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تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور
افریقایی حقوق بشر و خلقها راجع به حقوق زنان در افریقا
| علی مشهدی  | دانشیار گروه حقوق بینالملل و عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
| موسی کرمی | دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
| احسان شکیبنژاد | کارشناسیارشد حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
چکیده

پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها درخصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان
مصادیق مختلف
برشماری
یا پروتکل ماپوتو) از خالل ارائۀ تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و
ِ
ِ
َ
سنتی
رسوم
و
داب
آ
سازی
ممنوع
و
داشتن
توجه
زنان،
علیه
تبعیض
شکال
ا
آن ،مقرر داشتن محو کلیۀ
ِ
ِ
ِ
دادن نقش آموز و مدارس در حذف نگر های تبعیضآمیز
آسیبزا علیه ایشان ،مطمحنظر قرار ِ
علیه بانوان ،حمایت از زنان در خالل مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست
در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرمانگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات
مرتکبان آن توسو دولتهای عضو و انتظامبخشی به قوانین ملی ،درصدد پیشگیری و مبارزه با
خشونت علیه زنان بر آمده است .پروتکل حقوق زنان ،درصورت اجرای کامل و گنجانده شدن در
اگون
قانونگذاری ملی ،ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گون ِ
خشونت به دست می دهد .نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی -تحلیلی و با
گردآوری منابع بهصورت کتابخانه ای ،به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود
تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
واژگان کلیدی :خشونت علیه زنان ،منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها،پروتکل حقوق زنان،
حقوق بشر ،تبعیض جنسیتی.
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مقدمه

اصل حیایت و

کرامت انسانی 1بنیادیترین

اصل موضوعی و اصلیترین مبنای حقوق بشری و

نظام بینالملل حقوق بشر است (قاری سیدفاطمی .)87 :1831 ،امروزه رعایت کرامت انسانی و
حقوق بشر بهعنوان سپر پاسداری از این کرامت ،از مبانی بنیادین نظم اجتماعی بهحساب میآید و
ً
حکومتها در این خصوص ،تکلیفی سرنوشتساز و حیاتی دارند و اساسا مشروعیت حکومتها
را نیز باید با رعایت کرامت بشری و حقوق برگرفته از آن ارزیابی کرد (قماشی .)32 :1831 ،از نظرگاه
تجلی ارادۀ حق تعالی و عطیۀ مقدسی است که خداوند به انسان عنایت
ادیان الهی ،کرامت انسانی
ِ
فرموده و هیچک نمیتواند این عطیۀ الهی را از بشر سلب کند .حرمت و کرامت انسانی حقی مطلق

و خدشهناپذیر است که تجاوز به آن را به هیچ روی ،نه بهنام نظم عمومی و نه به هیچ دستاویز دیگر،
نمیتوان جایز دانست (قرباننیا.)36 :1832 ،
اقسام گوناگون خشونت علیه
یکی از
ِ
پذیری زنان در جوامع کنونیِ ،اعمال ِ
منفی آسیب ِ
تبعات ِ

آنها در زندگی خصوصی و عمومی است .خشونت علیه زنان تهدیدی قابلتوجه علیه توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی بهشمار میرود و در سرتاسر گیتی شیوع دارد .این پدیده همچنین صلح و امنیت
را در جوامع به مخاطره میافکند ،زیرا حقوق و آزادیهای اساسی و بهداشت و بهزیستی زنان و
توسعۀ ملی را مخدو میسازد ( .)Haaga et al., 2015: 27-28طبق اعالمیۀ  1338ملل متحد
ً
درخصوص محو خشونت علیه زنان ،2مصادیق این پدیده صرفا محدود و منحصربه خشونت فیزیکی
در خانواده نیست و تمامی مظاهر خشونت روانی و جنسی علیه زنان و کودکان مؤنث در جامعه و
َ
توسو دولت را نیز دربر میگیرد ( .)DEVAW, 1993: 2کنوانسیون  1373محو کلیۀ اشکال تبعیض
علیه زنان 3در مقدمۀ خود اشعار دارد که تبعیض علیه زنان اصل برابری حقها و احترام به کرامت
بشری را نقض میکند (.)CEFDAW, 1979: Introduction

سوگمندانه خشونت علیه زنان پدیدهای منحصربه مناطق ج رافیایی یا فرهنگهای خاص نیست
مناطق قابل مطالعه در این
کیف متفاوت در تمامی نقاط جهان به وقوع میپیوندد .یکی از
و با کم و ِ
ِ

زمینه ،قارۀ افریقا است .ازاین رو ،در پژوهش فرارو بر آن شدیم تا به بررسی و تبیین حمایتهای
صورتگرفته از زنان در برابر خشونت در پروتكل منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها در زمینۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Human Dignity.
2. 1993 UN Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW).
3. 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEFDAW).
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1
حقوقی الزامآور درخصوص حقوق و جایگاه
سند
حقوق زنان در افریقا یا پروتكل ماپوتو بهماابه تنها ِ
ِ

وحدت کشورهای افریقایی
مظهر
ِ
زنان و منع انواع خشونت علیه ایشان در چارچوب اتحادیۀ افریقا که ِ

وفق ماده  26پروتکل ،منتج به
است ،مبادرت کنیم .پذیر و تصویب این پروتکل توسو کشورها ِ
خلق یا اصالح قوانین داخلی شده است .در این زمینه ،نخست نگاهی کوتاه به جایگاه حقوق و

های مندر در پروتکل ماپوتو
خشونت علیه زنان در افریقا میافکنیم و سپ به حقوق و حمایت ِ
درخصوص انتطامبخشی قوانین ملی ،الزام دولتها به پیگرد و مجازات مرتکبان و توسعۀ دامنۀ این
حمایت به مخاصمات مسلحانه میپردازیم .در این مسیر ،به فراخور و برای تکمیل بحث ،به برخی
اسناد کلیدی منطقهای و بینالمللی در حوزۀ حقوق زنان نیز اشاره خواهیم داشت.
ِ

 .1نگاهی به جایگاه حقوق زنان و مسئلۀ خشونت علیه بانوان در افریقا
ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن در افریقا جادهای ُپر پیچ و خم و اغلب ناهموار بوده است .از
ِ
استیالی استعمار تا روزگار کنونی ،افریقا برای تضمین نظامی حقوق
به
دادن
پایان
ای
ر
ب
گاه مبارزه
ِ
ِ
ِ
بشری که آمال و آرزوهای مردمش را به حقیقت گره بزند ،به جهد و تال مبادرت جسته ( AUC,
ِ

 )2016: 6 & Mbaye, 2002و در این مسیر شمار چشمگیری از معاهدات ،کنوانسیونها ،اعالمیهها،

های گوناگون
پروتکلها و
منشورهای حقوق بشری را در حوزههای مختلف و در حمایت از گروه ِ
ِ
افراد و مردم از تصویب گذرانده است که در تارنمای اتحادیۀ افریقا قابل دسترسی هستند 2.منشور

حقوق بشری در قارۀ افریقا و در چارچوب
سند
افریقایی حقوق بشر و خلقها ،بهعنوان فراگیرترین ِ
ِ

مبنای نظام افریقایی حقوق بشر ،در سه مقررۀ خود ،بهصورت ضمنی و صریح،
اتحادیۀ افریقا و
ِ
اهمیت حقوق زنان را مورد شناسایی قرار میدهد .براساس مادۀ  2که بر اصل منع تبعیض تأکید

