ﻃﺮح«  ۱۱۰۲ﺑﺮای اﺟﺮای -راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺮ ۶۱۰۲
»ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ۰۳۰۲

 Erik Törnerﻋﮑﺲ:
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن
ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر،
ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﭙﯽ راﯾﺖِ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭼﺎپ اول :ﻣﺎرس ٢٠١١
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﻫﻮرا اﻓﺸﺎر
ژرف روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ، :ﻗﺴﻤﺖ دوم ،ﻗﺴﻤﺖ اول
ﻫﺪف:
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن.

●

اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزِ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن
آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﻪ دارای ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،رﻓﺎه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل در ﻗﻄﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ زﻧﺎن ﻗﻄﺮی در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ

ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﮐﻠﯿﺪی اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎتاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻮم ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )ﻣﺜﻼ در ﻣﺼﺮف آب و ﺑﺮق(
ﭘﺎدﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﻗﺐ
ﺗﻮاﻧﻨﺪﺷﻮد؛ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮورش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﻄﺮی اﻣﮑﺎن« ﻗﻄﺮ
»ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺮح ﻣﻠﯽ  ٢٠٣٠روﯾﮑﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و دراز ﻣﺪت ،اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﺘﻌﻬﺪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﻄﺮ »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ  «٢٠١٦آورد.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻄﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از آﻧﮑﻪ آﻧﺎن درآﻣﺪی ﺑﺴﻨﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻬﺪش را ﺑﻪ ﻣﺮدم
از ﻃﺮﯾﻖ  ٣ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و  ١٠ﭘﺮوژه اوﻟﻮﯾﺘﯽِ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ  ٣ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ:
ﻗﻄﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﻗﻄﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺮوم و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﻄﺮ از راه ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دوﻟﺖ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

●
●

●

ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻄﺮ از ﻃﺮف ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ:
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻋﯽ:
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﺟﻨﺎس و ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف

●
●
●
●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﺧﯿﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت:
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺒﯽ ﺣﻤﺪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
وزارت ﮐﺎر
وزارت اوﻗﺎف و ﺷﺌﻮن اﺳﻼﻣﯽ

●
●
●
●
●
●

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ:
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻋﯽ:
اﻋﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ )ﻣﺜﻼً زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺎن آور و ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ(

●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﺧﯿﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت:
وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

●

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ:
ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻋﯽ:
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری

●
●
●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﺧﯿﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت:
ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

●

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻋﯽ:
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﺎزﻣﺎ ﻧﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ

●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﺧﯿﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت:
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
وزارت اوﻗﺎف و ﺷﺌﻮن اﺳﻼﻣﯽ

●
●

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺧﯿﺮه
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻋﯽ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ

●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﺧﯿﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت:
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن

●

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ:
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻋﯽ:
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

●
●

اﺟﻨﺎس و ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف

●
●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﺧﯿﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت:
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
دار اﻹﻧﻤﺎء )ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻟﻌﻮﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن
ﺣﻼل اﺣﻤﺮ ﻗﻄﺮ

●
●
●
●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﯿﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻄﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻧﯽ:
دار اﻹﻧﻤﺎء )ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﮐﻤﮏ درآﻣﺪ )اﻋﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ(
ﺑﻮرﺳﯿﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺪارس
ﮐﻤﮏ ﺑﺮای دﯾﺎﻟﯿﺰ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی
ﮐﻤﮏ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺎروری
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض

●
●
●
●
●

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﮐﻢ درآﻣﺪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻗﻄﺮیﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮوض ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

●
●
●
●

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﻄﺮ
اﺷﺨﺎص ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر

●
●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻧﯽ:
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻟﻌﻮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
درﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوری اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری
)»ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن« ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )ﻣﺜﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺎدان »ﻓﺮﺻﺖ دوﺑﺎره« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

●
●
●

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻌﺘﺎدان داﺧﻞ و ﺧﺎرج از زﻧﺪان

●
●
●

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ:
دوﻟﺖ

●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻧﯽ:
ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ )اﯾﺎدی اﻟﺨﯿﺮ(
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮاد آﻣﻮزی ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ،ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ارزش ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﭘﺮوژه رﻣﻀﺎن«

