ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺘﯽ

 cometstarmoonﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺒﻊ:
»ﻗﺴﻤﺖ اول«
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ از رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات »ﺗﻌﻬﺪ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ذﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۶۱روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدن اﺳﺖ:
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد و ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون
ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪن درﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و دادﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺳﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻟﺒﺎﻧﯽ
ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﮐﻪ در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دوﻟﺖ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮدارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
دوﻟﺖ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎی زﯾﺎد دادﮔﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎورهدﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺎن دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
در اﯾﻦ راه ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺎرد.
ای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،دﻻﯾﻞ و ﻋﻮاﻗﺐ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪن ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوام ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ
اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده وﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه ﻫﺎ از ﺳﺎل  2006ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪرﺳﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آزار را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ روی آﻣﻮزش ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺼﻮل ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ
زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
و در ﭘﺎﯾﺎن اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد
را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﺪ ﺳﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح زﻧﺪﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ،
ﮐﺎر آﻣﻮزی ،ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ راه و ﭼﺎه زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﺰت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮم در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و آﻣﺎر ﻣﻠﯽ ﺧﻮدﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ
را در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن
»ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی زﻧﺎن« ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان را در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺨﺶ
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﮐﻼسﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻓﻌﺎﻻن دوﻟﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﻓﺘﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ آن ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن« داﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮبدوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮد و اﺑﺪاﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ» :دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ »ﺧﻂ« ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﮑﻞ دادن رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﭼﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ را
ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآورد.
در »ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﺟﺮای »ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ« ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای »اﯾﻤﻦ در ﺧﺎﻧﻪ« و »اﯾﻤﻦ در ﮐﺎر« ﻫﺎی اﺑﺰاریﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻌﺒﻪ »روﺑﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﭘﺮوژه«
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻮارد را ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ
ﺗﺨﺼﺼﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ» .اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻠﯽ آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺸﺎوره« ای ﺑﺎ ﻧﺎمدوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و درﻣﺎن ﮔﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای »درﻣﺎن ﮔﺮان ﻣﺘﺤﺪ« ( ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ» (DV-Alert،دی وی اﻟﺮت« ای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمدر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺗﺴﻬﯿﻞ »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻤﺘﺎز« ﺑﯿﻨﻨﺪ.ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

●

●

●

●
●

ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اﻣﻀﺎء و ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار دﻫﺪ .اﺗﺮﯾﺶ
( را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2013اﻣﻀﺎء وCAHVIOاﺗﺮﯾﺶ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )
ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار دﻫﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را در ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ روﺳﯿﻪ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن روﺳﯿﻪ
ﭼﻬﺎرم ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻋﺎﻣﻼن آن و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ  ،روﺳﯿﻪ»ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﻪ دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪامروﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ »ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم « و »ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ
ﮔﻔﺘﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ .در ﻃﻮل 16

ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ »ای ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖﺧﺎﻧﻪ« ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،روﺳﯿﻪ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﺠﺎد ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻨﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ
 ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ»ﻫﺎی ﺑﺤﺮاناﺗﺎق« ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﺮدان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»ﺷﻮرای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ» .دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ« ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺎم
را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻔﺎد آن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ »ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﻮد  21ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ازدواج اﺟﺒﺎری ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ذی ﻧﻔﻊ ﺑﻪ روز
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﻮی« ﺑﻠﮋﯾﮏ از ( و آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ» (CEDAWﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن«  19ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﻼوه از ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ »ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  2014ﺗﺎ  2018ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ« ﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﺷﯽ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺮا ،ﭘﯽ ﮔﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺧﯿﺮا دو ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ[ ای ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رازداری ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﺸﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ »ﻣﻨﻊ ﻣﻮﻗﺖ ورود زوج« ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﻨﺪ.را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺰارش دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﻣﯽ ]رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎزی در اﺟﺘﻤﺎع و در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ
ﻫﺎی  2012ﺗﺎ  2014ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮایﺧﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ،ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد» .زﻧﺎن ،آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ« ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
»ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﮐﻨﺪ ﮐﻪﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ
 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد .ﺷﻤﺎره ( و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ(CAHVIO
( را» (CAHVIOﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ راﻫﮑﺎری ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد .ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن وﺿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی روﺷﯽ
ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮای ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ«  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد » 1325ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ،آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ
آﻧﺎن در ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ و ﻣﻌﺮﻓﯽ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻣﻮزش ﻣﺎﻣﻮران ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد اﺳﺖ .در
دﻫﺪ .اﯾﻦﻫﺎی ﻣﯿﻦ ﮔﺬاری ﺷﺪه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ راه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
»ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺮزﯾﻞ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ »ﻣﺎرﯾﺎ دا ﭘﻨﻬﺎ« دوﻟﺖ ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻗﺎﻧﻮن ،دادﮔﺎهﻫﺎی وﯾﮋه ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد »ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﺮده ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ زده ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده و ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان را در راه ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﻌﻬﺪ دارد .دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ زده ﮐﻪ از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ،زﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه را زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺎن و »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن« دﻫﻨﺪ .دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا اﺧﯿﺮاﻣﯽ
دﺧﺘﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺧﺸﻦ ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا از ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد زﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺘﺮاﺗﮋی
دﺧﺘﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﮔﻢ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از راه ﺣﻠﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ
آن در  11اﮐﺘﺒﺮ  2012ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻧﺎدا از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ روز دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﯾﻨﺪه
اﻋﻼم داﺷﺘﻪ و آن را »ﻧﺎﻣﻮس« ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی« ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا در
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ :ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﺎت ﺟﺪی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم ﮐﻮدک آزاری ﺟﻨﺴﯽ و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز در ﻣﻼﻗﺎت اول را وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﺎن
ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻋﻤﻖ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺎدا در زﻣﯿﻨﻪرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهای اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن .ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﻮ ﮐﺮده و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻠﯽ
 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﺎل  2000را ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﻧﻮاع آﻣﻮزش ،داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
و اﻓﺴﺮان ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.
ای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺷﺪﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ
ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .زن ﮐﻠﻤﺒﯿﺎﯾﯽ در داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮد داﻧﻤﺎرک دوﻟﺖ
داﻧﻤﺎرک ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ روی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﺗﺠﺎوز در ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﺷﺎﻋﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.
در داﻧﻤﺎرک ﺣﺪود  1.4درﺻﺪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺪود  28000ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رواج دارد .و از ﻫﺮ ده زن ﺟﻮاﻧﺘﺮ از  24ﺳﺎل ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .داﻧﻤﺎرک ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﯾﻨﺪه« ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن آﻣﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻼش
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وداﻧﻤﺎرک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2013در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده »ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ آن
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻫﻨﺪ.

داﻧﻤﺎرک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮل ،زﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ ،زﻧﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻤﻬﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ دوﻟﺖ
ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮدارد .ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ« دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای از ﺗﺸﮑﯿﻞ
( ﺧﺒﺮ داد» (CONAPLUVI.ﺧﺎﻧﮕﯽ
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  2013ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ
ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮای دادرﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮاﻧﻪ و آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ داد.
را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده »ﺗﻮاﻧﯿﺪ :ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢﺷﻤﺎ ﻣﯽ« وزارت زﻧﺎن ﺟﻤﻬﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ و ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.را ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪن ﻗﺘﻞ »ﻗﻮل ﻣﺮدان :ﻫﺮ روز ﮐﻤﺘﺮ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ«
… اداﻣﻪ دارد

