـر شـكل از           شيوه) و(

اگيـر ايجـاد، و اطمينـان حاصـل آننـد بـه علـت عـدم حساسـيت قـوانين نسـبت بـه مالحظـات              دهد بـه روشـي فر   خشونت افزايش مي

  هاي اجرا يا مداخالت ديگر، قرباني شدن زنان تكرار نشود؛ جنسيتي، و روش

  

هـاي تخصصـي ماننـد     براي تضمين اين آه زناني آه در معرض خشونت قرار دارند و، هـر جـا مناسـب باشـد، فرزنـدان آنـان از آمـك       ) ز(

انبخشي و بازپروري، ياري در زمينه مراقبـت و نگهـداري از آودآـان، مـداوا، مشـاوره، و خـدمات بهداشـتي و اجتمـاعي، تسـهيالت و          تو

ها، و همچنين ساختار حمايتي، تا حداآثر ميزان ممكن با توجه به منابع موجود خود، و هـر جـا الزم باشـد، براسـاس معيارهـاي       برنامه

دار شــوند فعاليــت آننــد، و آليــه اقــدامات مناســب ديگــر را بــراي حمايــت و افــزايش ايمنــي و بــازپروري و المللــي، برخــور همكــاري بــين

  توانبخشي جسمي و رواني آنان انجام دهند؛

  

  ها در زمينه حذف خشونت عليه زنان بگنجانند؛ در بودجه دولت منابع آافي را براي انجام فعاليت) ح(

  

هـا در زمينـه    ام دهنـد آـه مـاموران اجـراي قـانون و مقامـات دولتـي مسـئول اجـراي سياسـت          اقداماتي براي تضمين ايـن امـر انجـ   ) ت(

  هايي قرار گيرند آه آنان را نسبت به نيازهاي زنان حساس آند؛ پيشگيري، تحقيق و مجازات عامالن خشونت عليه زنان تحت آموزش

الگوهاي اجتماعي و آموزشي رفتار مـردان و زنـان را تغييـر دهنـد و      آليه تدابير الزم را ، به ويژه در زمينه آموزش، به عمل آورند تا) س(

هـا و عـادات ديگـر مبتنـي بـر انديشـه بـدتر يـا بهتـر بـودن هـر يـك از دو              ها و عادات عرفي و آليه رويـه  ها، رويه اصالح آنند تا پيشداوري

  اي و قالبي براي مردان و زنان حذف شود؛ هاي آليشه جنسيت و مبتني بر نقش

  

ويژه در ارتباط با خشـونت داخلـي و خـانوادگي، مربـوط بـه رواج اشـكال متفـاوت         از انجام تحقيقات حمايت آنند، اطالعات و آمار، به) ك(

آوري و تدوين آنند و تحقيق درباره داليل، ماهيت، اهميت و حساسيت و عواقب خشونت عليـه زنـان و دربـاره     خشونت عليه زنان جمع

هاي تحقيق براي اطالع همگان  تشويق آنند؛ اين آمار و يافتهرا پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان تاثير تدابير اجرا شده در

  منتشر خواهد شد؛

  

  پذتر هستند، به عمل آورند؛  تدابيري در جهت حذف خشونت عليه زناني آه در مقابل خشونت آسيب) ل(

  

ربوط به حقوق بشر سـازمان ملـل ملـزم بـه ارائـه آنهـا هسـتند، اطالعـات         هاي م هايي آه براساس اسناد و مصوبه در ارائه گزارش) م(

  مربوط به خشونت علي زنان و تدابير به عمل آمده براي اجراي اعالميه حاضر را بگنجانند؛

  

  ايجاد و تدوين رهنمودهاي مناسب براي ياري به اجراي اصول تعيين شده در اعالميه حاضر را تشويق آنند؛) ن(

  

هاي غيردولتي سراسر جهان را در افزايش آگاهي نسبت به مشكل خشونت عليه زنـان و   هاي زنان و سازمان نبشنقش مهم ج) س(

  آاهش اين مشكل به رسميت بشناسند؛

  

  اي همكاري آنند؛ هاي غيردولتي را تسهيل و تقويت آرده و با آنها در سطوح محلي، ملي و منطقه هاي زنان و سازمان آار جنبش) ع(

  



اي را آه عضو آن هستند تشويق آنند تا مساله حذف خشونت عليه زنـان را تـا آنجـا آـه مناسـب       هاي بين دولتي منطقه سازمان) ف(

  .هاي خود بگنجانند است در برنامه

  

  ۵ماده 

هاي صالحيت مربوط به خود، بايد بـه شناسـايي و تحقـق حقـوق و      هاي تخصصي نظام ملل متحد، در محدوه حوزه ها و آارگزاري ارگان

  :حاضر مساعدت آنند و به اين منظور بايد از جمله اقدامات زير را انجام دهند  اصول تعيين شده در اعالميه

  

هـا و تـامين    اي به منظور مبارزه بـا خشـونت، تبـادل تجربـه     هاي منطقه المللي را باتوجه به تعريف برنامه اي و بين همكاري منطقه) الف(

  نت عليه زنان تقويت آنند؛ريزان مربوط به حذف خشو مالي برنامه

  

ها براي ايجاد و افزايش آگاهي بين همه اشخاص نسبت به موضوع حذف خشونت عليـه زنـان را تـرويج و     ها و گردهمايي نشست) ب(

  از آنها حمايت آنند؛

  

خشـونت عليـه   همآهنگي و مبادله در داخل نظام ملل متحد بين نهادهاي معاهده حقوق بشر را براي رسيدگي مـوثر بـه مسـاله    ) ج(

  زنان تقويت آنند؛

  

ها و نهادهاي نظام ملل متحد درباره روندها و مشكالت اجتماعي تهيـه شـده، ماننـد     هايي آه به وسيله سازمان در تجزيه و تحليل) د(

  ها در زمينه خشونت عليه زنان را بگنجانند؛ هاي ادواري درباره اوضاع اجتماعي جهان، بررسي گزارش گزارش

  

هـاي جـاري، بـه     ها ونهادهاي نظام ملل متحد را به منظور گنجاندن موضوع خشـونت عليـه زنـان در برنامـه     بين سازمان همآهنگي) هـ(

  پذير هستند، تشويق آنند؛ هاي زنان آه به خصوص در برابر خشونت آسيب ويژه با اشاره به گروه

  

يه زنان را، با توجه به تدابيري آـه در اعالميـه حاضـر بـه آنهـا      هايي در ارتباط با خشونت عل تنظيم و تدوين رهنمودها يا دستورالعمل) و(

  اشاره شده، ترويج و از آنها حمايت آنند؛

  

هاي مربوط به حقوق بشر، هر جا مناسب بـود مسـاله حـذف خشـونت      هاي خود در زمينه تحقق اسناد و مصوبه در اجراي ماموريت) ز(

  عليه زنان را مورد توجه قرار دهند؛

  

  .هاي غيردولتي همكاري آنند با سازمان  به موضوع خشونت عليه زنان، در رسيدگي) ح(

  

  ۶ماده 

تري اثر بگذارد آه در زمينه حذف خشونت عليه زنان ممكـن اسـت در مجموعـه     هيچ چيز در اعالميه حاضر نبايد بر هيچ مقررات مناسب

  .مصوبه ديگري در آشوري در حال اجرا استالمللي يا هر سند و  قوانين آشور مربوطه يا در هر آنوانسيون، معاهده بين

  