●
●

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
ذﯾﻨﻔﻌﺎل ﮐﻠﯿﺪی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻗﻄﺮیﻫﺎ )ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ ،زﻧﺎن و ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ

●
●

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ:
)sponsorﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )

●

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻧﯽ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
روان درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﭘﺮوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی آﮔﺎه ﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن

●
●
●

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف اﺻﻠﯽ:
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن

●

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ:
دوﻟﺖ

●

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺮای ﭘﺮوژه
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪای ﺑﻮدنِ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﺳﺖاﻧﺪر ﮐﺎران ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ .وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از :راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ  «٢٠١٦ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِﭘﺮوژه
ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﻫﺒﺮیِ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻪ ﺳﺎل اولﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﺧﻮاﻧﺪ ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﺑﺨﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» .راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ«
ﻫﺪف:
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﺳﺖاﻧﺪر ﮐﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای  ٩ﭘﺮوژۀ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

●

ﺑﺮرﺳﯽ و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

روز ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ داری ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم
ﮐﻨﺪﮐﻤﮏ ﻣﯽ »ﻗﺎﻧﻮن  ٣٨ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل  «١٩٩٥ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺑﺪاع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻪ اﻋﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﺧﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﻋﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ٢٢٥٠رﯾﺎل ﻗﻄﺮ در ﺳﺎل  ،٢٠٠٦ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺗﻨﻬﺎ  ١٧٨٦رﯾﺎل اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺪف:
اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

●

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ای را ﮔﺴﺘﺮشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ( ،ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزشsocial inclusionدوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﻣﻌﻠﻮﻻن )
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽﻣﯽ »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﻄﺮ« ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت،
ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎر درﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺤﺮوم روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد» .ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﭘﯿﻤﺎن« اﺟﺮای ﻣﻔﺎد
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎهﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺷﻤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
ﻫﺪف:
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ،ﮐﺎر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ از  ٣ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5ﻣﻮﺳﺴﻪ.

●

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزیِ وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ،
ﭘﺮوژۀ  ٢ﺳﺎﻟﻪای آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دوﻟﺖﻫﺎ و ﭘﺮوژه( ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪbaselineﻗﻄﺮی ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎی )
ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد .ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه ﻣﺘﮑﯽﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺪف:
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺠﺎد ﻃﺮحﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ.

●

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ
»ای اﻣﻦ ،اﯾﻤﻦ و ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺴﺎزد.ﮐﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻗﻄﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ«
ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ٢٠٣٠
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای رﻓﺎه ﻫﻤﻪ ﻗﻄﺮی ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ای ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن( .وﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ)اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻓﺮدی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻣﻦ و ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
ادارات دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﺮام و ﮐﺮاﻣﺖ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮی و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه ﻫﻤﻪ »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ  «٢٠١٦ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﮐﻦِ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺑﻪﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ »اﻣﻨﯿﺖ« ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺘﯽﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊﺗﺮی از
ﺗﻬﺪﯾﺪات از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺼﺎدف ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮد.
ﭘﺮوژه اوﻟﻮﯾﺖ داده ﺷﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ و ﭘﻨﺞ ﭘﻨﺞ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻬﺪش در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮد و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻣﻠﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ

ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ دوﻟﺖ:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺷﺪﯾﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
روﯾﮑﺮد ﻣﻠﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺜﻼ از راه ﻧﻈﺮات ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﺟﺮای آﻧﻬﺎ(.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪهای را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

