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 یموهفميادداشت 

 رفیعمذهبی و  قوانين زمينهدسترسی به عدالت برای زنان در  افزایش

 ها وبینارسلسله يی از 

 0202اکتوبر  02و  02

 (زمان تابستانی اروپای مرکزی)قبل از ظهر  22

 (لباک تقو هب رهظ زا دعب 2:32)

I .زمينه معلومات پس 

کوشش  الزم است تا ، وباقی مانده یبرای حفاظت و برآورده ساختن حقوق بشر مهمترين موضوعدسترسی به عدالت برای همه 

اما دسترسی به عدالت غیر واقعی ثابت شده و در سراسر جهان زنان از حق دسترسی به . بیشتر شود جهتاين  درهای جهانی 

جهانی اش در تونس در  هدر کنگر (ICJ)حقوقدانان يکه کمیسیون بین المللی طور. عدالت بصورت غیر متناسب منع شده اند

تشديد حاکمیت قانون عدم تساوی درازمدت را  روز افزون باالیدر سراسر جهان، حمالت "نموده نتیجه گیری  9102سال 

 برخورداریاين امر . است نمودهزنان و دختران و افراد گروه های حاشیه يی ترکیب  هو انواع متقاطع تبعیض را علی نموده

برعالوه در اکثر کشور ها فرهنگ، عنعنات يا . "محدود ساخته است شان از حقوق بشری و دسترسی موثر شان به عدالت را

."دنمذهب برای استدالل قوانین، پالیسی ها و روش های استفاده می شوند که در برابر زنان و دختران تبعیض میکن
0
  

توانايی های زنان برای  افزايش. ردیمی گرا در بر دسترسی به عدالت اصطالح توصیفی است که بعضی مسايل حاکمیت قانون 

. مهم است انکشاف و امنیت بشری پیشبرد برای همچنان جنسیتی و تبعیض و نابرابری هایدسترسی به عدالت برای کاهش 
9
 

مردم . نظام های قانونی و عدالتی است که برای زنان کار می کندتوانمند سازی زنان در هر بخش زنده گی شان متکی بر 

منازعات را حل و فصل نموده و در جستجوی جبران خساره از راه های گوناگون اند، و در حالیکه زيادی در سراسر جهان 

مین کننده گان نظر  آبنابرين مهم است تا اين ت. نقش تامین کننده گان روزمره عدالت مهم است، آنهم بدون مشکالت نمی باشد

.زنان همکاری می کند برای به عدالتدسترسی  تضمینانداز نشوند زيرا آنها قدرت مهم دارند که در 
 
  

. به عدالت صورت گرفته استآنها حق دسترسی  افزايشزنان و  قانونی در جريان سال ها، در اکثر کشور ها گسترش در حقوق

بصورت بوده است که هم  رفیدر حال افزايش مذهبی و عهای ، روش ديگر اما نمی توان انکار کرد که در اکثر قضايای داخلی

علیه  ًاکه مشخص دارندوجود  یدر همین زمینه ها است که قوانین و پالیسی ها. نقض می نمايندحقوق بشری زنان را  عمدی

زنان بخاطر دسترسی به عدالت ايجاد می  های توانايی ابررا در بر دوامدارچالش جدی  به اين صورت و نمودهزنان تبعیض 

 . کنند

تصمیم گرفتند که مهم است گفتگو  ايد کورددفتر و ( ICJ)سیون بین المللی حقوقدانان در روشنايی موضوعات فوق الذکر، کمی

راه اندازی مصروف کار اند، و ممثلین حقوق مذهبی و عرفی را میان مدافعین حقوق بشر که در بخش حقوق بشر زنان  های

                                                           
 /https://www.icj.org/icj-congress-2019-the-tunis-declaration-videoاعالمیه تونس، قابل دسترس در  44پراگراف  1
 .9109زنان  برای ملل متحددفتر : ، نیو يارک9109-9100در جستجوی عدالت : ، راپور پیشرفت زنان جهانزنان برای ملل متحددفتر   
، SDG16.3حمايت از تامین کننده گان روزمره عدالت جهت دست يابی به : کورد ايد، راه های متفاوت رسیدن به عدالت برای همه  

-https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Cordaid: ، قابل دسترس در9102سپتمبر 

Security-and-Justicerapport-Sept2019.pdf 
 



 

  
 

و دسترسی به عدالت در زمینه هايکه مذهب و قوانین عرفی با تمرکز به حصول اطمینان از حفاظت حقوق بشری زنان  نمايند 

 . فائق اند

، ممثلین عدالت، و ممثلین مذهبی را از مناطق آسیايی، افريقايی و شرق (WHRDs) اين گفتگو ها مدافعین حقوق بشر زنان

و بهبود دسترسی به عدالت تا در مورد حفاظت و رشد حقوق بشری زنان کرد خواهد  يکجابا هم ( MENA)میانه و شمال افريقا

 . ان را در داخل چهارچوب حاکمیت قانون و قانون و ستندرد های بین المللی حقوق بشر مورد بحث قرار بدهندنبرای ز

II . هدف 

ايجاد زمینه برای بحث میان مدافعین حقوق بشری زنان و ممثلین مذهبی و قوانین عرفی در مورد حصول اطمینان از تساوی 

 . محای تبعیض جنسیتی در زمینه عرف و مذهبجنسیتی و ا

III . تاریخ، ميعاد و سکو 

وقت تابستانی )بعد از ظهر  1 :0قبل از ظهر الی  00از ساعت  9191اکتوبر  90و  91نار ها بتاريخ های یاين سلسله از وب

دوام نموده و ساعت   الی  5.9 وبینارهر . برگزار خواهد شد (لباک تقو هب رهظ زا دعب 22:4 یلا 23:2) (اروپای مرکزی

جلسه از طريق برنامه زوم برگزار شده و ترجمه همزمان به زبان های  .داشتخواهد  برای رفع خستگیوقفه کوتاه يک 

 . فرانسوی، بهاسا و دری نیز فراهم می گردد

 (2پيش نویس )اجندای برنامه 

 دسترسی به عدالت برای زنان در زمينه قوانين مذهبی و عرفی افزایش

 0202اکتوبر  02و  02

سایر /مواد مورد نياز تشریحات برنامه تاریخ زمان و

 یادداشت ها

 اکتوبر  02

 ( سه شنبه)

 4:22 یلا 2:32)

 تقو هب رهظ زا دعب

 (لباک

 

دقیقه  01: يادداشت)

 (وقفه رفع خستگی

 تقاطع ها ميان عرف و مذهب و دسترسی زنان به عدالت: 2 وبينار

 

ی برنامه منطقوی افريقا –کیوغ، رئیس  -کاجل رامجاتهان :گرداننده

  (ICJ) کمیسیون بین المللی حقوقدانان

 

گرداننده بصورت خلص هريک از اشتراک کننده گان و : يادداشت)

نموده و صرف برای اعضای پنل مايک داده  ذکرمؤسسات مربوطه شانرا 

 ( خواهد شد تا خود را معرفی نمايند

 

 بصورت خلص توضیحرا  وبیناراهداف اين ) –نماينده کورد ايد  :افتتاحيه

 ( می کند

 

، سخن رانان و اشتراک کننده گان وبیناردر جريان اين  :وبينار شرح

کارشناس نظرات و تجارب شان را در پاسخ به سواالت ذيل مورد بحث 

  –قرار خواهند داد 

عرف و مذهب چگونه توانايی زنان برای دسترسی به عدالت را  -

 شکل میدهد؟ 

آيا راه های رسیدن به عدالت موجود در عرف و مذهب حقوق  -

 می کند؟  ترويجبشری زنان را 

 



 

  
 

آيا شما تصادم میان حقوق بشری زنان و راه های رسیدن به عدالت  -

 چگونه؟  ،عرف و مذهب را حس می کنید؟ اگر بلی موجود در

عدم  تشديدآيا روش های مذهبی و فرهنگی وجود دارد، که باالی  -

بر مساوات میان مردان و زنان تاثیر داشته و بصورت منفی 

زنان بخاطر دفاع از حقوق بشری شان اثر گذار  های توانايی

 باشد؟ 

 نمودهايجاد فضای را در میان قوانین عرفی و مذهبی چگونه زنان  -

 نمايند؟  دفاعحقوق بشری زنان  ازاند تا 

 

 : کارشناسسخنرانان 

دقیقه وقت داده می شود تا سخنان  8الی  7 رانسخنبرای هر : يادداشت)

