»ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم« ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺘﯽ

 cometstarmoonﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺒﻊ:
»ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم«
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.
اردن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﺗﻌﻬﺪ« دوﻟﺖ اردن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎص ﺗﺤﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ذی ﻧﻔﻊ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺮده ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را آﺳﺎن را اﻋﻤﺎل »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد و
ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎی وﯾﮋهﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و از اﺟﺮای آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
»دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و اﺟﺮای آنﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد
اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
را وﺿﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آورد» .دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ« ﻣﺎﻻوی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ
ﺷﻮد و در آن از رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻋﻤﻠﯽﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﻣﯽ »ﺗﻌﻬﺪ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻻوی ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 16روزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﺎﻻوی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺮای آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ذی ﻧﻔﻊ را ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآورد .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻫﺎیﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2012ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ ،از رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم »ﺗﻌﻬﺪ«
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻏﻠﻂ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﻤﺎر زﻧﺎن در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ﺣﺎﻓﻆ

ﺻﻠﺢ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮرﯾﺲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﺷﺪ ]ﺟﺰﯾﺮه[
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺖ (2012-2015) .دوﻟﺖ ﻣﻮرﯾﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺷﻮد.ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺮور ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﻓﺰودن ﺑﻪ آنﻫﺎ ،اﺟﺮای آﻧﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر و ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی آن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ازآﻣﻮزش ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬارﻧﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻫﺪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪازد ،ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻬﮑﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،ﻣﺠﺎزات و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻣﺮور ﻗﺮار دﻫﺪ .دوﻟﺖ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ دوﻟﺖ ”ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎاﯾﻦ ﻣﺮور در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ
و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰار در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﭘﻼﮐﺎرد ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﺑﺮوﺷﻮر ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی زرگ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
آورد و ﻣﺮاﮐﺰﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روی ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﺪ؛ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ
اﻧﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ( را ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده… )اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮐﺎری ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،رواﻧﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻧﺪﮔﯽای ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﺑﺮای ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻋﺎﻣﻼﻧﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻠﯽ
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاران ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻣﺮاﮐﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ را آﺳﺎن ﮐﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ در دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺶ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء
ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای آﺳﺎن ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،در  8ﻣﺎه ﻣﺎرس  ،2013دوﻟﺖ ﻗﺮار
ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﮐﻞ اﺟﺘﻤﺎع راه اﻧﺪازد و ﺳﺎل  2013را ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﮑﯿﻪ دارد.
دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺷﻮد ( ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ» (ICRAMاﯾﮑﺮام« ﺑﺮاﺑﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ  2012و  2016ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺬارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻧﭙﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻧﭙﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن
ﺟﻤﻠﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،از
اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮای
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺪازه ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .دراﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن »ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه« ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎزی ﻧﻤﻮده ،دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدیاﺳﺖ و ﺗﻼش دارد وﺟﻮد زﻧﺎن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده

ﺷﻮد.ﻫﺎی ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﯾﻊ و راﯾﮕﺎن و دادرﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ از دو راه ﻣﺸﺎوره
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺎل ،زﻣﯿﻦ ،ارث ،دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
اﻣﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮاﺑﺮی و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺟﺪی آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ.
را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﮐﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻨﺪد.
را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﻫﻠﻨﺪ
آن را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر راﻫﮑﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﻗﻒ و ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﻧﻮع از
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪای ﮐﻪ در آن واﺑﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﻓﺮد ،اﻓﺮاد
ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻠﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪای ،ادارات و ﺳﺎزﻣﺎنﺣﺮﻓﻪ
ﺑﺮای اﺷﺎﻋﻪ رﻓﺘﺎر »ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺪاﻫﺎی زن ﺳﺘﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﻢﻣﺎ ﻣﯽ«  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ»!ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎن« ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﺟﻮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﮕﺮش »ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪﮔﺎن« ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن در  15ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اراﺋﻪ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .روﺳﭙﯿﮕﺮی
اﺟﺒﺎری ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﻻﯾﺤﻪای را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ
ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن از  8ﺳﺎل ﺑﻪ  12ﺳﺎل زﻧﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺟﺮم ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺎزات
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺷﺶ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮوﻧﺪی ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﺳﻮدان ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در واﻗﻊ اﺧﺘﺼﺎص» (FLOWﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای زﻧﺎنﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« یای دﯾﮕﺮ از ﺗﻌﻬﺪات ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻮدﺟﻪای ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل  2012ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪای دو ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺗﻮﺟﻪﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
زﻧﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ.
ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮار دادن ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺗﺎ ﺳﺎل  2017ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ  20درﺻﺪی ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﮐﺎﻫﺶ  25درﺻﺪی ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از
ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﺎﻣﻼن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ زﻧﺎن را از ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و رو ﺑﻪ رو
ﮐﻨﺪ .ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﺎرﺑﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد در دوران آزادی ﺿﺎرﺑﺎن از زﻧﺪان ﯾﺎ دوران ﭘﺲ از ﺣﮑﻢ آزادی ﻣﺸﺮوط ﺣﻔﻆ ﻣﯽ
ﺑﻪ آن ،در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد »آزار اﻗﺘﺼﺎدی« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﻓﺰودن ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن
”ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2012ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ »ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ
»اِ ﺗﻮ واﻧﺎ« ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎریﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮداﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﺟﺪی
ﻧﺎ واﮐﺎ او« ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .ﻣﺎﺋﻮری ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻗﻮم ( ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ(E Tu Whānau Ora Programme of Action
اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ،ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ ( ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ» (Nga Vaka o Kaiga Tapuﮐﺎﯾﮕﺎ ﺗﺎﭘﻮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ »ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده« اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ »ﮔﺮوه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وزراء« دارد .وزرای دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ را در اداره
روی ﮐﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻔﺮد ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ
ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﻞ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ( ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش» (It’s Not OKاﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زودﻫﻨﮕﺎم ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ،ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی در ادارات ﭘﻠﯿﺲ»ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﺠﺎد و اداﻣﻪ دادن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺛﺮ

ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ »ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺗﺤﺎد« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮدهﮔﺎم
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  779ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﺟﺮای ﻣﺎده »ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :اﻋﻤﺎل وﯾﮋه ﻫﺎیاﺳﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎده  641ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎم
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده »رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ«  ،ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،اﯾﺠﺎد»دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺳﯿﺎﺳﺖ
 ،779ارﺗﻘﺎع ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم.
ﮐﻪ ﺗﻮان ﻃﺮاﺣﯽ و »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اداری ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻼش ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮیدوﻟﺖ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻘﻮق
ﻫﺎی اﺣﺘﺮام ،ﻋﺸﻖدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ارزشرا ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽﮐﻨﺪ ،روشﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ،در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،ﭘﺎﺳﺦ دادن و ﻣﺠﺎزات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،از ﺣﻘﻮق و ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
دوﻟﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ
و دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد وﺳﻌﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ» .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن« و »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻠﯽ« ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺮایﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
را »ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ« ﻧﺮوژ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻨﺪ .اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ،ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻠﯿﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺮاﺣﯽ
را در ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻮﻻی  2011اﻣﻀﺎء »ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ« ﻧﺮوژ
ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﻀﺎء ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻧﺮوژ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺮوژ اﮐﻨﻮن در روﻧﺪ اداری
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﮑﻮی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﺮوژ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻬﺎم در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرچ اﻣﺴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻧﺮوژ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ژوﺋﻦ ﺳﺎل
 2013ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﭙﺮدازد.
در ﻧﺮوژ ﻧﯿﺎز زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻣﺎر ﻣﻮارد ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺸﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺮوژ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر  2013ﯾﮏ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ
را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺿﺎرب ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎت ﻓﺮد ﺿﺎرب وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و اﮐﻨﻮن ﻧﺮوژ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮده ﮐﻨﺪ .ﻧﺮوژ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎس را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدهردﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮد ﺿﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر از ﮔﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺿﺎرب ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺟﺘﻤﺎع دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺧﺘﻨﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺣﻘﻮق ﮔﺮوه
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻘﯿﺪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻧﺮوژ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
 2013دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن آزادی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و آﯾﻨﺪه داﻧﺪ .در ﻓﻮرﯾﻪﻣﯽ
ﺧﻮد را ﻣﯽ داد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد .دوﻟﺖ ﻧﺮوژ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﻧﺮوژ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺟﻨﺴﯽ از اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردن اﺳﺘﺮاﺗﮋی
رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهدوﻟﺖ اﺻﻼﺣﯿﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﮐﺎر دادﮔﺎه در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ”ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺧﯿﺮا
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن دادﮔﺎه ﺑﻪ رای اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻮدک ﺑﻪ دادﮔﺎه و دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺪاوم در ﺧﺎﻧﻪ واﻟﺪﯾﻨﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻧﺮوژ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﻬﺎر  2013ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺲ ﻻﯾﺤﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮدارد.اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻋﻼمﻧﻮ و دوﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮﮔﻨﻮﯾﻞ ﮔﺎم دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎﭘﻮآ ﮔﯿﻨﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آن اﻓﺮاد اﺳﺖ .وزارت ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﭘﺎﭘﻮآ ﮔﯿﻨﻪ
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دوﻟﺖ
دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ واﺣﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ادارات ﭘﻠﯿﺲ و ارﺟﺎعﻣﯽ
و آﻣﻮزش ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،آن ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ
ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﺗﺸﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ ﭘﻠﯿﺲ
و ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺷﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ »ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻﯾﺤﻪ« اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻣﺼﻮب  1971از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ» .ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﯾﺐ« ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اچ آی وی و اﯾﺪز ارﺗﺒﺎط
ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪود  60درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدهﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﻧﻮ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ( در ﭘﺎﭘﻮآ ﮔﯿﻨﻪ» (NACSﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺪز دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ« اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ اچ آی وی،ﺧﺒﺮ داده
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و رواج ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،دﺧﺘﺮان و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ ﮐﻪ
اچ آی وی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮد .وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﺪز،ﻫﺎی ﺷﺮﯾﮏ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺪز ،ﺷﺮﮐﺎی آن و اﻓﺮاد ذی ﻧﻔﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺟﺮایﻧﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دوﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮﮔﻨﻮﯾﻞ در ﭘﺎﭘﻮآ ﮔﯿﻨﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﻮﮔﻨﻮﯾﻞ را رواج دﻫﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ«
ﺑﻮﮔﻨﻮﯾﻞ ﭘﺲ از ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻋﻤﻠﯽ ،ﺳﮑﻮﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﮔﯿﺮیﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ و رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
درک ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ آن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی ذی ﻧﻔﻊ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در آن ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ.
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.ﭘﺮو ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ اﯾﻦﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده دوﻟﺖ ﭘﺮو ﺗﻌﻬﺪ
ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2013ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ را در  80درﺻﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺗﺎ ﺳﺎل  2016در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم
ﻗﺮار دﻫﺪ.
…اداﻣﻪ دارد