●
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ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮدﻣﯽ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺮم،
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪﻣﯽ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ ،وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اداره ﻣﻀﻨﻮن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻋﺎدی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دوﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦِ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ را از راه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دادهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از راه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶِ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﮑﺎف ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ ،روﻧﺪﻫﺎی در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﻓﺮﺻﺖ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزیِ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای دادﮔﺎه را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ دادﮔﺎه را ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دادﮔﺎه ،ﺟﺮمﺷﻨﺎسﻫﺎ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﺑﻪروز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ:
ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در دﺳﺘﺮس ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮاﯾﻢ و رده ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دادهﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
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ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان( ﻣﯽ» (open door policyدرﻫﺎی ﺑﺎز« ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻧﺪر ﮐﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ و دوﻟﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﻦﺗﺮی را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎتِ ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ را
اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و در اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ،ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ
وﺿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻠﯿﺲ ،دادﮔﺴﺘﺮی ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای اﺟﺮای روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ،دادﮔﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪان ﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺠﺰای ﺧﻮد را
( ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪe-justice.رﯾﺰی ﺷﺪه ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاریِ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽِ ﮐﯿﻔﺮی )دارﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺪف:
اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.

●

ﺳﺎزد.را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ  «٢٠١٦اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از راه ﻣﺤﺎﻇﻔﺖ از اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،آﮔﺎه ﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﺼﺪوﻣﺎن
ﺗﺼﺎدف ﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﮐﻠﯿﺪی اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻣﻦ و ﺑﺎﺛﺒﺎت
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﮐﻨﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻃﺮح«  ۱۱۰۲ﺑﺮای اﺟﺮای -راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺮ ۶۱۰۲
»ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل 2030

 Magharebiaﻋﮑﺲ:
ﮐﭙﯽ راﯾﺖِ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭼﺎپ اول :ﻣﺎرس ٢٠١١
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﻫﻮرا اﻓﺸﺎر
ژرف روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن
اﻣﺮوزه ،زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻗﻄﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻗﻄﺮ را اﺷﻐﺎل %رود ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٦زﻧﺎن  .٤٢اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽآﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ« ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ  ٦٠روز ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ٢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری زﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰاﯾﺎی وﯾﮋه ای »اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎل ٢٠٠٩
در روز ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻃﻔﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ دراز ﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮل زﯾﺮ  ٦ﺳﺎل دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن
ﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن را از راه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮاﮐﺰای ﻧﺴﺒﺖ دارد .دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮداهﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺧﻮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺎدران وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن
ﻫﺎ ازﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١٣٧ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد و  ١٢ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻣﺴﺘﻘﻞ (.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .در
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﯿﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﻧﻌﻄﻼف ﭘﺬﯾﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری ،ﮐﺎرﮐﺮدن ﭘﺎره وﻗﺖ و ﻣﺮﺧﺼﯽﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎه ﺳﺎزی »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ  «٢٠١٦زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﺮای دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺼﻮص دارﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺪف:
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن» .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﻪ

●

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی زﻧﺎن در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻗﻄﺮی در ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ رود ،ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻧﺎن )در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﺸﺎﻏﻞ اداری و ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮی( ﻫﻨﻮز رواج
دارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻄﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺎن %و % ٤ﺑﯿﻦ  ٢زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻗﻄﺮی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی داﺷﺘﻨﺪ .در  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ٣%
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدان ،وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮاً در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری و در ﺗﺮﻓﯿﻊ رﺗﺒﻪ ،زﻧﺎن ﻧﻤﯽﻋﺎﻟﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪای در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی در راه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رأی
دادن در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زن وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎ
 %ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ .٢٨اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﻮء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻗﻄﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ زﻧﺎن ،اﻫﺮم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻓﺎه و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ از راهدر ﺧﺎﻧﻪ ،زﻧﺎن ﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی زﻧﺎن
ﮔﯿﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ
راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ« ﻫﺎیرا ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻢ زﻣﺎن آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ »ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن رﻫﺒﺮ«
ﻫﺎیﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در ﻣﺎﻟﺰی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،دوره » ٢٠١١ﺗﺎ ٢٠١٦
ﺟﺎی »ﻃﺮح ﻣﻠﯽ از ﺳﺎل  ٢٠١١ﺗﺎ  ٢٠١٥دﻫﻤﯿﻦ« ﻫﺎیآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ،در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ و اﻧﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎنﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ.

ﻫﺪف:
اﻓﺰاﯾﺶ  ٣٠درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻣﻘﺎم ﻫﺎی رﻫﺒﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی.

