»ﻗﺴﻤﺖ دوم« ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺘﯽ

 cometstarmoonﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺒﻊ:
»ﻗﺴﻤﺖ دوم«
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 اﺳﺖ :ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در  27ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺧﻮد و از راه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮑﺎری
ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاروﭘﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺗﻌﻬﺪ« اروﭘﺎ و ﺷﻮرای اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ زد .اﺑﺘﮑﺎرات وﯾﮋه
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎورهﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ( ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪFGMزﻧﺎن ) ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺘﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اروﭘﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  2013اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺳﻄﺢ
دﻫﺪ.ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎل  2014ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﻣﮑﻤﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﺣﮑﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اروﭘﺎﯾﯽ« ای ﺑﻪ ﻧﺎمﻻﯾﺤﻪ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﻘﻮق و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮاﯾﻢﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،آزار و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ای ﺑﺮای اﺷﺎﻋﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﺑﯿﻦ  2010و  2015ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد«
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺘﻤﺰد و ﺗﻌﺎدل
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را در ﺳﺎل  2013ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی  2013و  2014ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ازدواج اﺟﺒﺎری و ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮت ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﯿﺮ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏزﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  80 ،2015درﺻﺪ از ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﮔﺎم ﺧﺘﻨﻪ
اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞای ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در اﺳﺘﺮاﺗﮋی
درﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻓﯿﺠﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﯿﺲ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد.

