ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
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اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ در اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ
ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﯾﺎ ﮐﻼم ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﻮﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر رود .ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻧﻮازش و ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ،ﺗﺠﺎوز ،اﺟﺒﺎر ﻓﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺟﻨﺴﯽ ،آزار و
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ،اﺟﺒﺎر ﻓﺮد ﺑﻪ دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﮐﻼﺳﻨﯿﮏ (2010 ،ﺑﺴﯿﺎری از – ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮع دﯾﮕﺮ آزار ﺟﻨﺴﯽ ،دﺳﺖ زدن ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و درد آور ﺑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ) .رﻣﺰی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ) .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ(2010 ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ – ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،ﻧﮋاد،ﮕﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻘﺎم اﻗﺘﺼﺎدیﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ
ﮐﻼﺳﻨﯿﮏ و ﮔﺮﮔﻮرﯾﺎن – (2008 ،ﮐﺎر رود .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی زن ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺑﺮﮔﺲ ،رﻣﺰی
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﮐﻬﻨﺴﺎل ارﺗﺒﺎط وﯾﮋهای دارﻧﺪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ رواﺑﻂ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮد ﮐﻬﻨﺴﺎل ،راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻫﻢﺧﺎﻧﮕﯽ و راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ وﯾﮋهای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻼ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ رﻓﺘﺎر و واﮐﻨﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ دﭼﺎر
آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮد ﮐﻬﻨﺴﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪادی از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﮐﻬﻨﺴﺎل اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و
ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮ روی آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،ﺟﺎی ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺘﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﮐﺒﻮدی ﺑﺮ روی ران ،ﺑﺎﺳﻦ ،ﺳﯿﻨﻪ ،ﺻﻮرت،
ﮔﺮدن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن.
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ
اﯾﺪز  /اچ آی وی
ﺗﺮس ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ در رﻓﺘﺎر ﻓﺮد
ﻣﺸﮑﻞ در ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن ﺟﺎی ﺧﻮد ،ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآوردهاﻧﺪ.
ﺷﻬﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﻼﺳﻨﯿﮏ – (2010 ،اﻋﻤﺎل ﻣﺸﮑﻮک در ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ) .رﻣﺰی
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ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﮔﺰارش دادن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ.
ﺑﺮﭼﺴﺐ و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺰارش ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺮس از آزار ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻣﺘﺠﺎوز
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺰارش دادن ،ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮم ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺰارش از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ رواﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد
ﻧﺴﺒﺖ دادن ﮐﺒﻮدیﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ )ﺑﺮﮔﺲ و ﮐﻠﻤﻨﺘﺲ(2008 ،
ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻬﻨﺴﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
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اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ:
ﺣﺮف او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن وی ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﻧﯿﺰ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﻏﻢ ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن ﺧﻮد ،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺷﻮک ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ،اﮐﻨﻮن و در آﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺣﺮفﻫﺎی او را
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آن ﺣﺮفﻫﺎ را ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد ،ﺷﻤﺎ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم
ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺳﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻣﻨﯿﺖ و
درﻣﺎن اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ در روز و ﻫﻔﺖ روز در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮدی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮاﻣﺖ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد
ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن و ﺳﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ اﻓﺸﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ:
آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮزی ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﺮای اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ
ﻣﻨﺒﻊ