●

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ادراک ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره زﻧﺎن
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی آﮔﺎه ﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻧﮕﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن را ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎلﺗﺮی
ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ و ادارات دوﻟﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راه رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
… اداﻣﻪ دارد

 2016-2011راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺮ

 Ministry of information and Communication Technologyﻋﮑﺲ:
ﮐﭙﯽ راﯾﺖِ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭼﺎپ اول :ﻣﺎرس ٢٠١١
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﻫﻮرا اﻓﺸﺎر
ژرف ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٣٠اﺟﺮا ﺷﻮد .اﯾﻦای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﺟﺎﻣﻌﻪ »ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺮ« زﯾﺮﺑﻨﺎی
ﻃﺮح ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ،ارزش ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و اﻣﻨﯿﺖ ،ﺛﺒﺎت و ﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده
دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ وﻟﯽ در ﻗﻄﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ،دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﺪارای»ﻃﺮح ﻣﻠﯽ  «٢٠٣٠ﺷﻮد .در راﺳﺘﺎی اﺟﺮایﺗﺮ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮده
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﻄﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ
را در ﭘﺮورش ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻄﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺎن ای ﺗﺮوﯾﺞاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮح ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ وﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ »ﻃﺮح ﻣﻠﯽ  «٢٠٣٠ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒرﮐﻦ

در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﻄﺮ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ اﺳﺎس
روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت و اﻧﺴﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
از راه ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻓﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻄﺮ ،زﯾﺮﺑﻨﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ «٢٠١٦
اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻣﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﺴﺎن
ﮐﻨﻨﺪ .دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﻄﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎن را در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ،و ﺑﺮای اﻓﺮاد درآﻣﺪی ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻣﻦ و ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮی و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮدی و اﺳﺘﻔﺎده از ورزش ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮب از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ،اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎل و
ﺧﻼق.
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●
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●

●

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻊ در ﻗﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روش ﻫﺎی اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ .روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺖاﻧﺪر ﮐﺎران ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻤﮑﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده :ﺟﺰء ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻄﺮ
داﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮرﻗﻮی و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽ« دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺟﺰﺋﯽ
»ﮐﻨﻨﺪ.ﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽزﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ٢٠٣٠
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﯿﺎنِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰای اﺟﺘﻤﺎع ﻗﻄﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرش را
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻃﺮح ﻣﻠﯽ  ٢٠٣٠ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ،رواﺑﻂ دروﻧﺶ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ،و از ﻣﺎدران ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده را در رده اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺰﺋﯽ ﻗﻮی و ﻣﻨﺴﺠﻢ از اﺟﺘﻤﺎع و ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﮐﺰی راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻄﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻠﺰﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﺮی اوﻟﯿﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ارزش ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ازدواج ،درک ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﻮی ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و واﻟﺪﯾﻦ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﺮب در ﻗﻄﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻔﻮذ دارد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﮕﺎن ،رواﺑﻂ ﺳﻨﺘﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪای و ﺗﺴﻠﻂ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان .وﻟﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺤﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻏﯿﺮﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﻃﻼق و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ .وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻮﯾﺖ ﻋﺮب ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻧﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮل ﺧﺎﻧﻮاده در ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﭘﺮورش و ﺣﻔﻆ زﺑﺎن ،اﺧﻼﻗﯿﺎت،
اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرن وﻓﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻧﺎن در ﺣﻔﻆ ارزش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ،
ﺧﺎﻧﻮدﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺴﻨﺠﻤﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
دارد ﮐﻪ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺸﻪ
ﻗﻄﺮ  ،ﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﮕﺮد.
دارای ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ «٢٠١٦
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ؛ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ از اﻋﻀﺎﯾﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده و ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ
در راه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ٨

