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زنان
و رنج نابرابری

بی پناهی زنان
 آزار و اذیت جنسی

تبعیض های جنسیتی
قتل های ناموسی

محرومیت از حق آزادی پوشش
ازدواج های اجباری دختران خردسال



تبعیض های جنسیتی

• محرومیت زنان از حق رهبر و رئیس جمهور شدن
• محرومیت زنان از قضاوت

و  نگهبــان  شــورای  خبــرگان،  مجلــس  بــه  ورود  از  زنــان  محرومیــت   •
نظــام مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 

• محرومیت از حق آزادی پوشش
• اعمال مجازات بی رحمانه سنگسار علیه زنان

• تبعیض های جنسیتی در توزیع قدرت و پست های عالی مدیریتی
• برابری شهادت دو زن با یک مرد

گـــذاری حـــق حضانـــت  • اولویـــت پـــدر و جـــد پـــدری نســـبت بـــه مـــادر در وا
کـــودکان 

کشور برای زنان متاهل • نیاز به اذن همسر برای خروج از 
تماشــای  و  ورزشــی  هــای  اســتادیوم  بــه  ورود  از  زنــان  محرومیــت   •

مــردان فوتبــال  مســابقات 
کنسرت • محرومیت زنان از تک خوانی در محافل عمومی و اجرای 

خشونت های اجتماعی

• قتل های ناموسی
کار • آزار و اذیت جنسی در جامعه و محل 

کننده پرده بکارت • اجبار زنان به انجام آزمایش تحقیر 

چالش های حقوقی و کیفری

کیفری دختران )۹ سال( • پایین بودن سن مسوولیت 
)نابرابــری  قصــاص  از  پــدر  معافیــت  و  فرزنــد  قاتــل  مــادران  قصــاص   •

مــادر( و  پــدر  مجــازات 
 • لزوم پرداخت مابه التفاوت دیه در قصاص مرد برای قتل زن

ــه شــوهر در هنــگام مواجهــه  • مســاله فــراش، اعطــای مجــوز قتــل زن ب
ــه، در حالیکــه عکــس آن صــادق نیســت ــا مــرد بیگان ــا همبســتری زن ب ب
• فقــدان تعریــف متقــن و صریــح از دفــاع مشــروع در مــورد زنــان قربانــی 

تجــاوز و آزار جنســی و جســمی

نقایص و کاستی های قوانین 
ناظر بر خانواده

• فقدان حمایت قانونی در زمینه ی ازدواج های اجباری دختران خردسال
• عــدم پیــش بینــی جبــران خســارات و مســوولیت های مدنــی ناشــی از 

برهــم زدن نامــزدی از ســوی مــرد
بــه مســائل  بــا عــدم مبــادرت  زنــان در مواجهــه  از  • فقــدان حمایــت 

توســط شــوهر از همســر  تمکیــن  عــدم  و  زناشــویی 
• بی پناهــی زنــان در مواجهــه بــا ســوء اســتفاده مــردان از مــاده ۱۱۰۵ 

گــذاری »ریاســت مــرد« بــر خانــواده قانــون مدنــی در وا
• نبود قانون حمایتی از زنان پس از طالق در تامین هزینه های زندگی

گذاری مطلق حق طالق به مردان • وا
کیفــری الزم در مــورد نفقــه ی ایــام  • فقــدان ضمانت هــای حقوقــی و 

گذشــته و نفقــه ی بیــوه ی بــاردار
• تشتت موجود در قوانین در زمینه ی تعدد زوجات

حضانــت  و  مهریــه،  نفقــه،  چــون  مســائلی  در  ضابطه منــدی  عــدم   •
موقــت ازدواج  در  احتمالــی  فرزنــدان 

کودکان در شرایط عدم استحقاق  • سکوت قانون در خصوص حضانت 
کار افتادگی و ابتال به بیماری های مسری شوهر به دلیل اعتیاد، از 

• ســکوت قانــون در خصــوص ســهم زن از عیــن زمیــن متعلــق بــه زوجــه 
در ســهم االرث

• محرومیــت زنــان از ســهم در عیــن بنــا و اشــجار و محــدود شــدن آنــان 
بــه دریافــت ســهم در قیمــت

بــه  زنــان  کــه حقــوق  • فقــدان سیســتم دادرســی مناســب در جایــی 
دلیــل تــرک انفــاق یــا تعــدد زوجــات پایمــال شــده اســت

تضییع حقوق زنان در 
محیط کار

• فقــدان رویکــرد منســجم و واحــد در بیــن مســووالن در مــورد افزایــش یــا 
کاهــش اســتخدام زنان

• وجود سهمیه بندی جنسیتی در استخدام در دستگاه های دولتی
نبــود حمایــت قانونــی موثــر از زنــان در زمــان مرخصــی زایمــان و همچنین 

کار پــس از بازگشــت به 
بیمه هــای  از  اســتفاده  بــرای  خانــه دار  زنــان  مالــی  توانایــی  عــدم   •

زمینــه ایــن  در  قانونــی  حمایــت  نبــود  و  خویش فرمــا 
• مشکالت بیمه ی زنان خانه دار و سرپرست خانوار

• به رسمیت شناخته نشدن خانه داری به مثابه یک شغل
کار و حفاظــت فنــی و  کارگــران زن در شــورای  • محرومیــت نماینــدگان 

کار بهداشــت 
کارگری • تبعیض در بازنشستگی پیش از موعد زنان در بخش 
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