●
●
●

ﺗﺠﺎوز و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
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ﻟﯿﺰا وﺗﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
ﺧﻼﺻﻪ
آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﺠﺎوز و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺧﺸﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرهای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮای
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺧﻼﺻﻪای از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﮐﻮدکآزاری
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
»ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط« ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ  59ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﻫﺴﺘﻨﺪ:ﻣﺼﻮب  1957دﯾﺪه ﻣﯽ »ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ « ﺳﺎل  2007و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺬف ﻧﺸﺪه در
ﺗﺠﺎوز و ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری .ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ دو ﻃﺮف را وادار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪای ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺧﺎﻧﻪ را وادار ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ دو ﻃﺮف راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ »ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری« ﺷﺨﺺ اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ اﺟﺒﺎری و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺧﻮد .ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﻧﺎن دﺧﻮل ﺻﻮرت
ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺗﺮس وادار ﺑﻪای از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ »ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ اﺟﺒﺎری« ﮔﯿﺮد.ﻧﻤﯽ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﻮدش ،زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﺮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد ارﺿﺎﺋﯽ و ﮔﻮﻧﻪ»ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺟﺒﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد« ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺟﻨﺎزه اﻧﺴﺎن.
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و آزار ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
اﺟﺒﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ،رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﻮد ارﺿﺎﺋﯽ.
ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ،ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻮد ﺑﺮدن از اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ.
ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻮد ﺑﺮدن از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ.
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ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﻣﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﻮارد واﻗﻌﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات و ﺗﻨﺒﯿﻪﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﻗﻠﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ،و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺎرهای از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ در زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ
ﺗﺠﺎوز در ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  1999ﺑﺮ روی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ  3.65ﻧﻔﺮ درﻫﺎی زﻧﺎن در آن ﺳﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻮدهاز ﻗﺘﻞ ) 16.3) %داد ﯾﮏ ﺷﺸﻢﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺮ  100000ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻی  13ﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﺻﺪ ﮐﻞ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻣﻮرد زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه در ﺳﺎل  2009ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ  2.5ﻧﻔﺮ در  100000ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺸﺎن از ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎ دارد ،در واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو رﻗﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش آﻣﺎری ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  18ﺳﺎل را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮان )اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻮرد
اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1.5% .ﭘﺴﺮان
ﺗﺠﺎوز
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻏﯿﺮ« در ﺳﺎل  2007ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط« ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﻠﯽ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﮔﺰارش ﻣﯽ »اﺧﻼﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .از ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از  59ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2007و  1957در
ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ را ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 44751ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﻦ آورﯾﻞ ﺳﺎل  1994و ﻣﺎرچ ﺳﺎل  1995ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2010ﺑﻪ  56272ﻣﻮرد
رﺳﯿﺪ.
ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در
ﮔﺰارش ﺳﺎلﻫﺎی  2012و  2013ﭘﻠﯿﺲ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  2008و  2009ﮐﺎﻫﺸﯽ 12.3
درﺻﺪی داﺷﺖ) .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎوز اﺟﺒﺎری و رواﺑﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن  12ﺗﺎ  15ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ (.ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺠﺎوز
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻏﯿﺮ« ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎی »ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ« در اﯾﻦ دوره  3.3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در دوره  2008و  2009ﺗﺎ  2010و 2011
را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  0.7درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2012و  2013ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  6.2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ» .اﺧﻼﻗﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آورﯾﻞ  1994و ﻣﺎرچ  1995ﺗﻌﺪاد  44751ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮔﺰارش ﺳﺎلﻫﺎی
 2010و  ،2011ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ  56272رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه در اواﺧﺮ دﻫﻪ  90و اواﯾﻞ دﻫﻪ
 2000ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،ﭘﺲ از آن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋهای در آن دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎء
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ  43.3درﺻﺪی ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2008و  2009ﺗﺎ  2012و  2013اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ  12زن درﻧﺸﺎن ﻣﯽ »ﺷﻮرای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ« و »ﺳﺎزﻣﺎن رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳﺎل  ،2009ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  13ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ
ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  25.3زنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  25.3درﺻﺪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ
اﻧﺪ.ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ زده در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  37.4درﺻﺪ ﻣﺮدان اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪن ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  9زﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و اﻋﻤﺎل زور ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰانِ ﮐﻢِ ﮔﺰارش دادن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ وﯾﮋه آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد
ﺗﺠﺎوز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ذﯾﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
 .1ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آﻣﺎر ﺟﺮم در ادارات ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﺪﻫﺎی وﻗﻮع ﺟﺮم را ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
 .2ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .3ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
 .4ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 .5ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﻼﻓﮑﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن و واﻟﺪﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻏﻔﻠﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻮدکآزاری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش ﻧﮑﺮدن ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ
ﺟﺪول ﯾﮏ :ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ
دﻻﯾﻞ ﮔﺰارش ﻧﮑﺮدن آزار ﺟﻨﺴﯽ
ﺗﺮس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺳﺘﺎن را ﺑﺎور ﻧﮑﻨﻨﺪ و زن را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ،ﮔﻨﺎه ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﯽآﺑﺮو ﺷﺪن
اﺣﺴﺎس دﻟﺴﻮزی ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺮم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺮس از ﺗﻼﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮد ﻣﺘﻬﺎﺟﻢ ،ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮس از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮروﯾﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﺪ ﭘﻠﯿﺲ
ﺗﺮس از ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن دوﺑﺎره ﺟﺮم در دادﮔﺎه و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ
ﺗﺮس از ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺮس از ﻗﺪرت ﻓﺮد آزار دﻫﻨﺪه
ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺗﺮﺟﯿﺢ راهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻗﺮاﻣﺖ از ﺳﻮی ﺿﺎرب
ﺗﺮس از ﻃﺮد ﺷﺪن و ﺗﻤﺴﺨﺮ از ﺳﻮی دوﺳﺘﺎن
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮ ﻧﺨﻮردن ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
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دﻻﯾﻞ ﮔﺰارش ﮐﺮدن آزار ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺮﻣﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮد
ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و اﻣﻨﯿﺖ در آﯾﻨﺪه از رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن دﯾﮕﺮان
رو ﺑﻪ رو ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ
ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل در راﺑﻄﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی
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ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎر ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎوز ،ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2068
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ در ﺳﺎل  2003اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺗﺠﺎوز را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دﺧﺘﺮان زﯾﺮ
 12ﺳﺎل ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﺳﻮی اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ در ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن  84درﺻﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺠﺎوز را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ 57 ،درﺻﺪ ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺳﻮی دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  12ﺗﺎ  17ﺳﺎل و زﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ از ﺳﻮی اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﻣﻮرد آزار و ) (18.8%ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ زن ﺑﺎﻟﻎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ و اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ زن ﺑﺰرﮔﺴﺎل را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺪام
در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان آن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺳﺎل در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ،ﻧﻮزده ﮐﻮدک دو) (0.2%ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ  2003ﺗﺠﺎوز در ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ در ﺳﺎل
ای ﮐﻪ ﺳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در آن ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻪﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) (1.7%ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ  35و ) (0.9%ﺳﺎﻟﻪ
آزاری در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎنآﻣﺎر ﮐﻮدک دادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهﺳﺎل  2.8درﺻﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا و ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
آﻓﺮﯾﻘﺎی ،ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ ،ﺑﺎﺗﺴﻮاﻧﺎ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ درﭘﺮدازد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  591زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎنای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽاﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮد ﻫﻢ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ .زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه و ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ]ﺑﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا[ »ﺗﺠﺎوز اﺻﻼﺣﯽ«
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ  31.1درﺻﺪ زﻧﺎن وادار ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ 14.9 ،درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان 6.6 ،درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ
و  9.6درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺮدان و ﻫﻢ زﻧﺎن.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ رواﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ،
آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک درﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ذﻫﻨﯽ در
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ) (1.9%ﻣﻮرد از ﺗﺠﺎوزﻫﺎ  41دﻫﺪ ﮐﻪﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری  3.8%ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺷﻤﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻮد و
ﺳﺎل  (2001در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل درﺳﺖ ﺑﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺧﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮدان و ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﺷﻤﺎری
ای از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  9.6درﺻﺪ از  1705ﻣﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ،در ﻧﻘﻄﻪﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﯿﭗ ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﺎﺗﺎل -ﮐﻮازوﻟﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺒﺮ از آن دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻢ
ﭘﻠﯿﺲ ،آﻧﺎن را ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
) (17.41%و در رده دوم ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ) (21.05%ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻗﺮار دارد.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت را
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﯿﻔﯽ در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺎرهای از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ؟ و آﯾﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ
و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﺳﺖ» .ﺗﺠﺎوز« ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ »ﺗﺠﺎوز« ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را
ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ .آن »ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﺮاﯾﻢ« ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﻮرداﯾﻦ دﺷﻮاری
 94.1 ،2011درﺻﺪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻤﺎر ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز را ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) (32000ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد

ﺗﺠﺎوز ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ) (56272ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺎوز.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،آﻣﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﯾﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﻤﺎر واﻗﻌﯽ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دارد و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎر »ﺗﺠﺎوز«ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺟﺮم
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از
ﺳﺎل  2007ﺗﻌﺮض ﮐﺮدن واژﻧﯽ و ﻣﻘﻌﺪی ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﯿﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط« ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﺎم »ﺗﺠﺎوز« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺠﺎوز .ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ،اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و دادرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ »ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ«
ﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺠﺎوز ،از ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﺮدن آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ آﻣﺎر
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  77ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻮر در » 56ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻫﺎی آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ،ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ دور زدن ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  7.2درﺻﺪ زﻧﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ
)ﺷﺎﻣﻞ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ درآﻣﺪ« ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ« ﺷﻮﻧﺪ .درو اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 12.6 ،درﺻﺪ زﻧﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ
داد و در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن  ،10.7آﻣﺎر در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻋﺪد  11.9را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ»ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ درآﻣﺪ« و »ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺪ ﮐﻪ در آن  4.9درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد درﺻﺪ اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎوز در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ دﯾﺪه
ﺷﻮد ،در ﺳﺎل  2010ﺟﺰﺋﯿﺎتﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ »ﻫﺎﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری« ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺰارش
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ ﻣﻮرد روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن 21.05
درﺻﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖ ،در رده دوم ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  17.41درﺻﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل
 16.46درﺻﺪ ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را داﺷﺖ .آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آﻣﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  2012و  2013ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  94.5زن در ﻫﺮ  100000ﻧﻔﺮ در ﻃﻮل  12ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﺰارش
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ« و ﻗﺎﻧﻮن »ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط« ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺛﯿﻘﻪ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎ و اﺻﻼﺣﯿﻪﺳﺎل  1977ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ »ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ
دﺳﺘﻮر« ﺳﺎل  2000و »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دادرﺳﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺳﺎل  .1996ﭘﻠﯿﺲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﻣﺪدﮐﺎران در ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮرﮐﺎر »اﻟﻌﻤﻞ رﻓﺘﺎر ﺷﻮرای ﻣﺪارس و ﻣﺪرﺳﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
واﺣﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن« ﻫﺎیﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دوﺑﺎره »دادﮔﺎه ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ« ﺷﻮﻧﺪ وﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ اداره ﻣﯽ »ﺗﻮﺗﻮزﻻ« ﺧﻮرد .ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ »و ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﮑﯽ ﺳﻠﺒﯽ درک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮدان رواج ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2006ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﺮ ﭘﻠﯿﺲ،
در ﻋﻤﻞ ،واﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺳﺎل  2005ﮔﺴﺘﺮش دادﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در آﻣﺪ .واﺣﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  2011دوﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از دادﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎل  2013دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺷﺪ .ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ
و آﻣﻮزش در اﯾﻦ ادارات ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری آﻧﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﺳﯿﺐ ﺗﺮ ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ از ﺗﺠﺎوز ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ،اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻫﻢ در اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻢ در ﻃﻮل دادرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدن ﺣﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺲ ﻋﺪاوت ﺑﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ای در  31درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز را درﻣﺎن ﻣﯽﻣﺜﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ  26واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ ﻧﯿﺰاز درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی )(32.6%
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺻﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮرد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز را ﮔﺰارش ﻣﯽ
آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺳﺎل  2007ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،ﻧﺎﺑﺎوری در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن

ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن آﻣﺎر ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ،از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ) (50.5%ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮔﺰارش ﺷﺪه  2068ﺗﻮان در ﮔﺰارش ﮔﺎﺋﻮﺗﻨﮓ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﯿﻤﯽ ازﺻﺪور رای دادﮔﺎه را ﻣﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  42.8درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮارد دادﮔﺎه ﻓﺮد را ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دادرﺳﯽ در دادﮔﺎه در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪن ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ) (6.2%ﻣﻮرد  20در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻫﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ) (17.3%ﻣﻮارد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در واﻗﻊ  4.1درﺻﺪ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﺎزات دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوزﺳﺎل زﻧﺪان اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽ  10ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ) (15.6%ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه
از ﻣﺮدان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺒﺲ ) (41%ﻧﻔﺮ  34ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪﮐﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ
اﺑﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن داده ﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪﮐﯽ دارد و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اﺣﮑﺎم ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از ﺗﺠﺎوز ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﺛﺎر
آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ وﻗﺘﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺎوز را اﻣﺮی ﻋﺎدی ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﻫﺮﭼﻪ
رود .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﮑﺎب ﺗﺠﺎوز در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن زﯾﺮ دﺳﺖ ،ﺳﺮد ،ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﮔﻮﯾﺪداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺶ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ زﻧﺎن را اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮدان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻨﺴﯿﺖﻣﯽ
ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺮدان آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﺟﻨﺴﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،زﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﺟﻨﺴﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺶ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺪودی ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮدان ﻣﺘﺠﺎوز را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ رﺷﻮه زﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ زوج ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.
ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻼف ﮐﺎر ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ و آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ( در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﻣﺘﺠﺎوز دﯾﺪهﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﻮدﮐﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و داﺷﺘﻦ ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺎوز از ﺳﻮی ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ
دارد .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدرﺷﺎن ،آﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ دارﻧﺪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم
اﻧﺪ.ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز زده زﯾﺮ ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ) (75%ﻫﺎی اولﺗﺠﺎوز
از  2068ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻧﯿﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  42درﺻﺪ در دادﮔﺎه ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ:
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎری ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﭼﻪ
اﻓﺮادی ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روی زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ( را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ در
ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد
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ﻣﺘﺠﺎوزی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮ ﭼﯿﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را دارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای ﺿﻌﻒﻫﺎی زﻧﺎن و ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪای
آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ.
واﮐﻨﺶ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﻓﺮاوان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻼف ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن وآزاری ﻣﯽﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻔﻠﺖ و ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
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»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

»ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم« ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺘﯽ

 cometstarmoonﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺒﻊ:
»ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم«
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.
ﭘﺮو ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دوﻟﺖ اﯾﻦﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﭘﺮو ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﮐﺸﻮراﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2013ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ را در  80درﺻﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺗﺎ ﺳﺎل  2016در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم
ﻗﺮار دﻫﺪ.
را »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ،اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ »ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
آﻣﻮزش ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺗﺠﺎوز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه و دادرﺳﯽ ﺟﺰاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﻣﺠﺪدا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و«ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ وﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« اﺟﺮای ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اداﻣﻪ »ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ای را در ﻣﻮردداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽ »ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دوم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارد .زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ذی ﻧﻔﻊ در ﻧﻈﺮ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .در ﺳﺎل  2012ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﺎﻃﯿﺎن و ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻗﻀﺎت ،دادﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗﺘﯽ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺧﺎرج آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎل در
ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ دارای ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪ .ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدهﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه

ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ »ﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎلﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﻬﺮداری« ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ را ﺑﺎ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﮐﻪ ای ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﺷﻬﺮداری
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
زده اﺳﺖ .ﺑﺮای دوام آوردن اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪای ،ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺗﻌﻬﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ﯾﺎ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮدارد .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮادهدر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻇﺮه را داد و زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ رﯾﺸﻪ »ﺳﻔﺮ ﻣﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ«
را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش ،اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ
زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر رواج دارد از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،روی ﺷﯿﻮع ﺧﺘﻨﻪ
دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﻫﺎی آن 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﻠﺢ و آﻣﻮزش ﻣﺎﻣﻮران ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻬﺒﻮداﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﺑﺨﺸﺪ.
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎدوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﺳﻮ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمو ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن »اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ«
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﭙﺮدازد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل  «2030ﺧﺸﻮﻧﺖ،
رود ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻈﺎﻣﯽاﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎل .در ﻣﯿﺎن دورهﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺷﻮد :ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ »اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن« اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ را از وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ
یواﺣﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ/ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ﻣﯽ
ای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﺗﻌﺮﯾﻔﯽ واﺣﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،راه اﻧﺪازی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اراﺋﻪ
ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ،راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﮔﺰارش ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه
اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری و ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮوری و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و اداﻣﻪ
ﺑﺮای ﻣﺮور و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده« ای دردوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2012ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آﻧﺎن ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻊ ازدواج اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺎﻧﻮاده« ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮای ازدواج ﻧﺪارﻧﺪ از ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺎزه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ،ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزه از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﺮوهاز ﺳﺎل  2011ﺗﺎ  2014ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ«
ﻫﺎیﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﮔﺮوهﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ در روز ﮔﺬارد.را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ
زﻧﺎن ،ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻘﻮق .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه وﯾﮋه
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« و »اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﯾﻦ اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ« ﻫﺎ در ﻣﻮردﺑﺮﻗﺮاری آﻣﻮزش
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﭘﺮﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای درک ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮ ،.ﻫﻤﻪ
ﺳﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﮔﺮوهﻫﺎی آزادی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ.
ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن راﮐﻪ دادرﺳﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه )ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد.
ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮدارد .ﺑﺮ اﺳﺎساﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،دوﻟﺖ ﮐﺮه ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد و از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﺎزد .در ﺳﺎل  2013ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزار ﺟﻨﺴﯽ و روﺳﭙﯿﮕﺮی

ﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪو دروﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻼش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ،ﮔﺴﺘﺮش دوران ﺑﺎزﭘﺮوری و دادن اﺟﺎزه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺿﺎرب ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮاﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ دوران ﺑﺎزﭘﺮوری ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺟﻨﺴﯽ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳﺖروﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳﺖاﺳﺘﺮاﺗﮋی روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪد .روﻣﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐدر ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ »ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد» .ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰود و
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  2013ﺗﺎ «2017
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﻦ و ای ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﭘﯿﺶ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺗﻔﺎوت
روﻣﺎﻧﯽ ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﮑﺎب ﻣﺠﺪد ﺟﺮم را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و » 2013ﺗﺎ 2017
ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺎزﭘﺮوری و ﺑﺎزﮔﺮدادن ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﮑﺎری
»ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در وزارت ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎری داﺋﻢ درﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
و ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﮐﺮد »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣﻀﺎء و اﺟﺮای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ» .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ«
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺤﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ازﻫﺎی ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺳﯿﻪ واﮐﻨﺶﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺧﺎرج از ﻧﺰاﮐﺖ )ﺟﻨﺴﯽ( ،ﻗﺘﻞ ،ﺿﺮب و ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رﻓﺘﺎرواﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺷﺘﻢ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،آزار ﺑﺪﻧﯽ و روﺣﯽ ،ﺗﻬﻤﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻫﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮ ﺣﻖ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎزﭘﺮوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﺮاﯾﻂﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺳﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اراﺋﻪ
ﺑﺤﺮان از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان زﻧﺎن واﺣﺪﻫﺎی زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ در اراﺋﻪ
 ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ»اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ« ﻧﻬﺎدﻫﺎیﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﯿﺶ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺎه ﻣﯽ  2012راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ »ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺑﺮای
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺑﺤﺮان« را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮوه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﯾﮏ
ﻫﺎیﻫﺎی زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﻮرد آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﻼسﻣﺪﻧﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزﻣﺎن
آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ« ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺴﮑﻮ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻼسﮐﺎرﮔﺮوه
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﺪون ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ» .وزارت ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﻨﮕﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،وﮐﺎﻟﺘﯽ و رواﻧﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ.و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﮕﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،وﮐﺎﻟﺘﯽ و رواﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .دوﻟﺖ
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪو از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﺎل  2013ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎیﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ( و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ )ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎزﯾﮕﺮان دوﻟﺘﯽ )وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  2012دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻣﺎﻣﻮران
 116را ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره »وزارﺗﺨﺎﻧﻪ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن« ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦاﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﺮان دادﮔﺎه
داد.
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ،دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ و اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽاﯾﻦ ﮔﺎم
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.
را »ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ« ﮐﻪ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد
ﮐﻨﺪ .ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2013ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﮐﺎر «،را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت »ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ«
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد »ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺳﺘﺨﺪام و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ)ﺳﺎل  2011ﺗﺎ ﺳﺎل  ،(2016در ﺳﻄﺢ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ »ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده و در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ
زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮدارد.اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﻫﺎی واﻗﻌﯽ و روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎتﮔﺎم »ﮐﺎر ،اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده« دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاﮐﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت
اﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه ای و ﺳﺮﭘﻨﺎهﻣﺸﺎوره
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و« ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮبﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮراﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اروﭘﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ دوﻟﺖ از ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .در ﭼﺎرﭼﻮب راه ﺣﻞ
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ راﯾﮕﺎن  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ«
ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦاﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ازﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهروش
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪدادﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه
ﺷﺪه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻣﻌﻠﻮل ،روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ آی وی ﺑﺪﻫﺪ.
ﮔﯿﺮد.زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻓﻮق اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﺧﺘﻨﻪ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻣﻮرد از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ای رﻫﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎسﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺮﮐﺖ« ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمو دﺧﺘﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺮای دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ در ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ  34ﮔﺮوه و ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎری در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ »ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺪه را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
را »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،ﮔﺎمﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ و آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮدارد.
ﻫﺎو اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء و اﺟﺮای
ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻼش دارد ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،روﺳﭙﯿﮕﺮی ،ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ازدواج اﺟﺒﺎری را ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
»ﻧﺎﻣﻮس« ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﺸﻦ درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﮔﺮوهﭘﺬﯾﺮﺗﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﯿﺖﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺿﺮﺑﻪ

دارﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺘﮑﺎرات در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎی ﮐﺎرا ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
داﻧﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺎ ﻧﯿﺰﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ای اﻗﺪاﻣﺎت وﯾﮋهﭘﺎره
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2012دوﻟﺖ ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ،
ﻣﺸﺎورﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﮔﺮد ﻫﻢ آورد و از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ
ﻣﺮﮐﺰ آﻧﺪروﻟﻮژی و« ﻫﺎﯾﯽ درﻧﺰدﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .دوﻟﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ واﺣﺪ
زﻧﻨﺪ ﯾﺎ در ﺧﻄﺮ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ »درﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد« ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ.در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
( ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ)Kvinnofridslinjenداﻧﺸﮕﺎه آﭘﺴﺎﻻ( ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ) »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ در ﺧﻄﺮ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮ ازﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻌﺪادی
ﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪیاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﮐﻨﻮن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮم ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﮐﺮد
اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮضﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮدن اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﯽ
ﻫﺎای از ﻣﺠﺎزاتﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎره »آزار ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺟﺮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﺧﻄﺮ آزار و ﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ
ﻋﻠﯿﻪ آزار و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم ،ازدواج اﺟﺒﺎری ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن و
 ،ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎر و ﺷﺪت»ﻧﺎﻣﻮس« ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻮﺋﺪی ﻣﺠﻮز ﺳﮑﻮﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ.
ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﻬﺪدر دوﻟﺖ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﻣﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﯿﺘﻪ«
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن از« ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎلاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و »زﻧﺎن و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﯿﺘﻪ« ﻫﺎ در اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽاداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﺳﺎل  2011ﺗﺎ 2020
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل درﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮ روی رﺷﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﻫﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺟﺎزهو ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮی را ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ،اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ دروس ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ و ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای؛ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان؛ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻓﻮری از ﻗﺒﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛ ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺴﺮﯾﻊ
در اﻋﻤﺎل ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن؛ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﻮاﻣﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎﺳﺎزی
درﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺮور دروس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻔﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آوردن رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ دروس در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدات ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮاﺑﺮی و اﺣﺘﺮام ﺑﻪآﻣﻮزش ﮐﻨﻨﺪ؛ و اراﺋﻪﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ

»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

»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

ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺘﯽ

 cometstarmoonﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺒﻊ:
»ﻗﺴﻤﺖ اول«
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 ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۶۱روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدن اﺳﺖ:
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد و ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون

ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪن درﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و دادﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺳﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻟﺒﺎﻧﯽ
ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﮐﻪ در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دوﻟﺖ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮدارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
دوﻟﺖ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎی زﯾﺎد دادﮔﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎورهدﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺎن دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
در اﯾﻦ راه ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺎرد.
ای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،دﻻﯾﻞ و ﻋﻮاﻗﺐ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪن ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوام ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ
اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده وﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه ﻫﺎ از ﺳﺎل  2006ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪرﺳﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آزار را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ روی آﻣﻮزش ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺼﻮل ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ
زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
و در ﭘﺎﯾﺎن اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد
را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﺪ ﺳﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح زﻧﺪﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ،
ﮐﺎر آﻣﻮزی ،ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ راه و ﭼﺎه زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﺰت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮم در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و آﻣﺎر ﻣﻠﯽ ﺧﻮدﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ
را در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن
»ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی زﻧﺎن« ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان را در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺨﺶ
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﮐﻼسﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻓﻌﺎﻻن دوﻟﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﻓﺘﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ آن ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن« داﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮبدوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮد و اﺑﺪاﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ» :دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ »ﺧﻂ« ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﮑﻞ دادن رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﭼﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ را
ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآورد.
در »ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﺟﺮای »ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ« ﺑﻪ

●

●

ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای »اﯾﻤﻦ در ﺧﺎﻧﻪ« و »اﯾﻤﻦ در ﮐﺎر« ﻫﺎی اﺑﺰاریﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻌﺒﻪ »روﺑﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﭘﺮوژه«
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻮارد را ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ
ﺗﺨﺼﺼﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ» .اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻠﯽ آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺸﺎوره« ای ﺑﺎ ﻧﺎمدوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و درﻣﺎن ﮔﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای »درﻣﺎن ﮔﺮان ﻣﺘﺤﺪ« ( ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ» (DV-Alert،دی وی اﻟﺮت« ای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمدر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺗﺴﻬﯿﻞ »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻤﺘﺎز« ﺑﯿﻨﻨﺪ.ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اﻣﻀﺎء و ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار دﻫﺪ .اﺗﺮﯾﺶ
( را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2013اﻣﻀﺎء وCAHVIOاﺗﺮﯾﺶ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )
ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار دﻫﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را در ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ روﺳﯿﻪ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن روﺳﯿﻪ
ﭼﻬﺎرم ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻋﺎﻣﻼن آن و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ  ،روﺳﯿﻪ»ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﻪ دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪامروﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ »ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم « و »ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ
ﮔﻔﺘﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ .در ﻃﻮل 16
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ »ای ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖﺧﺎﻧﻪ« ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،روﺳﯿﻪ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﺠﺎد ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻨﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ
 ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ»ﻫﺎی ﺑﺤﺮاناﺗﺎق« ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﺮدان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»ﺷﻮرای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ» .دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ« ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺎم
را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻔﺎد آن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ »ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﻮد  21ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ازدواج اﺟﺒﺎری ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ذی ﻧﻔﻊ ﺑﻪ روز
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﻮی« ﺑﻠﮋﯾﮏ از ( و آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ» (CEDAWﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن«  19ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﻼوه از ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ »ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  2014ﺗﺎ  2018ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ« ﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﺷﯽ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺮا ،ﭘﯽ ﮔﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺧﯿﺮا دو ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ[ ای ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رازداری ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﺸﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ »ﻣﻨﻊ ﻣﻮﻗﺖ ورود زوج« ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﻨﺪ.را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺰارش دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﻣﯽ ]رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎزی در اﺟﺘﻤﺎع و در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ
ﻫﺎی  2012ﺗﺎ  2014ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮایﺧﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ،ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد» .زﻧﺎن ،آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ« ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ

»ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﮐﻨﺪ ﮐﻪﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ
 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد .ﺷﻤﺎره ( و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ(CAHVIO
( را» (CAHVIOﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ راﻫﮑﺎری ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد .ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن وﺿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی روﺷﯽ
ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮای ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ«  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد » 1325ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ،آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ
آﻧﺎن در ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ و ﻣﻌﺮﻓﯽ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻣﻮزش ﻣﺎﻣﻮران ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد اﺳﺖ .در
دﻫﺪ .اﯾﻦﻫﺎی ﻣﯿﻦ ﮔﺬاری ﺷﺪه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ راه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
»ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺮزﯾﻞ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ »ﻣﺎرﯾﺎ دا ﭘﻨﻬﺎ« دوﻟﺖ ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻗﺎﻧﻮن ،دادﮔﺎهﻫﺎی وﯾﮋه ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد »ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺮده ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ زده ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده و ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان را در راه ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﻌﻬﺪ دارد .دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ زده ﮐﻪ از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ،زﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه را زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺎن و »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن« دﻫﻨﺪ .دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا اﺧﯿﺮاﻣﯽ
دﺧﺘﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺧﺸﻦ ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا از ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد زﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺘﺮاﺗﮋی
دﺧﺘﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﮔﻢ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از راه ﺣﻠﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ
آن در  11اﮐﺘﺒﺮ  2012ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻧﺎدا از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ روز دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﯾﻨﺪه
اﻋﻼم داﺷﺘﻪ و آن را »ﻧﺎﻣﻮس« ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی« ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا در
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ :ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﺎت ﺟﺪی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم ﮐﻮدک آزاری ﺟﻨﺴﯽ و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز در ﻣﻼﻗﺎت اول را وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﺎن
ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻋﻤﻖ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺎدا در زﻣﯿﻨﻪرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهای اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن .ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﻮ ﮐﺮده و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻠﯽ
 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﺎل  2000را ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﻧﻮاع آﻣﻮزش ،داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

و اﻓﺴﺮان ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.
ای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺷﺪﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ
ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .زن ﮐﻠﻤﺒﯿﺎﯾﯽ در داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮد داﻧﻤﺎرک دوﻟﺖ
داﻧﻤﺎرک ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ روی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﺗﺠﺎوز در ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﺷﺎﻋﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.
در داﻧﻤﺎرک ﺣﺪود  1.4درﺻﺪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺪود  28000ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رواج دارد .و از ﻫﺮ ده زن ﺟﻮاﻧﺘﺮ از  24ﺳﺎل ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .داﻧﻤﺎرک ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﯾﻨﺪه« ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن آﻣﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻼش
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وداﻧﻤﺎرک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2013در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده »ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ آن
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻫﻨﺪ.
داﻧﻤﺎرک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮل ،زﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ ،زﻧﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻤﻬﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ دوﻟﺖ
ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮدارد .ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ« دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای از ﺗﺸﮑﯿﻞ
( ﺧﺒﺮ داد» (CONAPLUVI.ﺧﺎﻧﮕﯽ
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  2013ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ
ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮای دادرﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮاﻧﻪ و آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ داد.
را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده »ﺗﻮاﻧﯿﺪ :ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢﺷﻤﺎ ﻣﯽ« وزارت زﻧﺎن ﺟﻤﻬﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ و ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.را ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪن ﻗﺘﻞ »ﻗﻮل ﻣﺮدان :ﻫﺮ روز ﮐﻤﺘﺮ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ«
… اداﻣﻪ دارد

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ  90درﺻﺪی آﻟﻮدﮔﯽ
ایﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه »اچ آی وی«ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد

 Magnus Franklinﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی از ﺳﻮی ﻣﺎدر در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎرداری ،وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و ﺷﯿﺮ دادن آﻟﻮده ﺣﺪود  90درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ آی وی
( در دوران ﺑﺎرداری و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ» (antiretroviralﻫﺎی ﭘﺴﮕﺮد ﯾﺎ آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮالﺿﺪ وﯾﺮوس« ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ داروﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪﻣﯽ
ﻣﺎدر و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک داده ﺷﻮﻧﺪ ،آﻣﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرت درﻣﺎن ﻧﺸﺪن 15 ،ﺗﺎ
ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ  45درﺻﺪ از ﻧﻮزادان ،
ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  90درﺻﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل در ﺳﺎل  2011دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﻣﺎدران ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اراﺋﻪﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ  2015اﻋﻼم
ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﺳﺎل  2015ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
رواج زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﺎﻗﻞ اچ آی وی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎ در ﺳﺎل  2012ﺣﺪود  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺑﺎردار ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از
 70درﺻﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ  10ﮐﺸﻮر در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺳﯿﺎه )ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎ( ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ،
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ،ﮐﻨﯿﺎ ،اوﮔﺎﻧﺪا ،زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ،ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ ،ﻣﺎﻻوی ،اﺗﯿﻮﭘﯽ و زاﻣﺒﯿﺎ.
ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدی اچ آی وی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار و
آن درﻣﺎن ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﺿﺮورت دارد .وﺿﻊ ﺣﻤﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎدران ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رﻫﺒﺮی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ در ژوﺋﻦ  2010ﻧﻬﺎد ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﻠﯿﺪی
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﺎ ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪUNAIDS،ﺑﺮای اچ آی وی و اﯾﺪز )
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در اﺟﻼس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮان در ﻣﻮرد اﯾﺪز ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ  90درﺻﺪی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﺮگ  50درﺻﺪ از ﻣﺎدران آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ دوره ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﺗﺎ ﺳﺎل  2015آﻏﺎزﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ اﻫﺪاف زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه وﯾﺮوس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  22ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف دﻗﯿﻖ ,ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ از اﯾﻦ رو ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎردار از اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد وﯾﺮوس در ﺑﺪن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﺰان
ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ از ﺳﺎل  2010ﮐﻪ  30درﺻﺪ  40درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺮای اچ آی وی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
از اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺳﺎل  2005ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  8درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﺎردار اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  2010ﻣﯿﺰان زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺣﺎﻣﻞ اچ آی وی در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﻣﺎن زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 62 ،درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻣﯿﺰان 48
درﺻﺪ در ﺳﺎل  2010ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ) 95درﺻﺪ( ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ،اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﯾﺎی ﮐﻨﻨﺪ .در ردهرﺗﺮوواﯾﺮال را ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ﻫﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﺎراﯾﯿﺐ ) 88درﺻﺪ( و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ) 75درﺻﺪ( ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﺘﺮ از  50درﺻﺪ اﺳﺖ .آﺳﯿﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ) 43درﺻﺪ( ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ) 30درﺻﺪ( ،ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ) 10درﺻﺪ( و
آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ( از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  1درﺻﺪ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال از  95درﺻﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺎوت دارد.

)ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ( درﺻﺪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑﻪ ﮐﻮدک را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و در  22ﮐﺸﻮر اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در
اﻟﻤﻠﻠﯽﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 2005ﺗﺎ ﻫﺎی  2010و  2012ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی  2005ﺗﺎ  2009ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻣﯿﺰان درﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺎل *
ﺑﺎ دوز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد» .ﻧﻮﯾﺮاﭘﯿﻦ« ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ داروی 2009درﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.در ﺟﺪول ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ  CISو ** CCE

ﻧﮑﺘﻪ :ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﯾﻘﯿﻦ و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ آﻣﺎر اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اچ آی وی و اﯾﺪز ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮔﺰارش ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﺳﺎل
 ،2013و ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی اچ آی وی و اﯾﺪز در ﺳﺎل  2012از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اچ آی وی و اﯾﺪز
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ در آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎزه آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﺮب اﻟﻌﺠﻞ ﺳﺎل  2015ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﻫﺪف ﺧﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ  90درﺻﺪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2009ﺗﺎ  2015اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺷﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اچ آی وی آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻻزم اﺳﺖ.

)ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ( ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ) 0ﺗﺎ  14ﺳﺎل( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﺷﺪهاﻧﺪ؛ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
و روﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 2001 ،ﺗﺎ 2015
داروﻫﺎی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻣﺎدران آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ رﺗﺮوواﯾﺮال ﻫﺎ در ﺳﺎل  2012در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در آن ﺳﺎل ،ﺣﺪود  52درﺻﺪ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ﺑﻮدﻧﺪ از
داروﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدی وﯾﺮوس در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮاﻧﻊاﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آنﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺗﺮس ،ﻧﻨﮓ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻪ زﻧﺎن را از آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻣﻮاﻧﻊ
ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.

زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ﻗﺴﻤﺖ اول(

 Jeremy Priceﻋﮑﺲ:

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ(:ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح )ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎره ﻗﺴﻤﺖ اول:
 2011ژاﻧﻮﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ در  100ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎنای اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن( ﺷﺒﮑﻪ» (IANSAﻫﺎی ﺳﺒﮏﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼح ﺷﺒﮑﻪ« اﯾﺎﻧﺴﺎ ﯾﺎ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﻧﺎن اﯾﺎﻧﺴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺒﮏ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳﻼح
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
اﮐﺘﺒﺮ 2011
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻼﺻﻪ
 2011ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل را ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ،ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ از ژاﻧﻮﯾﻪاﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻟﺒﻨﺎن ،اردن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮومﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ”اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻣﺎﻧﺪن زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺮ روی زﻧﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و رواﻧﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدان
ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎر ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﮐﻨﺎر زده ،از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را
در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺣﺴﺎس و دﺷﻮارﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن آﻣﺎر ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات از ﺟﺎﻣﻌﻪاﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهداﻣﻦ ﻣﯽ
اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮردﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﻂ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽ ”ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻟﺰوﻣﺎ
اﻧﺪ وﺟﻮدﻧﺎﻣﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهاﺟﺮا ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
دارد.
ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن و
ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦو ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد« ﺧﻠﻊ ﺳﻼح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ﻟﺒﻨﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ .در اردن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮای
ﺷﻤﺎره  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه را اﻋﻤﺎل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در دﺳﺖ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼح
ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺮاﻧﻪداﻧﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،زﻧﺎن ﻣﯽﻣﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﮑﺴﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮداﻧﮕﯽ ،اﺳﻠﺤﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 .1ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت را در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻠﺤﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮد آوری ﺷﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻻن و وﺳﯿﻠﻪای
ﺳﺒﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ

 .2ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻧﺎن را ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺎ وﺳﺒﮏ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻠﺤﻪ در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد را در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
 .3از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح راﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
 .4ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ.
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد )ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼح  1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ( اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره
ﻓﺮد ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ
درک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ روی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﻮد و ﭘﯿﺮوی اﺟﺒﺎری زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،
ﮔﺰارش دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن – ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ،ﭘﺴﺮان ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد از ﻗﻠﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.ای از رﯾﺸﻪﭘﺎره
ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،آورﯾﻞ  2011ﻫﺎی ﺳﺒﮏﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻼح
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  90ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺒﮏ وﺳﺒﮏ در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﻠﺤﻪ
اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺒﮏ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  80درﺻﺪ آن در ﺗﻤﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه
از :ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ .ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد اﺳﻠﺤﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﻣﯿﺰان آن در ﻫﻨﮕﺎم درﮔﯿﺮی و ﺟﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻦ ﻣﺮداﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدان اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ دارﻧﺪﮔﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﻠﺤﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﻧﺎن از ﻋﻮاﻗﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از دﺳﺖ دادن ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده ،و ﺣﺘﯽ ﺟﺮاﺣﺖ و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺿﺮب
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻠﻮﻟﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮ زﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﻀﺮوب ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ،آزار ،ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﯾﺪ .درای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ”ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس از ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت ﻣﯽ
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ،ﺑﺨﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از راﺑﻄﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓ زده ،زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫﺪف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ زﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ؟
 2011ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل را ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ در ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ از ژاﻧﻮﯾﻪاﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻟﺒﻨﺎن ،اردن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻫﺎی ﺳﺒﮏاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﻼح دﻫﺪ .اﺷﺎره ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﭼﺎﻟﺶ
و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺷﺎرهای ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻼح ﺳﺒﮏ ،ﺳﻼح و اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ روﻧﺪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ،اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ
در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ،داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﺧﻮد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﺳﻼح ﺳﺒﮏ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز
ﺑﺨﺸﺪ.ﻣﺮدان و اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ ای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺗﯿﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زاوﯾﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺸﻦﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ زﯾﺎد در ﻋﺮوﺳﯽ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺘﻼف و ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی رﯾﺶ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد .درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد ،ﮔﺮوهﺳﻔﯿﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻃﺎﯾﻔﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ اداره ﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی آن را آﯾﺪ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺮد ،ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺎن رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
راهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺟﻨﮓ و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ،ﺟﺪای از ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺪ و ﺗﻮازنﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه« ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2002در ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻼح
 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ارﺗﺒﺎط دارد .اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ اﺳﻠﺤﻪ»راﺑﻄﻪ ﻣﺮد و زن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎدهدارﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺷﻮﻧﺪ .داﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻮاده از اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻄﺮ زﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ای ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ وﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮ درﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻠﺤﻪداری داﻣﻦ زده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا رخ داد ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی را »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪا داﻣﻦ زده اﺳﺖ،ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻟﯿﺒﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﻼحاﮔﺮﭼﻪ درﮔﯿﺮی
در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺧﯿﺰشﻫﺎ را ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺒﻮدن
ﺿﺮورت درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻨﺠﺮﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﺳﺎﺧﺖ و در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﯿﺒﯽ درﮔﯿﺮیدوﻟﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﺪ .ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.دﻫﻨﺪ .در ﻣﺼﺮ ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎر آﻣﺪﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﻧﻘﻼب«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ – »آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﻟﯿﺒﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و درﮔﯿﺮی ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﮐﻤﭗ ﺑﺮج اﻟﺒﺮاﺟﻨﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎه ﻣﯽ 2011
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮان از ﺳﻮی دوﻟﺖ در ﻣﺼﺮ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻟﯿﺒﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﭘﻠﯿﺴﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺎدل و
ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺰشﻫﺎی اﺧﯿﺮ درب را ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺷﮑﺎر و
ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ،ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ؛ ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮐﺜﺮ زﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ،دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽاﻧﺪک اﺳﺖ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آزار ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ آﻧﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،اردن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ.ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻮﺟﺰ از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اراﺋﻪاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻼش ﻧﻤﯽ
ﻟﺒﻨﺎن
اﺳﻠﺤﻪ :ارزان ،در دﺳﺘﺮس و ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
آﻣﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﻠﺤﻪ در ﻟﺒﻨﺎن 21 ،ﻗﺒﻀﻪ در ﻫﺮ  100ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻓﺎرغ از دﯾﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،در ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده »ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ« آﯾﺪ از اﺻﻄﻼح ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ”ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن“ و ”ﺑﻌﻠﺒﮏ“ وﺟﻮد دارد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ ﺗﻔﻨﮓ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  137ﺳﺎل  1959ﻧﮕﻬﺪاری و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ
در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2005اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 90.6 ،در ﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن  20ﺗﺎ  35ﺳﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺳﻠﺤﻪ در
ﺟﻮاﻣﻊ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد 37.5 .درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ و  22درﺻﺪ دارای ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﮐﺎریداﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ« ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
 .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ»ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻼحﺷﻮد و دﻟﯿﻞ آن را در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻼشﮐﻮﭼﮏ در ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع اﺳﻠﺤﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  2011ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻟﺒﻨﺎن ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ دارد ،اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺟﻮان ،ﺑﯿﺮوت ﻣﺎرچ »ﺷﺪ.ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ
2011
…اداﻣﻪ دارد

راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای درﻣﺎﻧﮕﺮان :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

 Rafa from Brazilﻋﮑﺲ:
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای درﻣﺎﻧﮕﺮان
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪی از ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺳﻮی ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺮد،
ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل وی .ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ،اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﻣﺬﮐﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زن
ﻣﯽﭘﺮدازد.
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ» .دﻟﯿﻞ« ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ.
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ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮ روی ﻋﺎﻣﻼن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ.
ﺗﻼش زن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﻣﺮد ﺷﻮد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ درﻣﺎن
از ﺳﻮی زن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﭘﺎرهای از ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد زن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ در روﻧﺪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺮد اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

●
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اﻫﺪاف
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
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اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺗﻐﯿﺮات ﭘﺎﯾﺪار ،ﻓﻌﺎﻻن در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ را درک ﮐﺮده ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﻮد
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎزره ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺪارس و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