ﺷﻮد ،ﮐﻪ در آن دوﻟﺖ:ﺑﺮآورده ﻣﯽ »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ  «٢٠١٦ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ و  ١٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده در
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﮐﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻠﻮل دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺰﻫﮑﺎر.
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻗﻄﺮی را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدک و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ.
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪای در ﻣﻮرد زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن در اﺟﺘﻤﺎع را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻫﺎﻣﻮاﻓﻘﺖ دارﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »راﻫﺒﺮد ﻣﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده  ٢٠٠٨ﺗﺎ  «٢٠١٣ﻫﺎی راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دراز ﻣﺪت و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﺮی اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﻄﺮ ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻗﻮیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
دو روﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزی در ﻗﻄﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻧﺴﺒﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﻃﻼق ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ازدواج در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻗﻄﺮی روﻧﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٥ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮدان در ﺳﻦ  ٢٧ﺳﺎﻟﮕﯽ و زﻧﺎن در  ٢٤ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ازدواج ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﺮی اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻄﺮی راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ازدواجﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽاز زﻧﺎن در ﺳﻦ  ٢٥ﺗﺎ  ٢٩ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽ  ٦٠%ﺷﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺮدان وﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهاز زﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ  ٢٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽ  ٦%از ﻣﺮدان و %ﺗﻨﻬﺎ ١
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻦ ازدواج  ٣دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ دارد :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻖﺗﺮ زوج
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،و ﺑﺮای ﻣﺮدان دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع.
 %در ﺳﺎل  ٦١.١٩ ،٢٠٠٩در ﺳﺎل  ٢٠٠٩اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ١٧.در ﺳﺎل  ١٩٩٥ﺑﻪ .٢ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﻃﻼق در ﻫﺮ  ١٠٠٠ازدواج ،از ٤
ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﻼق ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻄﺮیﻃﻼق ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اوﻟﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ زوج ﺻﻮرت ﻣﯽ  ٢٩%ﺳﺎل اول ازدواج و ﻃﻼق ﻫﺎ در ٥
و رﻓﺎه ﮐﻮدﮐﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ
از درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل آن ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺪاوم و اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻄﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻘﺶ »ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ را دارد ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل
ازدواج و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻄﺮی ،ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زوج ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪدﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻼش ﻣﯽﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻼق دارﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ازدواج و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را در ﻣﻮرد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻫﻤﯿﺖﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎیﺗﻤﺎم زوج ﻫﺎ در ﻗﻄﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوره
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر زوج ﻫﺎی »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ازدواج« ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﻄﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .دوره ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج ،زوج ﻫﺎ را از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻣﺎﻟﺰی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﯿﻪ زوج ﻫﺎ
را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽدارد ﮐﻪ در دورهﻫﺎی در ﻣﻮرد ازوداج ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ دورهﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ازدواج در ﻣﺎﻟﺰی ﻻزم
اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن  ٢٢ﺳﺎل  ،٢٠٠٦ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻗﻄﺮ
ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ« ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻄﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻄﺮ ﺗﺤﺖ
اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی را در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم »ﻫﺎی ﻗﻄﺮﺷﺮﮐﺖ رﺳﺎﻧﻪ« ای درﻧﻪواﺣﺪ ﺑﺨﺼﻮص رﺳﺎ

ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪ درﺳﯽ در ﻣﻮرد ازدواج و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
اﻫﺪاف:
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﮐﻢ  ٤ﭘﺮوژه
ﻣﺎﻧﻨﺪ ٣٤.ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺮد ﻣﯽ – ﮐﺎﻫﺶ  ١٥درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻗﻄﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ ٣٠

●
●

ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﻃﻼقدر ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ راﻫﺒﺮدی در ﺧﺎﻧﻮاده »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﯽ و
ﻣﺸﺎورﻫﺎ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻪ زوجﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﺣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی زوجﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ،رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج ،ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻗﻠﺪری
ﮐﺮدن ،ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮر اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ واﺟﺪ
 ٢٢٥٠رﯾﺎل ﻗﻄﺮ از وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮدن اﺛﺮات ﺳﻮء ﻃﻼق ،دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺪود
ﺻﻨﺪوق ﻧﻔﻘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻘﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺪف:
ﮐﺎﻫﺶ  ٢٠درﺻﺪی ﻃﻼق ﺑﯿﻦ زوج ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اوﻟﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ و ﮐﺎﻫﺶ  ٤٠درﺻﺪی ﺑﻌﺪ از آن.