مستحق بهرهمندی از حقوق و
دارد ،همۀ افراد فار از نژاد ،قومیت ،رنگ پوست ،جنسیت و ...
ِ

های شناسایی و تضمینشده در منشور حاضر هستند ( .)ACHPR, 1981: 2در مورد دیگر،
آزادی ِ

مادۀ  8منشور ،با ابتنای بر حمایت برابر ،مقرر میدارد که همۀ افراد باید در برابر قانون برابر بوده و از
قانونی برابر برخوردار باشند () .)ACHPR, 1981: 3 (1)(2مادۀ ( 13 )8منشور ،با پوشش
حمایت
ِ
ِ

دادن حمایت از خانواده ،دولتها را به تضمین محو هرگونه تبعیض علیه زنان و همچنین تضمین
ِ
ِ
حمایت از حقوق زنان را مطابق با مقررات اعالمیهها و کنوانسیونهای بینالمللی ملزم میسازد

().)ACHPR, 1981: 18 (3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in
)Africa (Maputo Protocol
2. https://au.int/en/treaties (accessed on 13 June 2019).
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بدیهی است که چنین مقرراتی برای مطمحنظر قرار دادن حقوق زنان کفایت نمیکنند .برای
ً
نمونه ،مقرراتی که صراحتا حق رضایت به ازدوا و برابری زوجین در طول و بعد از ازدوا را به ماابه
یکی از آسیبها و معضال ِت اصلی زنان در افریقا تضمین کنند ،در منشور وجود ندارند .این امر در

سنتی قارۀ افریقا ( )ACHPR, 1981: preambleو
ترکیب با
ِ
تأکید منشور بر ارز ها و آداب و رسوم ِ

اقدامات آسیبزا همچون ختنۀ زنان 1،ازدوا اجباری و  ...که در بافت
برخی
درنتیجه نادیده
ِ
ِ
انگاری ً ِ
قارۀ افریقا اموری تقریبا طبیعی هستند ،حمایت از حقوق زنان در منشور را به حداقل میرساند که
بیتردید برای رفع نیازمندیها و حفظ منزلت آنها کافی نیست .ناگفته پیدا است که چنین وضعیتی،
بهطریق اولی مقولۀ خشونت علیه زنان را به محاق فراموشی میسپارد و در پیشگیری و مبارزه با آن
راه به جایی نمیبرد .این کاستیها و خأل موجود در زمینۀ حقوق زنان ،همگام با پیشرفتهای
صورتگرفته در حوزۀ حمایت از حقوق زنان در سطح بینالمللی همچون تصویب اعالمیۀ 1338
ملل متحد درخصوص محو خشونت علیه زنان و برگزاری کنفران

جهانی حقوق بشر وین

( 2،)1338کشورهای افریقایی و اتحادیهی افریقا را به تکاپو انداخت تا چارهاندیشی کنند و در مسیر
حمایت از زنان و توجه به برابری جنسیتی گامهای عملی مابتی بردارند (.)Voir Boni, 2011

ِ
الحاق پروتکلها و موافقتنامههایی را
امکان
مادۀ  66منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها،
ِ

صدد رفع خأل
برای تکمیل مقررات خود فراهم آورده است .از این رهگذر کشورهای افریقایی در
ِ ِ
گیری پروتکل حقوق زنان در افریقا یا پروتکل
موجود در زمینۀ حقوق زنان برآمدند که نتیجۀ آن شکل ِ
ابری جنسیتی بهعنوان یکی
ماپوتو بهماابه مهمترین ِ
ایفای تعهد نسبت به بر ِ
استای ِ
اقدام اتخاذی در ر ِ
اهداف شکلگیری اتحادیۀ افریقا و عملیترین واکنش به خشونت مبتنی بر جنسیت ،بود .این
از
ِ
گذشت  81روز از
تحقق
پروتکل در  11ژوئیۀ  2118منعقد گردید و در  28نوامبر سال  2118با
ِ
ِ

عضویت  18کشور از اتحادیۀ افریقا به آن وفق مادهی ( ،23)1الزماالجرا شد .تا این تاریخ (هفتۀ

پایانی خرداد  81 ،)1833کشور عضو اتحادیۀ افریقا این پروتکل را امضا 86 ،دولت آن را بهتصویب
رسانده و  8دولت نه امضا و نه تصویب

کردهاندAfrican Union Treaties, Conventions, (3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Female Genital Mutilation (FGM
2. 1993 Vienna World Conference on Human Rights

َ
این کنفران بهطور رسمی و قاطع اعالم کرد که تمامی اشکال خشونت علیه زنان ناقض حقهای بشریاند و دولتها
متعهدند که مساعی مقتضی را بهمنظور پیشگیری از وقوع خشونتهایی این چنینی ،حمایت از بزهدیدگان ،مجازات
مرتکبان و  ...به انجام رسانند (.)Kalantry et al, 2011: Foreword

 .3شامل مصر ،تون و بوتسوانا.
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 1.)Protocols & Chartersپروتکل مزبور با عدم ممنوعیت حق شرط ،دولتها را در استانا کردن
برخی مقررات پروتکل مخیر کرده است .بدینترتیب ،شش کشور اقدام به ِاعمال حق شرط بر

پروتکل کردهاند 2.مقررات پروتکل در سه بخش قابلتقسیم هستند؛ این سند در بخش نخست با
وجودی خود تأکید میکند،
تعهدات منطقهای و بینالمللی درخصوص حقوق زنان بر مبنای
اشاره به
ِ
ِ
در بخش دوم به حقوق و حمایتهایی که دولتهای عضو باید آنها را تضمین و ایفا کنند ،میپردازد

و در بخش سوم نیز اجرای مقررات خود از خالل شیوه و سازوکارهای مقرر را مطمحنظر قرار میدهد.
گروه حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق
سند حقوقی ،گسترۀ وسیعی از حقوق بشری را در چهار ِ
این ِ

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،حق بر توسعه و صلح و حقوق جنسی و تولید مال مقرر میدارد و
یکی از مترقیترین اسناد حقوقی است که مجموعۀ فراگیری از حقهای بشری را برای زنان بهرسمیت

زنان3

بشری
حقوق
میشناسد؛ بهگونهای که به حق میتوان آن را درحال حاضر منشور افریقایی
ِ
ِ
های مندر در پروتکل حقوق زنان را
بهشمار آورد ( .)AUC, 2016: 4اصلیترین حقوق و حمایت ِ

میتوان این چنین برشمرد :محو تبعیض علیه زنان ،حق بر کرامت ،حق بر حیات و امنیت شخصی،
َ
محو اقدامات آسیبزا (ختنۀ زنان و سایر اعمال سنتی که به زنان آسیب میرسانند) ،ازدوا شامل
جدایی ،طالق و فسخ نکاح ،دستری به عدالت و حمایت برابر در مقابل قانون ،حق مشارکت در

یندهای سیاسی و تصمیم گیری ،حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه ،حق بر آموز
فرا
ِ

و

پرور  ،حق بر رفاه اقتصادی و اجتماعی ،حق بر بهداشت و تولیدمال ،حق بر امنیت غذا ،حق بر
محیو زیست سالم و پایدار ،حق بر توسعۀ پایدار ،تضمین حقوق زنان بیوه ،حمایت ویژه از زنان

سالمند ،دارای معلولیت و تنگدست و .)Oxfam, 2014: 1( ...

این پروتکل در بخش تعریف مفاهیم خود تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان ارائه میدهد.
اعمال ارتکابی علیه زنان و از
تمامی
براساس این سند حقوقی ،خشونت علیه زنان «عبارت است از
ِ
ِ

جمله تهدید به ارتکاب چنین اقداماتی که موجب ایراد آسیب جسمانی ،جنسی ،روانشناختی و

اقتصادی به آنها میشود یا میتواند سبب ورود چنین آسیبهایی به ایشان شود یا اقدام به تحمیل
ِ
محدودیتهای خودسرانه یا محرومیت از آزادیهای بنیادین در زندگی خصوصی و عمومی در زمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. https://au.int/en/treaties (accessed on 13 June 2019).

 .2برای نمونه ،دولت کامرون اعالم کرده که تصویب پروتکل بهمنزلۀ پذیر همجن گرایی ،سقو جنین ،ختنۀ اندام
جنسی ،فاحشگی یا دیگر مسائل ناسازگار با ارز های جهانی ،نژادی و معنوی جامعه افریقا نخواهد بود .دولت کنیا
نیز مقررات ماده ( 11)8و ( 11)2()2پروتکل را م ایر با قوانین داخلی کنیا پیرامون حقوق سالمت و تولیدمال دانست.
نامیبیا ،آفریقای جنوبی ،اوگاندا و رواندا دیگر کشورهای ِاعمالکنندۀ حق شرط هستند.

3. African Bill of Rights of Women Human Rights
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خالل وضعیتهای مخاصمات مسلحانه و جنگی» (.)AU, I July 2003: preamble
صلح و در
ِ
ً
هرچند این پروتکل بهطور خاص و انحصارا به خشونت علیه زنان نمیپردازد ،ولی با ارائۀ تعریف از
خشونت علیه زنان و از خالل شناسایی برخی اصول و حقوق و حمایتها درخصوص حقوق زنان،
که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با مقولۀ خشونت علیه آنان مرتبو هستند ،امکان پیشگیری و مقابلۀ
حقوقی با این اقدام شنیع را در قوانین و سیاستهای داخلی بهدست میدهد .ازاینرو ،برآنیم تا به
افریقایی مترقی
سند
های مرتبو با محو خشونت علیه زنان در افریقا در این ِ
ِ
اهم حقوق و حمایت ِ
ِ

حمایتی پروتکل از زنان در برابر
کارکردهای
میپردازیم؛ به این منظور ،میتوان حائز اهمیتترین
ِ
ِ

ساختن
خشونت را در چارچوب الز ِام دولتهای عضو به انتظامبخشی قوانین داخلی ،ملزم
ِ
دولتهای عضو به پیگرد و مجازات مرتكبان و توسعۀ دامنۀ حمایت از زنان در برابر خشونت به
مخاصمات مسلحانه به بررسی درآورد که در زیر در قالب گفتارهایی جداگانه وجهۀ همت نگارندگان
قرار خواهد گرفت.
الزام دولتهای عضو به انتظامبخشی قوانین داخلی
ِ .2

از آنجا که خشونت علیه زنان گونهای تبعیض علیه آنها و نقض حقوق بشر بهشمار میرود ( The

 ،)Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005: 5دولتها موظفاند
َ
برای پیشگیری از این قبیل اعمال ،پیگرد مرتکبان و حمایت از بزهدیدگان ،اقدامات مقتضی را بهعمل
آورند ( .)CEDW, 1992: 9; 2010:13 et Voir, Omba Kalonda, 2002:482پروتکل حقوق زنان در
افریقا ،در مقدمۀ خود به این امر اشاره میکند که با وجود تصویب منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها
بشری بینالمللی توسو بیشتر دولتهای عضو اتحادیه و تعهد آنها مبنی بر محو
و سایر اسناد
ِ
حقوق ِ
َ
قربانیان این قبیل تبعیضها و
کلیۀ اشکال تبعیض و اقدامات آسیبزا علیه زنان ،زنان افریقایی کماکان
ِ
اعمال هستند ( .)AU, 2003: preambleبا اینحال ،پروتکل مزبور مقررات ویژهای را درخصوص رفع
قابلیت الزام به
اشکاالت منشور  1331تدبیر نموده است .در واقع ِاشکال عمدۀ مقررات منشور ،عدم
ِ
حمایتهای داخلی کشورهای عضو از زنان است .نتایج پروتکل در دو جنبۀ نظارتی و تقنینی واجد

نوآوری است .از جنبه نظارتی ،مادۀ  26پروتکل ماپوتو ،دولتهای عضو را ملزم میسازد تا هر دو سال
تسلیمی خود ،اقدامات اتخاذی برای کاهش خشونت علیه زنان در سطح ملی را اعالم
در گزار های
ِ

کنند .متعاقب تصویب پروتکل ،مجمع عمومی اتحادیۀ افریقا طی اجالس سال  2111اقدام به صدور
اعالمیۀ رسمی برابری جنسیتی در افریقا 1کرد .مطابق ماده  3اعالمیۀ مزبور ،کشورها ملزم به تبعیت از

مقررات پروتکل و گزار اقدامات اجرایی در این خصوص به کمیسیون افریقایی حقوق بشر و خلقها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Solemn Declaration on Gender Equality in Africa (SDGEA), 2004.

تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی ( ...مشهدی و همکاران)

020

بهمنظور بازبینی و توصیۀ الزم به کشورها هستند 1.کمیسیون مزبور گزار های مربوطه را بررسی و اقدام
به ارائه راهکار و توصیه به کشورها میکند2.

نمود مقررات
در ُبعد تقنینی ،پای
فشاری پروتکل بر حمایت از زنان در عرصۀ داخلی مستلزم ِ
ِ

آن در قوانین داخلی کشورهای افریقایی است .خصیصۀ الزام آور منشور و پروتکل حقوق زنان این
تمایز را با دیگر اسناد حقوق بشری غیرالزام آور پیش از خود ایجاد کرده است که حتی در فرض
حدوث اضطرار ،اجازۀ تخطی از مقررات را به دولتهای عضو

نمیدهند ).(Ayeni, 2016: 6-7

مقتضی تقنینی ،نهادی و سایر
اقدامات
وفق مادۀ  2پروتکل ،دولتهای عضو ملزماند که از طریق
ِ
ِ
ِ
َ
تمامی اشکال تبعیض علیه زنان به پیکار برخیزند .در این زمینه ،آنها میبایستی
اقدامات ،با
ِ
کارکرد
اسناد تقنینی خود بگنجانند و
ازجمله اصل
ِ
برابری زنان و مردان را در قوانین اساسی و سایر ِ
ِ
ِ
تمامی اقس ِام تبعیض
که
اتی
اقدام
شامل
مقتضی
تنظیمی
یا
تقنینی
اقدامات
،
کنند
تضمین
مؤثر آن را
ِ
ِ
ِ
آداب مخاطره آمیز برای سالمتی و بهزیست ِی کلی زنان را ممنوع
و بهویژه آن دسته از مناسک و ِ

میسازند و بر آنها لگام میزنند را تصویب و بهصورت کارا مد به اجرا در آورند و در زمینههایی
که تبعیض عملی و قانونی علیه زنان کماکان وجود دارد ،اقدامات اصالحی و ایجابی را به انجام
رسانند ().)AU, 2003: 2 (1)(1)(b)(c)(d)(e
بنابر مادۀ فوق ،دولتهای عضو ملزما ند مواد مندر در پروتکل را در قوانین خود پیاده کنند.