طوری تشويق می شوند تا سخنان شان را  رانانسخن. شان را ايراد کنند

طرف اشتراک  ازتنظیم کنند که زمینه را برای پاسخ ها و بحث های بیشتر 

 .(کننده گان فراهم سازد

پروفیسور نازيال گهانیا، معاون پروفیسور در حقوق بین المللی  -

 حقوق بشر، پوهنتون آکسفورد

کالرا ريتا پديال، حقوقدان از فلیپین که کلیسای کاتولیک را در  -

 . ساخته است دخیلزنان ی مباحث پیرامون حقوق جنسی و تولید مثل

 جوسفین چانديرو، رئیس اجرائیوی، زنان پیشکار، سودان جنوبی  -

  DFJکالودين تسونگو، رئیس  -

 

 سوال و جواب

 

 را تشويق کند کهاشتراک کننده گان  تاگرداننده بايد کوشش نمايد : يادداشت)

ابراز نموده يا کارشناسان /رانانپريزنتیشن سخندر مورد نظريات شان را 

 .مطرح کننددر زمینه سواالت شان را 

 اکتوبر  02

 ( چهار شنبه)

 4:22 یلا 2:32)

 تقو هب رهظ زا دعب

 (لباک

 

 دقیقه 01: يادداشت)

 (وقفه رفع خستگی

بين  حقوقبهترین روش ها، مداخالت و مکلفيت ها مطابق : 0 وبينار

المللی حقوق بشر جهت حصول اطمينان از دسترسی به عدالت در زمينه 

 های فرهنگی و مذهبی 

 

  CEDAW، و عضو کمیته ICJخانم نهال حیدر، کمیشنر  :هگردانند

 

قبلی مطرح شده،  وبینارموضوعات مهم را که در گرداننده بايد : يادداشت)

 ( مرور کلی نمايددقیقه  5برای 

 

، سخنرانان و اشتراک کننده گان وبیناردر جريان در اين  :وبينارشرح 

کارشناس نظرات و تجارب شان را در پاسخ به سواالت ذيل مورد بحث 

– قرار خواهند داد 

دارد که دولت ها، وجود پذيرفته شده يی روش ها و مداخالت  چی -

د روی دست نسازمان های بین المللی و جامعه مدنی می توان

د تا تاثیرات مثبت عرف و مذهب باالی دسترسی زنان به نبگیر

 عدالت را حمايت نمايد؟ 

کدام تدابیر عملی سازمان های بین المللی و جامعه مدنی   دولت ها، -

که عدم نند محو کد تا روش های را نروی دست بگیر ندرا میتوان

 ؟ رسیدن به عدالت است سد راهو  تشديد نمودهتساوی زنان را 

که ازينزمانیکه قوانین مذهبی و عرفی علیه زنان تبعیض نموده و  -
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مکلفیت های اين شان میشود، مانع بتوانند از حقوق شان دفاع کنند 

 ؟ ممثلین چی است

برای مدافعه در زمینه های عرفی و مذهبی چگونه زنان فضای را  -

  ؟فقانه ايجاد نموده اندؤم

 

 : ن کارشناسراناسخن

دقیقه وقت داده می شود تا سخنان  8الی  7 رانبرای هر سخن: يادداشت)

تشويق می شوند تا سخنان شان را طوری  رانانسخن. شان را ايراد کنند

طرف اشتراک  ازتنظیم کنند که زمینه را برای پاسخ ها و بحث های بیشتر 

 .(کننده گان فراهم سازد

پروفیسور احمد شهید، گزارشگر خاص ملل متحد در مورد آزادی  -

 عقیده يامذهب 

ارنوال سابق از نايجیريا و حقوقدان حقوق بشر که څهوا ابراهیم،  -

 . قوانین شريعت کار کرده استزمینه  در

 تونکی، افغانستان ښفرشته کريمی، رئیس اجرائیه، د قانون غو -

 ، مالیزيا (SIS)شرينا شريف، خواهران در اسالم  -

 

 سوال و جواب

 

آيا از يکی از نماينده گان سازمان ها بخواهیم تا منحیث سخنان  –يادداشت )

 (دقیقه صحبت کند؟ 6-5اختتامیه برای 

 

 ICJسم ظريفی، سکرترجنرال : اختتامیه

 

 