●

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و واﻟﺪﯾﻦ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎم ﻫﺎی
ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪای از ﭼﻬﺎر ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،درس ﻋﻠﻮم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﺷﭙﺰی و ﺧﯿﺎﻃﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﺪف
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﻮﻧﯽ

●

ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اول ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﻣﯽ ،ﻣﺮاﻗﺐ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .وﻟﯽ از ﺳﺎل ،٢٠٠٤
ﻗﻄﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻌﺪاد وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ )ﺟﺪول  .(٤.٥ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن،
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺸﻮر ﻗﻄﺮ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻐﺎﯾﺮت
ﺷﻮد؛ ﮔﺮﭼﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻗﻄﺮ ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ :وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺎﺗﻤﺎم از ﻣﻮارد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ .ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻋﻀﺎیﮔﺰارش ﻧﻤﯽ »آﺑﺮورﯾﺰی« ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس  ،ﺷﺮم و
ﺧﺎﻧﻮاده را از ﭘﺮدهﺑﺮداری از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﺎزﻣﯽدارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺗﺮس از واﮐﻨﺶ ﻫﺎ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده وی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .دوﻟﺖ از راه اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ،

ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺪارس ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ اﻧﮕﺎری ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﺟﺮم
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎیﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺟﺮم اﻧﮕﺎری
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ( ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .روش ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽِ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ روش ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﮔﺰارش و ﻧﻈﺎرت رﺳﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
روش ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎهﺳﺎزی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای
( ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن ازsheltersﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﮔﺎهﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻨﺎه
اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
( ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽhotline.ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری )
ﻫﺪف:
اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

●

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮدک ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از« ﺷﻤﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎیﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ »ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﮐﻮدکﭘﯿﻤﺎن« ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻄﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ »ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﻄﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ :اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﻏﻔﻠﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط.
»راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ  «٢٠١٦ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻘﻞ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،روﯾﮑﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎوران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﻣﺪارس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎهﺳﺎزی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮای ﮔﺰارش ﮐﺮدن وﻗﺎﯾﻊ ﺳﻮء ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺪف:
اﯾﺠﺎد و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن.

●

ﺧﺎص ﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻗﻄﺮ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪاش از ﻃﺮف ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ دوﻟﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋهﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﺧﺎﺻﯿﺎز ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان ،اﻋﺘﯿﺎد ﻫﺎیﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
و ﯾﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺎص ﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﺮیﻫﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﯿﻖﺗﺮی در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﯾﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ،از ﺣﻤﺎﯾﺖ»آﺑﺮورﯾﺰی« ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﺗﺮس از اﻧﮓ و
ﺑﺨﺼﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ و روش ﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای ﺑﺎزی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﻄﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﯽ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ و رﻓﺎه آﻧﺎن ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد
راﻫﺒﺮد« ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام آﻧﺎن در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻗﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺪی رﮐﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ
ﺑﺎﯾﺴﺖ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و دﻟﺴﻮز ﻣﯽ »ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ ٢٠١٦
ﻫﺪف:
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺗﺎﺳﯿﺲ  ٣ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﮋۀ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺼﻮص

●

روﯾﮑﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﻗﻄﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد و رﻓﺘﺎرﺷﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ در آﻧﺎن رﯾﺸﻪ
را ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم »ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻓﻌﺎل« ﺑﮕﯿﺮد .دوﻟﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری را آﻣﻮزش دﻫﺪ و ﺣﺲ »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن« را ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮان ﻓﺮدای ﻗﻄﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻫﺒﺮی را در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﺪوﯾﻦ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و »ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک« و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﻌﯿﺎر در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن .دادﮔﺎهِ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺟﺪا از دادﮔﺎه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن از  ٧ﺑﻪ ١٢
ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮدک ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ،ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ  «٢٠١٦ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎ ﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺮا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
اﻫﺪاف:
ﺟﻤﻌﯿﺖ .درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدان زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺟﻤﻌﯿﺖ % .ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺧﺎﻧﯿﺎت زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل ﺑﻪ ١٠
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﮥ اﻓﺮاد زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﻮﻧﯽ.

●
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…اداﻣﻪ دارد