نمونۀ بارز این موارد ،جرم انگاری خشونت جنسی علیه زنان و حمایت متعاقب از زنان آسیبدیده
طرق مبنایی برای حمایت از زنان ،استقرار مراکز
است .(AU, 2003: 3, 11-14) .بیگمان ،یکی از ِ
بازپروری برای زنان براساس نظام مالی حمایتی است .پارهای از کشورها با الهام از مقررات پروتکل،
لوایح قانونی الزم را در این خصوص تدوین کردهاند .تصویب الیحۀ جرایم جنسی و خشونت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1تاکنون  13کشور اقدام بهصدور گزار به کمیسیون مربوطه کردهاند .برای نمونه ،مصر در گزار مورخ 2117
بهتصویب قوانینی در راستای اجرای پروتکل ماپوتو و دیگر تعهدات حقوق بشری اشاره میکند .ازجمله این قوانین
عبارتاند از:

Law No. 11 of 2011 and Law No. 50 of 2014 introducing harsher penalties for crimes of violence
against women; Law No. 23 of 2012 for the approval of a health insurance system for dependent
women & Law No. 78 of 2016 amending the Penal Code to increase the penalty against FGM, in
recognition of the right to bodily integrity and the fight against violence against women.

 .2این کمیسیون نهادی متشکل از یازده عضو به انتخاب مجمع اتحادیۀ افریقا بوده که عمده فعالیت آن ،حمایت و
ارتقای حقوق بشر و خلقها و تفسیر منشور  1331افریقایی حقوق بشر است.
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خانگی 1در سال  2118از سوی کشور ایسواتینی (سوازیلند سابق) 2از مصادیق این رویکرد است.
ً
این کشور متعاقبا اقدام به تأسی مراکز حمایتی 3برای زنان نمود که به ارائۀ خدماتی نظیر مشاوره
مجدد زنان در معرض خشونت
روانشناسی ،معاضدت حقوقی و قضائی و پیشگیری از قرار گرفتن
ِ
ِ
میپردازند .مطابق مصوبۀ مجل الجزایر در سال  ،2118خشونت خانگی علیه زنان مستوجب
مجازات حب

تا  21سال برای شوهر و تضمین حمایت مالی از زنان متأهل آسیبدیده است

( .)UNOHCHR, 2016: 31همچنین ،میتوان به اقدام کنیا در تخصیص یک صندوق کمک مالی به
بخش سالمت 4برای زنان در مناطق خشک اشاره داشت که تدوین سیاست بهداشت کنیا (-2181
 5)2112را با هدف ارتقای سطح سالمت عمومی در پی داشت .از آنجا که یکی از آسیبهای جانکاه
خشونت جنسی علیه زنان ابتالی آنان به بیماری ایدز است ،پروتکل متضمن خلق حمایتهای
نوینی در این عرصه نسبت به دیگر اسناد حقوق بشری است 6.ماده  11پروتکل ،حمایت از زنان در
برابر بیماری ایدز را از وظایف دولتها قلمداد میکند .البته اقدامات دولتها در پیشگیری از شیوع
بیماری ایدز نباید به دیگر حقوق مسلم زنان خدشه وارد سازد .چنانکه دادگاه عالی نامیبیا در سال
زنان مبتال به ایدز را ناقض حقوق قانونی زنان تلقی کرد
 2111اقدام دولت در عقیمسازی اجباری ِ

(.)UNOHCHR, 2016: 26

برخالف منشور که مطابق مادهی ( 13)8تنها در بافت خانواده از زنان حمایت کرده و دیگر
های حضور زن که چه بسا در آنها نیازمند حمایتهای بیشتری است را پوشش نمیدهد،
ساحت ِ
پروتکل حقوق زنان در افریقا با رفع نقص موجود ،خواهان آزادی حضور و فعالیت زنان در سایر

عرصههای اجتماعی است .عالوهبر بند  1مادۀ  8پروتکل که بر لزوم حمایت از حقوق قانونی زنان
یندهای سیاسی و تصمیمگیری 7،دولتهای
اصرار دارد ،در مادۀ  3ذیل عنوان حق مشارکت در فرا
ِ

ابر زنان در حیات
عضو باید اقدامات مابت ویژهای را برای ارتقای حکمر ِ
انی مشارکتی و مشارکت بر ِ

سیاسی کشورها بهویژه در امر انتخابات به انجام رسانند .مطابق ماده  18پروتکل ،دولتها موظف
ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sexual Offences and Domestic Violence Bill, 2015.

 .2پادشاه این کشور در تاریخ  81فروردین  1837خورشیدی طی فرمانی نام این کشور را از سوازیلند که واژهای
انگلیسی است بهعنوان دوران پیش از استعمار آن یعنی ایسواتینی ت ییر داد.

3. One Stop Centers.
4. Health Sector Service Fund 2010-2013.
5. Kenya Health Policy (2012-2030).

َ
 .6آنگونهکه ادعا شده است مقررات پروتکل نهتنها مکمل کنوانسیون  1373رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان است،
بلکه متضمن قواعد مترقیتری است .ر.ک.)Kombo, Sow & Jama Mohamed, 2013: 20( .

7. Right to Participation in the Political and Decision-Making Process.
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به ارتقای دست یابی به اشت ال زنان ،دریافت دستمزد برابر با مردان در مشاغل یکسان ،جلوگیری از
استامار زنان در محیو کار و ایجاد نظام حمایتی و بیمهی اجتماعی برای زنان شاغل در بخشهای
غیرعادی و زیانآور شدهاند .همچنین ،بند  1ماده  17پروتکل مقرر میدارد« :زنان باید از حق حیات
در بستر مناسب فرهنگی و مشارکت در تمامی سطوح تعیین سیاستهای فرهنگی برخوردار باشند».
ِ
ِ
این امور در برخی قوانین کشورهای افریقایی نمود یافته است .برای نمونه ،در بورکینافاسو عالوهبر
ایجاد تساوی در دستیابی زنان و مردان به زمینهای کشاورزی 1،احزاب سیاسی این کشور ملزم به
درنظر گرفتن حداقل  81درصد سهمیه برای زنان در فهرست نامزدهای انتخابات ملی و محلی شده
و عدم رعایت این امر سبب کاهش نیمی از بودجه تخصیصی به حزب میشود2.

دیگر اصل حقوق بشری مندر در پروتکل حقوق زنان ،اصل دسترسی به دادگستری 3است .این
اصل بهمنزلۀ فراهم کردن شرایو مناسب و برابر در نیل به عدالت قضائی و دسترسی رایگان به محاکم
است (حبیبی درگاه .)61 :1837 ،حق برابر زنان و مردان در رجوع به مراجع قضائی و دسترسی مؤثر
زنان به خدمات قانونی و قضائی ازجمله معاضدت قانونی از تمهیدات مقرر در مادۀ  3پروتکل حقوق
زنان بهشمار میآید .در همین زمینه ،مطابق بخشهای پنج و هفت قانون معاضدت قانونی کنیا 4نظام
خدمات ملی معاضدت قانونی 5با صالحیت طرح شکایت درخصوص اشخاص آسیبدیده که توان
مالی اقدامات قضائی را ندارند ،ایجاد و اجرای طرحهای معاضدتی و پیشنهاد موضوعات مربوطه به
هیئت دولت تشکیل شد .همچنین طبق بخش  81قانون مزبور ،صندوق حمایت قانونی کنیا موظف
به پرداخت هزینههای مربوط به شکایت افراد آسیبدیده است .این قسم از حمایت محدود به
اثرگذاری مابت در این زمینهاند .چنانکه برنامه اصالح
دولتها نبوده و نهادهای مدنی نیز واجد
ِ
بخش قضائی تانزانیا 6سازکار قانونی الزم را برای معاضدت قانونی به اقشار ضعیف و آسیبپذیر
جامعه ازجمله زنان با مشارکت نهادهای مدنی فراهم کرده است .قانون وکالی کشور ِبنین نیز در سال

 2111اقدام به تشکیل صندوق معاضدت قانونی 7کرد که بر بهبود عدالت قضائی از طریق اعطای
وکیل رایگان به افراد آسیبپذیر نیازمند متمرکز است ).(UNODC, 2016: 78

ِ

ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Act No. 0034-2009/AN, 24 July 2009.
2. The Act No. 010-2009/AN, 16 April 2009.
3. Access to Justice.
4. Legal Aid Act, No. 6, 2016.
5. National Legal Aid Service.
6. Legal Sector Reform Programme (2005-2008).
7. Legal Aid Fund.
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ساختن دولتهای عضو به پیگرد و مجازات مرتکبان
 .3ملزم
ِ

پروتکل حقوق زنان در افریقا ذیل مادۀ  3درخصوص دسترسی به عدالت و حمایت برابر در

مقابل قانون 1،دولتها را ملزم به برقراری تساوی میان زنان و مردان در رجوع به نهادهای قضائی کرده
های تبعیضآمیز را بهمنظور ارتقا و حمایت از حقوق زنان مرتفع
که در این مسیر باید قوانین و رویه ِ

دول عضو
کنند ( .)AU, 2003: 8پروتکل در مادۀ  8خود ،با
شناسایی حق بر کرامت ذاتی برای زنانِ ،
ِ

سازی هرگونه بهرهکشی
ای اقدامات مقتضی در جهت ممنوع ِ
خود را ملزم میسازد تا به اتخاذ و اجر ِ

تمامی زنان بر محترم
حق
اقدامات متناسب را برای
و تحقیر زنان دست یابند و
ِ
تضمین حمایت از ِ
ِ
َ ِ
تمامی اشکال خشونت بهویژه خشونت جنسی و
داشته شدن کرامت و حراست از ایشان در برابر
ِ
کالمی ،به انجام برسانند ( .)AU, 2003: 3مقررات پروتکل حقوق زنان در افریقا با تصویب داخلی
کشورهای عضو ،بهماابه قوانینی الزماالجرا تلقی شده و در محاکم کشورهای پذیرنده قابلاستناد برای
صدور حکم هستند .دادگاه قانون اساسی بورکینافاسو در سال  2116اعالم داشت که ضوابو پروتکل
ماپوتو در تطابق با قانون اساسی این کشور است .بدینمنظور ،وزارت دادگستری این کشور متعهد
شد تا آموز

حقوقی الزم را برای قضات این کشور بهمنظور استناد به معاهدات بینالمللی در

محاکم داخلی فراهم کند  .همچنین ،بخش حقوق بشری عملیات سازمان ملل در ساحل عا

2،

اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی برای قضات این کشور در راستای استفادۀ قضائی از اسناد
بینالمللی حقوق بشری کرده است (.)Ayeni, 2016: 22 & 49

مهم ترین موضوعی که باید از سوی کشورهای افریقایی در پیگرد و مجازات مرتکبان در راستای
حمایت از حقوق زنان مدنظر واقع شود ،مقابله با اقدامات آسیبزا 3علیه زنان است .این امر نتیجۀ
هنجارهای تبعیضآمیز اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی و همچنین سنتهای مرتبو
ابری جنسیتی و
ِ
نابر ِ
با موقعیت زنان در خانواده و اجتماع و ِاعمال کنترل بر آزادی زنان و ازجمله جنسیت آنان است ( UN

 )DAW, 2011: 3که ازجمله میتوان به خشونتها و آسیبهای صورتگرفته از سوی مردان نسبت
زنان اشاره کرد ) .(Smyth, 2002: 76كمیتۀ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 4در تفسیر عام شماره
اصلی
قالبی جنسیتی را یکی از
های مبتنی بر تصور ِ
 21خود در سال  ،2113آداب و رسوم و رویه ِ
موانع ِ
ات ِ
ِ
مندی برابر زنان از حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی معرفی میکند (.)CESCRs, 2009: 20
بهره ِ
َ
ات
همچنین ،کنوانسیون  1373رفع کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان ،دولتها را به پیکار با تصور ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Access to Justice and Equal Protection before Law.
2. Human Rights Division of the United Nation Operation in Côte d’Ivoire (ONUCI).
3. Harmful practices.
4. Committee on the Economic, Social and Cultural Rights (CESCRs).
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قالبی مبتنی بر جنسیت ،که دستاویز تبعیض جنسیتی قرار میگیرند و نیل به برابری ماهوی میان زنان و
ِ

مردان را مخدو میسازند ،ملزم و موظف میسازد () .)CEAFDAW, 1979: 2 (f) & 5 (1افزون بر آن،
کمیتۀ حقوق زنان ،در توصیهنامۀ عام شماره  23خود در سال  ،2111با یادکرد اینکه جنسیت محصول
پذیری تصورات مربوط به جنسیت بهوسیلۀ [ت ییر] در فرهنگ و
و ثمرۀ اجتماع و فرهنگی است ،ت ییر ِ
اجتماعی مربوطه را تصدیق میکند (.)CEDAW, 2010: 5
[آداب و رسوم]
ِ

مقابله با سنتهای غلو در حوزۀ افریقا ،در مقدمهی پروتکل ماپوتو نمود یافته که بر محکومیت

و حذف هر اقدامی که رشد طبیعی زنان را مخدو

میکند یا به مخاطره میافکند و توسعۀ

جسمانی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ،تأکید دارد
روانشناختی و
ِ

(preamble

.)AU, 2003:

پروتکل ماپوتو مادۀ  8خود را به محو اقدامات آسیبزا 1اختصاص داده است .بر این اساس،
َ
بشر زنان را تحت
حقوق
منفی
ای
گونه
به
که
ا
ز
آسیب
اقدامات
شکال
ا
تمامی
دولتهای عضو باید
ِ
ِ
معیارهای به رسمیت شناختهشدۀ بینالمللی م ایرت دارند را ممنوع کنند و
تأثیر قرار میدهند و با
ِ
محکوم سازند .عرفهای غلو همواره در جوامع افریقایی شایع بوده است .ازجمله میتوان به عدم
ممنوعیت تجاوز جنسی زناشویی 2در قوانین کامرون اشاره کرد ( .)Ayeni, 2016: 42با اینحال،
رویکردهای عرفی زیانبار در برخی قوانین نظیر قانون اساسی غنا ممنوع شده است 3.با وجود نقش
سنتهای غلو در پایمال کردن حقوق زنان افریقایی ،در مواردی ممکن است عرف یک کشور
هم راستا با حفظ و حمایت از حقوق زنان باشد .چنانکه دادگاه کامرون در دعوایی در ارتباط با نقش
نادرست توافق والدین در تعیین قیمت عروس ،این سنت جوامع
سنت در جامعه 4،با نفی سنت
ِ

افریقایی که شوهر را نسبت به طرد مادر از خانه یا طالق وی باز میدارد ،مورد تأیید قرار داد

(.)Temngah, 1996: 354

پروتکل ماپوتو در مواردی در مسیر مقابله با سنتهای غلو گام برداشته است .ماده  7پروتکل،
اموال متعلق
زنان و مردان را دارای حق برابر نسبت به درخواست طالق و فسخ ازدوا کرده و تقسیم ِ

به زمان زوجیت را بهنحو تساوی مقرر کرده است .در این زمینه ،دادگاه عالی گامبیا در دو دعوا 5اعالم
داشت که تقسیم اموال مشترک زوجین بهنحو تساوی مستند به بخش  18قانون زنان 6این کشور،
برگرفته از ماده  7پروتکل ماپوتو است ( .)UNDP, 2014: 63پروتکل همچنین دولتهای عضو را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Elimination of Harmful Practices.
2. Marital rape.
3. Constitution of Ghana, 1992, Arts. 26(2) & 39(2).
4. Immaculate Vefonge v. Samuel Lyonga Yukpe.
5. Matty Faye v DawdaJawara & Karla Keita v Mustapha Dampha.
6. Women's Act, No. 12, 2010.
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رضایت کامل طرفین ملزم
استای تضمین انعقاد ازدوا براساس
بهتصویب
ِ
ملی مقتضی در ر ِ
قوانین ِ
ِ
ِ
میسازد ( )AU, 2003: 6و بهنوعی ازدواج اجباری 1را زیر سؤال میبرد 2.ازجمله میتوان بهتصویب
قانون ازدواج ،طالق و روابط خانوادگی  5102ماالوی 3اشاره داشت که سن قانونی ازدوا را  13سال
تعیین کرد .همچنین ،اصالحیۀ قانون مجازات  2118لیبی ،برقراری ارتباط جنسی با دختران زیر 13
سال را بهماابه جرم تجاوز تلقی کرده است 4.تأکید پروتکل بر این امر بههمراه تال انجمنهای
حقوق بشری سبب اصالح قانون مجازات  2111موزامبیک شد که متجاوزان به عنف را مخیر به
ازدوا با قربانی برای فرار از تعقیب کیفری کرده بود 5.اهمیت این موضوعات به اندازهای است که
دادگاه ویژۀ سیرالئون 6برای اولین بار در تاریخ در  22فوریۀ  2113در پروندۀ دادستان علیه الكس
تامبا بریما ،ابراهیم بازی كامارا و سانتیگی ُب ِربر كانو 7ازدوا اجباری را بهماابه جنایتی علیه بشریت
بهموجب حقوق بینالملل کیفری مورد شناسایی قرار داد (.)quoted in: UNDAW, 2011: 6
دیگر نمونه تأثیر پروتکل ماپوتو بر مقابلۀ کیفری کشورهای عضو با نقض حقوق زنان،
اقسام ختنۀ زنان ،تیغزنی 8،پزشکی و پیراپزشکیسازی ختنۀ زنان ٥و سایر اقدامات
انگاری
جرم
تمامی ِ
ِ
ِ
ً
ترذیلی در این زمینه است ( .)AU, 2003: 5متعاقبا سیاست تصویب برنامۀ اقدام ملی منع ختنه زنان
در کامرون مصوب  1٤،2111هرگونه اقدام به ختنه زنان را خالف شأن و جایگاه واالی زنان قلمداد
مینماید .همچنین ،تصویب الیحه اصالحی  2118گامبیا در پی رفع ایرادات قانون زنان  2111این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Forced marriage

 .2در چارچوب نظام بینالمللی حقوق بشر ،ازدوا اجباری در مادهی  16اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،مادۀ  28میااق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مادۀ  11میااق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و مادۀ  16کنوانسیون
َ
محو کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان ممنوع اعالم شده است (.)quoted in: Zebari, 2013: p. 294
3. Marriage, Divorce and Family Relations Act, 2015, Section 22(6).
4. Act to Amend the New Penal Code Chapter 14 Sections 14.70 and 14.71 and to Provide for
Gang Rape, 2015, Section 1(1)(b).
5. Mozambique Penal Code, 2014, Arts. 400.
6. Special Court for Sierra Leone.

درخواست سال  2111دولت سیرالئون از سازمان ملل متحد ،در سال  2112و بهمنظور رسیدگی
این دادگاه در نتیجۀ
ِ

ائم ارتکابی علیه غیرنظامیان و نیروهای حافظ صلح ملل متحد در خالل جنگ داخلی آن کشور ()1331-2112
به جر ِ

تارنمای آن بهنشانی الکترونیکی روبرو مراجعه
تشکیل شد .برای آگاهی بیشتر در زمینۀ این دادگاه میتوانید با
ِ
بفرمائیدhttp://www.rscsl.org :

7. The Prosecutor vs. Alex Tamba Brima, Ibrahim Bazzy Kamara and Santigie Borbor Kanu (The
AFRC-case).
8. Scarification.
9. Medicalization and para-medicalization of female genital mutilation.
10. National Plan of Action for the Elimination of Female Genital Mutilation, 2010.
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دالسی(پول رایج گامبیا) بهعنوان جزای نقدی و یا پیشبینی مجازات اعدام درصورتی است که ختنه
به مرگ قربانی منتهی شده باشد 1.هرچند این مسئله از سال  1373در اسناد مختلف پیشبینی شده
ً
است و مکررا دولتها به جرمانگاری و کنترل توصیه شدهاند ،ولی وجه الزامآور این سند بهویژه در
بشری
سطح قارۀ افریقا که چهبسا بستر اصلی این قبیل اقدامات باشد ،آن را از دیگر اسناد حقوق
ِ
ای صرف خار میکند .گذشته از این ،بهنظر میرسد
پیش از خود متمایز و آن را از حالت توصیه ِ
بهواسطۀ اشتراکات فرهنگی و تاریخی ،امکان همکاری کشورها در زمینۀ مسائل حقوق بشری در
سطوح منطقهای نسبت به سطح همکاری آنها در ساحت بینالمللی بیشتر است.
عالوهبر مقابلهی محاکم داخلی کشورهای عضو پروتکل ماپوتو با خشونت علیه زنان ،دادگاه
افریقایی حقوق بشر و خلقها نیز در این عرصه به ایفای نقش میپردازد .این دادگاه بهموجب ماده 1
پروتکل  1333منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها راجعبه تأسی