●
●
●
●
●
●

ﺗﻮﺟﻪ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ دو ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺗﻮﺟﻪ :اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ دردﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه
اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺮده در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ:
ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮ روی ﺻﻮرت ،ﮔﺮدن ﯾﺎ ﮔﻠﻮ آﺳﯿﺐ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ دارﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻼت دوران ﺑﺎرداری
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ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زن در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ .آﯾﺎ ﻣﺮد:
زن را ﻣﻨﺰوی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
زن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ زن ،ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ
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ﮐﻮدک آزاری ﻧﯿﺰ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در
ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﺸﺪار :ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان
اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼع داد ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارد ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ:
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زن از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﻪ او در ﻃﻮل درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ از اﻣﻨﯿﺖ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ:
ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده وﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد .اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﻗﻒ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻧﺪ:ﺑﻪ زن اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف او را ﺑﺎور ﮐﺮده
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ او اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ:ﮔﺰﯾﻨﻪ
درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻢ زداﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﺮوع درﻣﺎن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻃﺮاﺣﯽ درﻣﺎن ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری اﮔﺮ زن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ:
از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻧﻮاع ﺳﻼح ﺳﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮ در دﺳﺘﺮس ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار دارد.
از ﺣﻤﺎم ،ﮐﻤﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪود دور ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ دام ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ دارای ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎ دری ﺑﺮای ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ در آن ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن درب را ﺑﺮ روی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﺎم اﻓﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﭘﻠﯿﺲ ،وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﺮای اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺖ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
از ﺟﺮاﺣﺎت ﯾﺎ ﮐﺒﻮدیﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎری دﻫﻨﺪ.
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زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ:
ﺑﺪاﻧﻨﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان درب آن را از داﺧﻞ ﻗﻔﻞ ﮐﺮد ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻗﻔﻞ درب را ﻋﻮض ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
راه ﻓﺮاری ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن راه را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﺎد دﻫﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دﯾﺪن ﻣﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﮐﺮﮐﺮه ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺗﻠﻔﻦ دو ﺑﺎر زﻧﮓ زد ،ﯾﺎ ﭼﺮاﻏﯽ ﺧﺎص روﺷﻦ ﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.
وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺮوری را ﺑﺮای زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ در ﺳﺎﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آن ﺳﺎک را در ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ،ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارم ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی دادﮔﺎه ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ﺳﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد
را در ﺳﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را از ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ دوره
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ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن وارد درﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﮔﯿﺮی ﻫﻤﻮاره از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ از ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎدر ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ رﻣﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دﯾﺪن ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺎدر را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ.
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ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺴﺘﻪ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه و ﺷﻤﺎرهﻫﺎی اﺿﻄﺮاری را ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ روی آن ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﮑﺲ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و دوﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زن ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﻬﺎر ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻨﺪ.
از ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ اﺗﻮﺑﻮس آﻧﺎن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﯿﺎم ﺗﻠﻔﻨﯽ او ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ او را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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اﺳﺘﻔﺎده زن از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺣﮑﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻋﺪم ﺗﻌﻘﯿﺐ
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

●
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در ﺑﺴﯿﺎری اﻣﺎﮐﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ از زن و ﮐﻮدﮐﺎن دور ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ دﻫﺪ و ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺎدر ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮدازد.
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻬﺎﺟﻢ را در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل و ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺪﻫﺪ.
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزﭘﺮوری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﻢ را از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر وی ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﻠﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.
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در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﻋﮑﺲ ﺟﺮاﺣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت در اداره ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ
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ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
از ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮد در ﻫﺮ زﻣﺎن در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺒﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻃﻼع دﻫﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه دادﮔﺎه را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﮑﻢ را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
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رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺰاﯾﯽ
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺟﺮاﺣﺎت را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻧﺎم ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای آزار و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ دادﺳﺘﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
از دادﺳﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ دﻫﺪ.
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اﻣﻨﯿﺖ در دادﮔﺎه
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
در دادﮔﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﻬﺎﺟﻢ( دور ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهی آﻧﺎن در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﺮس از ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ دادﮔﺎه را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج از دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در دادﮔﺎه ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ آﻧﺎن زودﺗﺮ دادﮔﺎه را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ در ﺣﺎل ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽروﻧﺪ ،اﺣﮑﺎم را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ.
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ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﯽ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ زن ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ زوج ﺧﻮد
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮراد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ در درﻣﺎن آﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدی دارد.
( ،ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﺎور ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی» (PTSDاﺧﺘﻼل ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روﻧﺪ درﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوری وی ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و در ﻃﻮل درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزﭘﺮوری در آﯾﻨﺪه
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر زﯾﺮ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺎ آوردن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﻃﻮل درﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای دارﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ازﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺧﺸﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل
دوران درﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
او ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﺎی آﯾﻨﺪهدرﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ:ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

●

●

●

زﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن را در راه ﺗﺮکﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺠﺪد از ﺳﻮی ﻣﺮدی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ:
ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﺿﺮورت دارد.

●

ﻣﺴﺌﻠﻪ آزار و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ آزار ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ
ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در آن درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﮐﻮدک آزاری ﯾﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺰارش آزار ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزار ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی زوج ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮد ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﺰارش ﮐﻮدک آزاری ﺑﺮ روی ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮورت دارد.
اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪدﮐﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺸﺴﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه در ﮐﻨﺎر اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

●
●
●

ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﮕﺮان در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدر
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎاﻣﯿﺪی او در ﻣﻮرد ﺑﺮ آورده ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

●
●
●

روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﻮاﻻت ﺑﺮای ﭘﺮﺳﯿﺪن از ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن
ﻫﺸﺪار :در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮال ﮐﺮدن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻼش ﻧﮑﻨﺪ
ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﮔﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﺳﻮاﻻت:
( اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ…ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﺘﮏ زدن زن )دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ وﺑﻌﻀﯽ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ رواﻧﯽ ﺑﻮدﯾﺪ )ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻓﺮﺿﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ( ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ؟
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

●

●
●

ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺒﯽ زده اﺳﺖ؟ )اﮔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﮑﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺎﺷﺪ(.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن آﺳﯿﺒﯽ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﺪ؟

●

●

»ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻗﺮارداد
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار دادی اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ای ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ »ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ« زﻧﻨﺪ .ﻗﺮار دادﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎراﯾﯽ دارد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف رﻓﺘﺎری
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
دام در درﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  12ﻗﺪﻣﯽ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻮﻟﺸﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻋﻤﺎل و درک ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در درﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎزی
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ،دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﺷﯽ ﯾﺎﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدرک ﻧﺎدرﺳﺖ ،از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ،از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و راﺣﺘﯽ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در
ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی درﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی او را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
را درک ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ زن و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽدرﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺮای دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﯿﺪ.
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﺎﺟﻢ را در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ دارد ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ) .ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺸﻮﻧﺖ را از
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺬﮐﺮ در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ(.
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان را در ذﻫﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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رﺟﻮع دادن و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
رﺟﻮع
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ،وی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ دادن ﻣﺸﺎورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺟﻮع دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﺟﻮع داده ﺷﻮد .در زﻣﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﻮﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻣﺎﻧﮕﺮان آن ﻣﺮﮐﺰﻫﺎ از اﻫﺮم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮوری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
رﺟﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪهای ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﻄﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ را ﺑﺮدارد و از ﻣﺪارک ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ،در ﺻﻮرت وارد ﺷﺪن ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ،او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ.
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ارﺟﺎع ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن
ﮔﺮیﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽدرﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوری ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﺎرﺑﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ارﺟﺎع دﻫﺪ.
در ﺻﻮرت اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ،ﺗﺎ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
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ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮای ﺿﺎرﺑﺎن و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.

●

ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ وﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او ﭘﯿﺶ رود.
درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪودهدرﻣﺎﻧﮕﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه دارد ،وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم اول ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک در آﯾﻨﺪهﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک
در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ دارای اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه )ﺑﯿﻤﺎر( ﻣﺤﻮر
ﺟﺎﻣﻊ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه
وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزارت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ اﻋﺘﯿﺎد و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ

