»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

ﺑﻪ ﺳﮑﻮت در ﻗﺒﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر – وﯾﺪا ﺑﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎردر ﺳﺎل  2012ﮐﻤﭙﯿﻦ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه را“ روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ”ﯾﻌﻨﯽ روز اﻗﺪام ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮد.
ﻫﺎی ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ”ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان“ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯽ روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ در ﺳﺎل ۳۱۰۲ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ۰۱دﺳﺎﻣﺒﺮ،روز ﺑﯿﻦ – اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎم زن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﺑﯿﺶ از ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﺶ از ”ﺟﻬﺎن ﺧﻮد را در ۶۱روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﻨﯿﺪ”ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ :روز ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪاﻣﯽ
۰۵ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن و از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،از آن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ۶۱روز اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﺴﺮت و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ارﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ؛ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻣﺪارس اﻣﻦ ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﺎر اﻣﻦ و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ زن و دﺧﺘﺮ را در ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺤﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺮوزدوﺷﻨﺒﻪ  24ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم آذرﻣﺎه،
زﻧﺎن ،ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت در ﻗﺒﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ» ،ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن« از ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﻫﺮ ﺳﻪ زن ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ از ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آزار«
»در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﯿﺶ از  200دﺧﺘﺮ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ رﺑﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت واﺿﺢ
زﻧﺎن ﻋﺮاﻗﯽ در ﺑﺎره ﺗﺠﺎوز و ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﻃﯽ درﮔﯿﺮی ﺑﻮده اﯾﻢ؛ دو دﺧﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻫﻨﺪی ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و از
درﺧﺖ آوﯾﺰان ﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮارد ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﺰارش
ﻧﺸﺪه و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺤﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮ ﺗﻼش
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ» .ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﻨﯿﺪ« ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
در اداﻣﻪ ﭘﯿﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ :در اﻃﺮاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﭙﺎﯾﺮ اﺳﺘﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﮕﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد«
ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﯾﻢ و ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر درﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ را ﻣﺤﮑﻮم ،ﺑﺮاﺑﺮی را در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ روزاﻧﻪ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﯿﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺮﮐﺎی واﻗﻌﯽ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺮدان ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ«
از ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ آورد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﻔﺎ ﮐﺮدن دارﯾﻢ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻮاﻣﻊ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﺮﻣﺎﻧﯽ را
دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده و اﻓﮑﺎر و ﺳﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ،اﻧﮑﺎر و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ،ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻ وردی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﺎرم آذر ﻣﺎه روز ﺟﻬﺎﻧﯽاﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﻣﻠﯽ ،آرﻣﺎﻧﯽ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﻮﺳﻌﺔ روزاﻓﺰون ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع آزارﻫﺎ و ارﻋﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺠﺎزی ،ﮐﺎری و ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻓﺰوده و
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺣﻮزة ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن وارد و ﺑﻪ آﺳﯿﺐ و آزار ﺟﺴﻤﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،رواﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«
»و ﺷﺮاﻓﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ زﻧﺎن را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ روزﻣﺮه و اﻏﻠﺐ
ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﮐﻼﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺎن و روان زﻧﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و اراده و اﻧﮕﯿﺰة آﻧﺎن را ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﻬﻮر ﺳﺎزد.
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎنِ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺔ ﻓﻬﻤﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺳﻨﺖ و«
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬﻫﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﯾﺔ ﺳﻨﮕﯿﻦ آن از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﺔ ﺗﮑﺮار و ﺗﺪاوم ،ﮔﺎه ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﺔ آﻣﺎرﻫﺎ و ارﻗﺎم و »ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﻻزﻣﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﺳﺖ ،وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را دﺷﻮارﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش
زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ۳۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن دﻧﯿﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
( ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪUNDPﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )
ﺳﻤﺖ ﻓﺤﺸﺎ ﺳﻮق داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮐﺎﻧﺎل ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎرت اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ۰۶درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
از ﺳﺎل ۱۸۹۱روز ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﻫﻨﻮز در ۵۳ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از ۳۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﻮدن ﻣﻔﺎدی ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﻮﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن
در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و از زﻧﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی دردﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ

ﻣﺪﯾﺮاﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی دردﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮐﺎﻣﺮان ﺷﻔﻖ
( ،در دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮمPhumzile Mlambo-Ngcukaﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،ﻓﻮﻣﺰﯾﻼ ﻣﻼﻣﺒﻮ ﻧﮕﮑﻮﮐﺎ )
در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺴﯿﺖ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﮑﺎن :ﻧﯿﻮﯾﻮرک 22 ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2014
)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  31ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه (1393
ﻫﻤﮑﺎری دارد” .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺪون ﻣﺮز“ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺎﮔﻮاری اﺳﺖ:
ﻇﻠﻢ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯿﺸﻪ ای را اﺳﺘﻤﺮار داده اﻧﺪ.
ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﺷﮑﻞ دادن و ﺗﺒﻠﻮر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ درک و
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﭘﮑﻦ ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ”زن“ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎل  1995ﻣﯿﻼدی  189،دوﻟﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﮑﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی راﯾﺞ و ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﭼﻬﺮه زن
ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻣﻮرد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن
زﻧﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در دﺳﺖ ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮدن اﻧﺪ داده
ازﺗﻨﻮع در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ آﻧﺎن
اﺧﺒﺎرﺑﺮروی ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﯾﺎ ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻫﺒﺮی زﻧﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﮐﺎراﮐﺘﺮ زن ﺑﺮ ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﻫﺒﺮی داﺷﺖ؟ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن در رده ﻫﺎی
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی دررﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی دراﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ دارای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻏﻞ،
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺸﮕﺮاﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﺗﺮ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ازاﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﯿﺪارﺑﺎش اﺳﺖ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد در
Emma Watson).و ﺳﻔﯿﺮﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻣﺎ ،اِﻣﺎ واﺗﺴﻮن  Geena Davisاﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ )ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﯿﻨﺎ دﯾﻮﯾﺲ
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن
ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
!ﻣﺘﺸﮑﺮم
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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