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﯽ« ﮔﯿﺮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻓﯿﺠﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش
اﺳﺖ » .ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن « ﻫﺎی  2010و  2019اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﺑﯿﻦ ﺳﺎل »زﻧﺎن
ﮐﺎر ﮔﺮوه درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » .رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻧﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ « وزارت
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل دو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد؛ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن .ﭘﻠﯿﺲ ﻓﯿﺠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻣﻊ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺪی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از  5درﺻﺪ ﺑﻪ 20
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﮐﺎر ﭘﻠﯿﺲ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻓﯿﺠﯽ آﻣﻮزش درﻣﺎن ﮔﺮان
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زن و ﮐﻮدک در ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ در ﺣﺎل آﻣﺎده
ﺑﺎش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ،2010ﺗﻤﺎﻣﯽ درﻣﺎن ﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻠﺰم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را »ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن« ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻬﺪ دارد و »ﮔﺮوه اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
ﺷﻮرای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ« ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2013دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراتﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ« ( ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل » (CAHVIO2015ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد را ﺗﺎ ﺳﺎل  2015ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد .ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ »زﻧﺎن
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ”ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ”ﺟﻤﻬﻮری ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ﺳﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ« ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﻃﺮﯾﻖﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ”ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ“ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ﺳﺎﺑﻖ
ﻫﺎی  2012ﺗﺎ  2015اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦﺑﯿﻦ ﺳﺎل »ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن وﯾﮋه ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ در اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﺧﺸﻮت
”،ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ”ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺟﻤﻬﻮری ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ﺳﺎﺑﻖﺧﺎﻧﮕﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﺒﮑﻪای از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻠﯽ )ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ( ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ذی ﻧﻔﻊ در اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  2013ﺗﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺖ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻫﺎ و ﻗﻀﺎت ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞاﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮن و اراﺋﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای درﻣﺎﻧﮕﺮان و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ .در
ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﮐﻤﮏ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دوﻟﺖ ﺑﺮ روی واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺮﺧﻪ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﮕﺬارد »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ.
را ﺑﭙﺬﯾﺮد» .ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺧﯿﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده و ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ .در 30
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش اﺻﻮل اﺣﺘﺮام و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای »اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2012ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ای ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ را ﺑﻪ راه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ازﺣﺮﻓﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺷﺪ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
را »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ را آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ »ﺗﻌﻬﺪ« دوﻟﺖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
)ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن«
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،در آﯾﻨﺪه
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن در ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺮﭘﻨﺎه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻓﺮد دﯾﮕﺮی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺺ
ﮔﺰارش دﻫﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد 1325ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﻮاﻧﻤﺪ ﺳﺎزی آﻧﺎن در »آراﻣﺶ ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ«
آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و اﺟﺮا »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« آﻟﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮔﺎم »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺳﺎل  ،2012ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدن ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2013اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره
ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را درک و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺗﻔﺎوت در دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل .2012
را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻮرد »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﯾﻮﻧﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬارد.
( را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺟﺮا» (CAHVIOﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ :ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﻤﭙﯿﻦ ای ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪﻫﺎ و  27دﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 9ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﺑﺨﺶ
آﻣﻮزش ﻣﺸﺎوران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ  21ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن آزار دﯾﺪه و ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اداﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻔﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنآﮔﺎﻫﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری در دوﻟﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ
اﺧﯿﺮا ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و رﯾﺎﺳﺖ آن را ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ای را
ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان و روﻧﺪی ﺑﺮای اﯾﺮاد دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان
ﺑﺎردار زﯾﺮ  14ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﺑﺮای آﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺰارش ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ درﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
آﺳﺎن ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ زﻧﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .دوﻟﺖ
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪای ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻮارد ﻗﺘﻞﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دادن ﺣﮑﻢ ﻋﻔﻮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎری را ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﺪوراس ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ و زﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ اﻻﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،ﻣﻮارد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .دادرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ
( دوﻟﺖ») ،SEDINAFROHﻫﻨﺪوراﺳﯽ-زﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﻫﻨﺪوراس ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺮدان و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در« ﺑﺴﺎزد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﺎﻫﻮا و ﺗﻮﻟﻮﭘﺎن ،اﯾﺰﻟﻨﯿﻮ ،ﭼﻮرﺗﯽ-ﻣﺎﯾﺎ ،ﺗﺎواﮐﺎ ،ﭘﺶ ،ﻣﯿﺴﮑﯿﺘﻮ ،ﮔﺎرﯾﻔﻮﻧﺎ ،ﻟﻨﮑﺎ
و ﺑﻪ ﻣﻮازات »ﺧﺸﻮﻧﺖﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ« و »ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« »،ﻫﻨﺪوراس
ﻫﺎ و ﺣﻔﻆﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه )» (2012-2022ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ«
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎص و واﻗﻌﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ  9ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻨﺪوراس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ»اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« و ﺗﺤﺖ ﭼﺎرﭼﻮب »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻧﺎن« دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻨﺪوراس از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﺸﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب  16ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﻫﻨﺪوراس ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در دوران دادرﺳﯽ دوﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ و درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻨﺪوراس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
رواﻧﯽ از آﻧﺎن در ﻃﻮل دوران دادرﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
»،راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺴﺮﻫﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،
ﻫﺎﺷﻮد .اﯾﻦ آﻣﻮزشآﻣﻮزش داده ﻣﯽ »ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی اﺟﺮای »ﮔﺰل دووم« دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ و رﺳﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ در »ﮔﺰل دووم« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﮐﺮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز آن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺠﺰا از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭘﯿﺶ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« از ﺳﺎل  2013ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮوه دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻣﻮران اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﭘﻠﯿﺲ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی در ﺣﺎل ﻧﮕﺎرش اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .در ﺳﺎل  2013ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺑﺰار ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و اﻓﺰاﯾﺶ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎل  2013ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ» .وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﮐﺎرﮔﺮوه،
وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ،ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن
زﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﯿﻦ  15دﺳﺎﻣﺒﺮ  2012و  30ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﻦ دوران
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﻮدن داﻧﺶ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﻮدک آزاری ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼش دارد ﻧﮕﺮش ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻪ
آﻧﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺧﺸﻦ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک را زودﺗﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﺳﻨﮓ
ای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎی ﺑﺴﺘﻪ
را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎل  2013ﻧﺘﺎﯾﺞ آن »زﻧﺎن ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ«  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل »ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ و »ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« زﻧﺎن ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺘﻨﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ وﯾﮋه دارد.
ﻫﺎیرا اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ« ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ »اﺗﺤﺎد« دوﻟﺖ ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ« را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای »اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ زد» .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ

ژاﭘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻠﯽ ،ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮدارد.
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ »ای ﺳﻮم ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ژاﭘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ ،ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ راه ﺑﺮدارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﻪ اﻧﻮاع
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﻬﺎده و از ﺗﻤﺎﻣﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ،ژاﭘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی زن در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﯿﻢاﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه در ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ ،و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻼﺋﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪن و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی .و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﺠﺪد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن .ژاﭘﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻮﺷﺪ .ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻨﯽاﻧﺪ و از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽﺟﻨﺴﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دوران زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺟﺮم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورهی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ« ﻫﺎ اﯾﺠﺎدای از اﯾﻦﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ از ﺳﻮی ارﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اداره ﻣﯽ ﻣﺸﺎوره
ﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪاﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺖ .ژاﭘﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺷﺎﻋﻪ »ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
… اداﻣﻪ دارد

