»ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ« ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺘﯽ

 cometstarmoonﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺒﻊ:
»ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ«
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.
ﺗﻮﮔﻮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺟﻨﺴﯿﺖ دارد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﮔﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
رﻓﺘﻦ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن از راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،اﻋﺘﺒﺎر و آﻣﻮزش در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و
ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ،ﺗﻮﮔﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺪارک آﻣﻮزش درﺑﺎره ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎران در ﺟﺎﻣﻌﻪ »وزارت ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺎن« ﺳﺎزی در
دﺧﺘﺮان از ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﮔﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت ﻣﯽﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﺮو
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻤﻨﻮع و ﺟﺮم ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺧﯿﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ
ﮐﻨﺪ.زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺘﻨﻪاﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮبﺗﻮﻧﺲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ در راه اﺟﺮایﻫﺎﯾﺶ را اداﻣﻪ داده و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﺗﻮﻧﺲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش
اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ داده ،ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،در ﺳﺎل  2012ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
اﻋﻤﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ذی ﻧﻔﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ و ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن »ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و »زﻧﺎن و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .وزارت
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ» .دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« اﻋﻤﺎل
در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی  16روزه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده از ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ
درﺳﺖ از ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده
در ﺣﺎل »وزارت زﻧﺎن و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده« ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.
ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ
 ،در دﺳﺎﻣﺒﺮ  2012ﺗﻮﻧﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ»ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﺮد.
ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد اﮐﻨﻮن در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ» ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺗﻮﻧﺲ«
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯽ ﮐﻢ ﺗﻌﻬﺪات دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﻗﺎﻧﻮن آزار ﺟﻨﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﻃﺮف وزارت دادﮔﺴﺘﺮی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺗﻬﯿﻪ

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ» .دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﻫﺎیو ﮐﺎﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ
ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
را ﺑﻪ»ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ادﻏﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺴﺎزد و ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2013در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺳﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﻣﻠﯽ ﺧﻮد و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ« 14
ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ و ﺧﺘﻨﻪﮐﻨﺪ ،ازدواج اﺟﺒﺎری را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را اداﻣﻪ دﻫﺪ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای دوﻟﺖ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻮدﺟﻪ »ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ« اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز
و آزار در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﮐﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری را ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﮐﻨﺪ.
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎه ﻣﺎرچ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﻪ روز ﺷﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎی ﺧﻼﻓﮑﺎری ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ در ﺧﻄﺮ ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ.ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﺜﻼ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی »از اﺑﺘﺪا اﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ« اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ روش
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﮏ ﺗﮏ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻦ داﻧﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻮدک آزاری ﻗﺮار داد ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن را داد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺟﻠﻮ آﻣﺪن و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ آزارﻫﺎی ﻣﺨﻮﻓﯽ ،ﺣﺮﻓﺸﺎن ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺑﺪاﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ زدهاﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺑﺪاﻋﺎت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از روی دادن
ﺟﺮم ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ »ﺣﻖ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن« ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ”وﻟﺰ“ در ﻣﻮرد ﻣﻮارد اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه در دوﻟﺖ
زﻧﺎن و آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داوﻃﻠﺐ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در ﺳﺮ
اﻧﺪ.ﻫﺎی  2012و  2013ﺑﺮای اﺟﺮا و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﺳﺎلاراﺋﻪ ﻣﯽ ”وﻟﺰ“ ﺗﺎ ﺳﺮ
”وﻟﺰ“ دوﻟﺖ وﻟﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﯿﺮا ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻮدن ،ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن آﻣﻮزش و اﻃﻼع ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻮد .اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺧﺪﻣﺎت در وﻟﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺟﻨﺴﯽ دارد .ﻣﺜﻼ دﺳﺘﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی زاﯾﻤﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺣﮑﻢ« و »ﻋﺪم آزار« درﯾﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺟﺎزه
ﻫﺎی  2012ﺗﺎ  2015ﻣﯿﺰان  34.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎصدﻫﺪ .در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎلرا ﻣﯽ »ﻣﺮاﻗﺒﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل  2013وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺪاﺧﻠﻪ زودﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎری راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘﻮق زن در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ رﯾﺴﮏ و راه ﺗﻤﺎس آﺳﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺪ در ﺣﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪنﺧﺎﻧﮕﯽ را داﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺘﮑﺎری ای ﮔﺮوه  8ﺑﺮای اراﺋﻪﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺴﺎل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ دوره
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن درﮔﯿﺮیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در  21ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪف ﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی و
زﻧﺎن در ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮدارد.اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ،ﺪر ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻗﺪمﻫﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺘﻞ در  12ﻣﺤﻠﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  2013ﺑﺎ ﻫﺪف آزﻣﺎﯾﺶ روشﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺮای ﺗﮑﺮار در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻼت در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه از راه دور ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮارد ﺣﻤﻼت
ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎل  2013ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺪارک ﭘﺲ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و روﻧﺪ دادرﺳﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﺮد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰماﻟﻌﻤﻞﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳﺘﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ادارات ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل اﻧﺪازه
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ »ﺟﺮاﯾﻢ ﮔﺰارش ﻣﻨﺴﺠﻢ«ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺟﻨﺴﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎوز در آﻧﺎن ﻫﺎی ﮐﻠﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻣﯽ
ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪزﻧﺎن و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ.

●

●

ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮدارد و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮐﻪ ﮔﺎم ﮐﻨﺪ وﯾﺘﻨﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
وﯾﺘﻨﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎ را ﺑﺮدارد:
 .1اﯾﺠﺎد و اداره ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ،از ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش و ﮔﺮدﺷﮕﺮی« ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻠﯽ ،را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ از ﺳﻮی
»،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی« »،وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ« »،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ« ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪو ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ »ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.و ﺳﺎزﻣﺎن »وزارت ﮐﺎر ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ﻣﻠﯽ .اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن روش ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  .2ﺗﻮﻟﯿﺪ و اداره
اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮔﺰارش دادن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ دوﻟﺖ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻄﻮح و ﺗﻤﺎﻣﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،درﻣﺎن ،ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪاﺧﻼت در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ؛ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ  .3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ و در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ از وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ اﺟﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﮔﺰاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ »وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش و ﺗﻮرﯾﺴﻢ« ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2016ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ

