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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ اﻫﻞ ﮐﺮاﭼﯽ و ﻣﺎدر  ۹ﻓﺮزﻧﺪ از ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺑﺮادر ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﺑﺎر دوم ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﻧﺸﺪن ﻏﺬا ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻊ او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻻﻫﻮر ﻣﺎدری دﺧﺘﺮ
18ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺸﺖ .در ﻣﻮری ﭘﻨﺠﺎب اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮﺷﺎن را
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ۹۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای رد ﮐﺮدن ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﺑﻠﻮچ ،ﻣﺪل ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺮادرش در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺖ.
ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﯿﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ازدواج ﻛﻮدﻛﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪی اﺳﺖ ۱۲ .درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻞ از
 ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .ﺳﺎل  ۶۱۰۲ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از ﺳﻮی ﺷﻮرا« ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ »و« ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢاﻧﮕﯿﺰ »ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ۹۰۰۲ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ  ۸۲ﺑﻨﺪ دارد ،ﺗﻤﺎم
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ و ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﺮ
زن ،ﮐﻮدک ،ﻣﺮد ﯾﺎ ﻓﺮد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻗﺮار دارد ،در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ازدواج ،ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم آزارﻫﺎی ﻋﻤﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ،و آزارﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ
و ارﻋﺎب ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ورود ﺑﯽاﺟﺎزه ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ ،آزار ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ روز ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻬﻠﺖ  ۰۳روزه ﺷﺎﻫﺪان و ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت
دادن و ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮدن ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺸﺎوره را دارد اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﺑﺪون
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮدش از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺮون ﺑﺮد ﯾﺎ او از ﻣﺰاﯾﺎ و ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد .دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮای ﻓﺮد در
ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﺜﻼ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از او در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادﮔﺎه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻓﺮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺨﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮان او را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع دادﮔﺎه آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﭙﺮده
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ اﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ،ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﻣﺎﻣﻮران
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ،دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ
و اﻓﺴﺮان ﺧﻮد از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن را در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ
از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اردو و زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺖ ،ﭘﻠﯿﺲ و اﻋﻀﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش
دﻫﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ) (NCSWﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دورهای ﻣﻘﺮرات درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آن را
اﺻﻼح ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻻزم درﺑﺎره رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﺸﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ درﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎل  ۰۱۰۲ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎم زن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
ﺳﺎل  ۲۱۰۲رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎم زن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎم زن اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺎزه ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺑﺎره ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﻮد.
«ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از رﻓﺘﺎرﻫﺎی زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ »ﻧﯿﺰ ﻻﯾﺤﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ،
ازدواج اﺟﺒﺎری ،ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و … ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻼﺣﯿﻪ ای از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم« ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزداری از اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ »در ﺳﻨﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺠﺎوزان و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽداد .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ درﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ درس از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺣﻀﻮر ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎوره داده ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻻﯾﺤﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ درﺳﺘﯽ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰﮔﺮد و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﻤﯿﻨﺎر در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﭼﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺪﻧﯽ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﺎل  ،۱۱۰۲ﯾﮏ ﮐﺎرزار  ۶۱روزه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن «ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ »راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
و دﺧﺘﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺗﺒﻪ اول را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرزارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ۰۰۵۴ .ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ  ۰۰۵۱ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن زﻧﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  ۰۰۷ﻫﺰار اﻣﻀﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺷﻬﺮداریﻫﺎ  ۷۵ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