دادگاه افریقایی حقوق بشر و

خلقها 2که در سال  2111الزماالجرا گردید ،ایجاد شد .ماده  8پروتکل  1333این موقعیت را برای
سازمانهای دولتی و مردمنهاد افریقایی ایجاد کرده است که به طرح دعوا در این دادگاه مبادرت کنند.
ماده  8پروتکل مزبور ،صالحیت دادگاه را محدود به تفسیر و اجرای منشور افریقایی حقوق بشر و
دیگر اسناد حقوق بشری مورد تصویب دولتها دانسته است .بر این اساس است که ماده  27پروتکل
ماپوتو ،هرگونه اختالف پیرامون تفسیر و اجرای پروتکل را به این دادگاه محول کرده است .دادگاه
افریقایی در  11مه  2113متعاقب شکایت مؤسسۀ حقوق بشر و توسعه در افریقا و انجمن شرکای
مالی علیه جمهوری مالی 3اظهار داشت که برخی مقررات قانون  2111خانوادۀ مالی 4ازجمله
حق وراثت در تقابل با پروتکل ماپوتو است.
مقررات مربوط به سن ازدوا دختران ،ازدوا اجباری و ِ
این رأی از آن جهت حائز اهمیت است که برای نخستینبار به اجرای پروتکل ماپوتو در قوانین داخلی

کشورها میپردازد.
 .4توسعۀ دامنۀ حمایت از زنان در برابر خشونت به مخاصمات مسلحانه
به گواهی تاریخ ،انسانها در معاوضۀ حقوق بشر با امنیت ،هر دو را از کف دادهاند .در واقع
این گروههای آسیب پذیری همچون زنان و کودکان بودند که بها و هزینه این انتخاب را با از دست
فرهنگ
بشری اولیه خود را پرداختند (گنجبخش و دیگران.)122-128 :1838 ،
دادن حقوق
ِ
ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Women’s (Amendment) Bill 2015, Section 32A.
2. Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of an
African Court on Human and Peoples’ Rights, 1998.
3. APDF & IHRDA v. Republic of Mali.
4. Malian Family code, 2011.
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خشونت علیه زنان و دختران در تمام جوامع و همۀ ازمنه شایع بوده است .با وجود این ،این مسئله
با بر افروخته شدن شعله های جنگ و مخاصمات مسلحانه تشدید میشود ( Zhianpour et al,

.)2015: 43زنان بهواسطۀ جنسیت خود ،در موقعیت های خطرناک و بحرانی ،نسبت به مردان در
وضعیت آسیبپذیرتری قرار دارند .بیگمان ،بزرگترین قربانیان وضعیتهای نظیر مخاصمات
م سلحانه ،کودکان و زنان هستند .به طور خاص ،خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان و دختربچگان،
ً
در طول تاریخ غالبا بهعنوان راهبردی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی بهکار میرود که
نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعۀ وی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هو یت
وی را فراهم میآورد (خاک.)111 :1837 ،
در آفریقا نیز خشونت جنسی علیه زنان در خالل درگیریهای مسلحانه همواره وجود داشته است
( )voir, Josse: 2007و از بارزترین مصداقهای آن در سالهای اخیر میتوان به اقدامات غیرانسانی
گروه تروریستی و شورشی بوكوحرام علیه زنان در کشور نیجریه و بهو یژه بخش شمال شرقی آن اشاره
داشت ( )Haaga et al., 2015: 32-33که بهنام اسالم و برخالف آموزههای ناب آن به انواع خشونت
علیه بانوان دست مییازند .این قبیل خشونتها را در درگیریهای رخ داده در دیگر کشورهای
افریقایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو) اوگاندا و سودان نیز میتوان مشاهده کرد ( International

های
 .)Trade Union Confederation, 2011: 8-33پروتکل در اقدامی مابت ،دامنۀ
ِ
تعهدات دولت ِ
استای
عضو خود را به مخاصمات مسلحانه نیز توسعه داده است که میتوان آن را عملی مترقی در ر ِ

یت همهجانبه و همیشگی ،چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ،از حقوق زنان و حراست از
حما ِ

ایشان در برابر خشونت تلقی کرد .وفق مادۀ  11این سند حقوقی ،دولتهای عضو ملزم به احترام و

تضمین رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانهی قابل ِاعمال در وضعیتهای مخاصمات
ِ
ِ
مسلحانه که جمعیت و بهطور خاص زنان را از خود متأثر میسازند ،هستند (.)AU, 2003: 11
تعهدات خود بهموجب حقوق بینالملل بشردوستانه ،در
همچنین دولتهای عضو باید مطابق با
ِ
هنگام مخاصمات مسلحانه غیرنظامیان و ازجمله زنان را فار از جمعیتی که به آن تعلق دارند ،مورد

حمایت قرار دهند (.)AU, 2003: 11
افزون بر این ،این ماده از زنان پناهنده نیز حمایت بهعمل میآورد .کمیتۀ محو تبعیض علیه زنان
توصیهنامۀ شمارۀ  82خود اعالم میدارد که «خشونت علیه زنان که از اشکال ممنوع تبعیض علیه
ِ
اصلی اذیت و آزاری است که زنان در موقعیتهای آوارگی و پناهندگی
زنان است ،یکی از گونههای
ِ
لزوم التزام دولتها به حمایت
بیان ِ
آن را تجربه میکنند» ( .)CEDAW, 2014: 15-16پروتکل ضمن ِ
َ
َ
از زنان پناهنده در برابر تمامی اقسام خشونت ،تجاوز و سایر اشکال بهرهکشی جنسی ،آنها را موظف
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تلقی چنین اعمالی بهعنوان جنایات جنگی ،نسلزدایی و یا جنایات علیه بشریت و محاکمۀ
میکند ِ
مرتکبان آن اقدامات در محاکم کیفری ذیصالح را تضمین کنند ( .)AU, 2003, 11چراکه فلسفۀ
مجازاتهای کیفری در حقوق بین الملل کیفری ،پاسداری و حفاظت از آن دسته از ارز ها و
هنجارهایی است که وجود آنها در قوام و پایداری نظم مطلوب بینالمللی نقشی اساسی دارد
(عزیزی .)133 :1838 ،بیتردید خشونت علیه زنان ،تجاسر به جایگاه و ارز واالی زن و تهدیدی
برای جامعه بشری است؛ باید افرادی که به ارز های بنیادین جامعۀ بینالمللی تعرض کرده یا
میکنند به سزای اعمال خود برسند و مجازات شوند (بیگزاده.)116 :1878 ،
صرف جرمانگاری این موارد بهماابه جنایت جنگی یا خشونت علیه زنان نمیتواند
بدیهی است که ِ

تضمینی برای عدم تکرار آنها از سوی مرتکبان باشد؛ کما اینکه چنین امری در اسناد حقوق بشر و
حقوق بشردوستانۀ بینالمللی نیز بهچشم میخورد .ولی بیگمان چنین اقدامی آن هم در یک سند
َ
ای پیشگیری و مبارزه با اعمال ذیربو و حمایت از زنان
الزام ِ
آور منطقهای از ضروریات بی چون و چر ِ
در این دست موقعیتها است .بهنظر میرسد تنها به این سبب که جرمانگاری این اقدامات در اسناد
دیگر کمک چندانی به کاهش یا حذف آنها نکرده است ،نمیتوان حکم به سودمند نبودن در آن در
سندی دیگر کرد .راست است که نبود ضمانتاجراهای کارامد را میبایست چشم اسفندیار حقوق
بینالملل در کل و حقوق بینالملل بشر بهطور خاص دانست ،ولی چنین مینماید که اقدامات تقنینی
و جرمانگارانهای از این دست ،با گام برداشتن در مسیر دیگر اسناد بینالمللی ،همبستگی و توانمندی

جامعۀ جهانی برای مبارزه با اقدامات شنیع برشمرده شده در باال تقویت میکند.
ً
با توجه به آنچه مختصرا درخصوص پروتکل حقوق زنان در افریقا درخصوص مسئلۀ خطیر
حقوق بشری راجعبه زنان
اسناد
خشونت علیه زنان آمد ،بهراستی میتوان آن را یکی از مترقیترین ِ
ِ

مدهای خشونت علیه زنان را خاطرنشان ساخته
دانست که در شمار قابلتوجهی از مفاد خود علل و پیا
ِ

ایجابی مختلفی را بر دولتهای عضو خود بار کرده است .در این
تعهدات
استای محو آنها
ِ
و در ر ِ
ِ
زمینه ،لزوم رفع تبعیض علیه زنان ،تحقق برابری جنسیتی و محو آداب و مناسک و اقدامات آسیبزا

اصلی پروتکل
محورهای
حتمی محو خشونت علیه زنان ،از
ضروریات
به حال زنان به ماابه بنیانها و
ِ
ِ
ِ
ِ

کشورهای عضو آن در قارۀ افریقا
ماپوتو بهشمار میآیند .انعقاد این پروتکل ،درصورتیکه از سوی
ِ

کارهای اخالقی ،فرهنگی،
اهی دیگر سازو
ِ
بهگونهای مناسب به اجرا در آید ،میتواند بهتدریج و با همر ِ

جنسیتی ناشی از آن و
اجتماعی ،سیاسی و  ،...موجبات کاهش نگر های تبعیضآمیز و نابرابری
ِ
ِ
رسوم سنتی مبتنی هستند را فراهم و یکی از عوامل
همچنین
ِ
اقدامات مضر برای زنان که بر آداب و ِ
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های بالقوهی زنان که خشونت
توسعۀ همهجانبه و امنیت
اجتماعی جوامع ،یعنی شکوفایی توانمندی ِ
ِ
و عدم تحقق حقوق بشری آنها مانع اصلی آن هستند ،را برای قارۀ افریقا به ارم ان آورد.
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نتیجه
اسناد متقن
مبارزه ،پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان مستلزم وجود التزام و اعتقاد راسخ و
ِ ِ
ای حمایت از حقوق
الزامآور در سطوح جهانی ،قارهای و ملی است .در این میان ،سازو
کارهای منطقه ِ
ِ
بیشتر کشورها در سطح
بشر بهطور عام و حقوق زنان به خاص ،با توجه به همگرایی علیاالصول
ِ
منطقهای تا جهانی بهواسطۀ عوامل مختلف همانند اشتراکات فرهنگی و تاریخی و  ،...میتوانند

نقش چشمگیری در القا و ترویج ایدۀ جهانی رعایت ،حمایت و تضمین حقوق و پاسداشت کرامت
کشورهای حوزۀ
زنان و منع هرگونه عامل و مانع مخرب در این مسیر از جمله خشونت علیه ایشان به
ِ
ِ
فرهنگی ناشی از
و
اقتصادی
تحمیلی
فقر
لحاظ
به
افریقا
ۀ
قار
در
زنان
تحت نفوذ خود داشته باشند.
ِ
ِ
ِ
ِ
پذیری چندوجهی رنج میبرند
سالها سرکوب و ستم
های استعمارگر اروپایی ،از آسیب ِ
پیشگی دولت ِ
ِ
ابری مبتنی بر جنسیت علیه آنان را فراهم آورده و انواع
و همین امر
ِ
موجبات افزایش تبعیض و نابر ِ
ِ
های بیدفاع
های شرمآور جسمانی ،روانشناختی ،کالمی ،جنسی و  ...را بر این انسان ِ
خشونت ِ
تحمیل کرده است.

پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها راجعبهحقوق زنان در افریقا ،بذر امید را در دل
امت او را روشن نگاه داشت.
زن افریقایی کاشت و مشعل
سرشار از درد و
پاسداشت جایگاه و کر ِ
ِ
رنج ِ
ِ
ِ
افریقایی حقوق زنان است ،در جای
مترقی حقوق بشری ،که بهراستی شایستۀ عنوان منشور
سند
این ِ
ِ
ِ
استای محو آن
جای مفاد خود مسئلۀ سوگآور
انواع خشونت علیه زنان را مطمحنظر قرار داده و در ر ِ
ِ
ِ ِ
ابری جنسیتی و تصورات قالبی درخصوص زنان ،تعهداتی متقن را بر
ر
ناب
و
تبعیض
یند
ا
بر
ماابه
به ِ
ِ
اعضای اتحادیۀ افریقایی هستند بار کرده است .مفاد پروتکل
های عضو خود که جملگی از
ِ
دولت ِ
در قوانین اساسی و مقررات داخلی کشورهای عضو وارد شده و هماکنون مقرراتی درخصوص

خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت ،حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زنان و اصل
برابری و حق منع تبعیض در قوانین اساسی ،سیاستگذاریها و قوانین عادی کشورهای قارۀ سیاه
در شدهاند .امری که میتواند در کنار دیگر اقدامات مقتضی و در درازمدت به توجه هرچه بیشتر
به امور مرتبو با زنان و ت ییر در و کاهش رویکردهای تبعیضآمیز علیه بانوان در این کشورها بینجامد.
کارکردهای حمایتی این پروتکل را میتوان الز ِام دولتهای عضو به محو
ازجمله مهمترین
ِ
ِ
استای رفع خشونت علیه آنها ،ملزم ساختن
ابری جنسیتی در ر
تبعیض علیه زنان و تحقق بر ِ
ِ
ِ ِ
دولتهای عضو به محو اقدامات آسیبزا به ماابه مصادیق خشونت علیه زنان و پیگرد و مجازات
استای منع خشونت علیه آنان
مرتکبان و توسعۀ دامنۀ حمایت از زنان به مخاصمات مسلحانه در ر ِ

کشورهای افریقایی ،میتوان
ای مناسب پروتکل حاضر توسو
دانست .از این رهگذر و در
ِ
ِ
صورت اجر ِ
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تحقق
به آیندۀ حقوق زنان و جایگاه اجتماعی و کرامت بشری ایشان امیدوار بود .هرچند در ر ِ
استای ِ
پذیرفتنی حقوق بشری زنان و محو خشونت علیه ایشان در افریقا مسیری طوالنی را باید طی کرد،
ِ

ولی پروتکل ماپوتو را بهراستی میتوان یک نقطۀ عطف و سنگ بنایی محکم در نیل به این امر خطیر

سند منطقها ِی
تواند گامی بزرگ در راستای
تدوین یک ِ
دانست .بهنظر میرسد که این پروتکل می ِ
ِ
لگوی
افریقایی در حوزۀ پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان در قارۀ افریقا باشد و بهعنوان ا ِ

تاریخی محلی ،موردتوجه و استفادۀ مناطقی
منطقهای و با ِاعمال و مدنظر دادن خصایص فرهنگی و
ِ

همچون غرب آسیا و کشورهای غیرافریقایی خاور میانه قرار بگیرد .چهبسا با لحاظ اقتضائات ملی و
مذهبی ،بتوان از مفاد و سازوکارهای مربوطۀ پروتکل ماپوتو در تکمیل یا اصالح الیحهی تأمین امنیت
زنان در برابر خشونت در جمهوری اسالمی ایران نیز بهره گرفت.
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