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لی   ه زنان و دختران و مبارزه با هر گونه  : حاديه اروپا در مورد خشونت بر عدستورالعمل های ات

ه ايشانيل بر عتبعيض
 

 

  ه زنان و دختران حاديه اروپا در مورد خشونت بر عليدستورالعمل های ات
  ه ايشانزه با هر گونه تبعيض بر عليارو مب

  
 
  

  ف و دستورالعمل هاهد  -١

  

 خواست سياسی اتحاديه  از زنان و دختران يک عالمت روشنقبول دستورالعمل ها در ارتباط با خشونت بر عليه

ين يت مورد بررسی قرار داده و اقدامات دراز مدت در اواروپا می باشد که موضوع حقوق زنان را بعنوان يک ال

 زنان و دختران، اتحاديه اروپا اقدامات مؤثری بر عليه ر تمرکز بر روی مسأله خشونت بر عليهد. زمينه انجام دهد

 .يکی از عمده ترين نقض تعهدات حقوق بشر در دنيای امروزه انجام خواهد داد
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کل دبير  مطالعه عميق  آنمهای مهدتازه ترين رويداکه   محکم چندجانبه،درخواستاين دستورالعمل ها بر اساس  

در ، کار بر روی شاخص های )٢٠٠۶( تمام اشکال خشونت بر عليه زنان می باشد در مورد سازمان ملل متحد

، مأمور تحقيق ويژه در مورد خشونت بر عليه )Yakin Ertük(ک خشونت که بوسيله خانم ياکين ارتوارتباط با 

 سازمان ملل متحد در مورد تشديد تالش ها برای از بين ١۴٣/۶١ قطعنامه،  صورت گرفته است)٢٠٠٨(زنان 

شورای امنيت ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢۵  هایو قطعنامه) ٢٠٠۶(بردن تمام انواع خشونت بر عليه زنان 

 از پارلمان اروپا در مورد ٢٢١۵/٢٠٠۵سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنيت، و همچنين قطعنامه 

 و نقش ايشان در بازسازی و روند دموکراتيک در کشورها بعد از برخورد، رخوردهای مسلحانهشرايط زنان در ب

 معاهدات حقوق بشر و قانون بشردوستانه بين المللی و مقررات رم در برقراری دادگاه جزائی ه ازبندهای مربوط

   .می باشدبين المللی 

نها در باره زنان آاز پروژه های ويژه که هدف  بيشتری ور تشويق اجرای تعداد ه منظدستورالعمل ها همچنين باين  

برای  اروپا برای دموکراسی و حقوق بشر، بلکه همچنين دست آويزهایو دختران می باشد، که ازجمله، بوسيله 

.آويز مناسب مالی ديگر از اتحاديه اروپا و کشورهای عضو می باشد هرگونه دست

.بشر می باشدجهانی  حقوق  در موردد يک تأکيد مجدقبول اين دستورالعمل ها 

 

تعريف  -٢

 

، تعريف خشونت بر عليه زنان بر اساس اعالميه حذف خشونت بر عليه زنان به منظور اهداف اين دستورالعمل ها 

:می باشد

 

 به معنی هر گونه اقدام بر اساس خشونت بر مبنی جنسيت که منجر به، يا امکان 'خشونت بر عليه زنان 'عبارت" 

شامل تهديد به چنين اقدامات، اعمال  با رنج بردن زنان گردد،  به، آسيب و لطمه جسمی، جنسی يا روحینجر شدمن

  گرفته باشد و در زندگی خصوصصورتاينکه در معرض عام محروميت خودسرانه از آزادی، چه گوئی يا زور

  ".می باشد
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العمل های عملياتیردستو   -٣

 

ممانعت از : عليه زنان تأکيد می نمايد جدا نشدنی در ارتباط با مبارزه با خشونت بر اتحاديه اروپا به اين سه هدف

.ئی قربانيان و تحت تعقيب قرار دادن مرتکبين چنين خشونت هاه و کمک ب ازافظتخشونت، مح

  

اهداف عملياتی  -١/٣ 

 

ارتقاء تساوی جنسی و مبارزه با تبعيض برعليه زنان  -١/١/٣

 

 اقتصادی ايشان –ر می نمايد که موانع برای اجرای حقوق سياسی و اجتماعی اتحاديه اروپا ذک

ممانعت از چنين در اين مورد، و با هدف . زنان را در معرض خشونت بيشتری قرار می دهد

 ويژهمی بايد ب  و اقدام خارجی ايشانخشونت هائی، استراتژی کشورهای عضو و اتحاديه اروپا

شی های عمومی که بر عليه زنان و دختران تبعيض بوجود می در ارتباط با مقررات و خط م

 که در قلمرو های خصوصی و رفتار قالبی در یعيض، و کمبود پشتکار در مبارزه با تبآورد

  .ايديتمرکز  ارتباط با جنسيت اعمال می گردد،

 

آوری اطالعات در مورد خشونت بر عليه زنان و توسعه شاخص هادگر  -٢/١/٣

 

وفقيت در سال های اخير، اطالعات کيفی و کمی قابل مقايسه صحيح در تمام رويه  معلی الرغم 

های متداول خشونت بر عليه زنان و دختران، و همچنين شاخص های مربوطه مورد نياز می 

 را با معلومات کامل در ارتباط با باشند که اقدامات و استراتژی های خودباشد، تا دولت ها قادر 

هنوز به ميزان قابل مالحظه ای عدم توافق در انواع اطالعات جمع . ی نمايندبرنامه ريزحقايق 

آوری شده در ارتباط با گروه های جمعيت مطالعه شده و انواع خشونت های برآورد شده وجود 

 را که باعث ايد تا دست افزارها بنيادی و ساير ابزارها کوشش می نماتحاديه اروپا. دارد

و پخش قابل اعتماد،  به باالبردن ظرفيت های ملی برای جمع آوری گردآوری اطالعات گشته و

 .اطالعات صحيح کمک می نمايند، تعيين نمايد
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استراتژی هماهنگ شده مؤثر ابداع   -٣/١/٣
 

برای ن ه دولت ها بر مسئوليت دوگانه ايشای بقدام اتحاديه اروپا در مورد خاطر نشان سازا 

ان وظيفه دارند ايش. اهد يافت عيله زنان و دختران تمرکز خو برجلوگيری و پاسخ به خشونت ها

 حافظت و حمايت از قربانيان خشونت برای میکه استراتژی های ممانعت کننده و استراتژی ها

، و در تمام )لی، ملی، منطقه ای و بين المللیمح(را به مرحله اجرا در آورده، و در تمام سطوح 

استمداران، بخش های خصوصی و همگانی، انجمن های مدنی  سيبوسيلهبخش های جامعه، بويژه 

-  در سطح محلی، منطقه اجباری مکانيزم های نهادی .و رسانه های گروهی دعوت به اقدام نمايند

ور اطمينان حاصل نمودن از اجرا، هماهنگی و ادامه اين می بايد به منظای و بين المللی 

  . گرددايجاداستراتژی 

 

ورد کيفرناپذيری اعمال کنندگان خشونت بر عليه زنان و دسترسی به قضاوت مبارزه در م  -١/٣/۴

برای قربانيان حادثه

 

اتحاديه اروپا تأکيد خواهد نمود که برای کشورها مهم می باشد که اطمينان حاصل نمايند که  

ان اعمال کنندگخشونت بر عليه زنان و دختران بوسيله قانون مجازات گردد و رسيدگی نمايند که 

کشورها . شدخواهند مسئول اعمالشان شناخته خشونت بر عليه زنان و دختران در حضور دادگاه 

رعت، با دقت، بيطرفانه  بويژه می بايد در مورد اقدامات خشونت آميز بر عليه زنان و دختران بس

ائی  که سيستم عدالت کيفری، بويژه مقررات اجرکنند نمايند، و اطمينان حاصل و با جديت تحقيق

ان يش و حفاظت از انمودهکه زنان را به دادن شهادت تشويق کار می کند و شواهد، در شرايطی 

 که اين اعمال خشونت آميز را بر عليه زنان انجام داده اند، تحت تعقيب هائی رارا هنگامی که آن

ن ايشان که ضمانت می نمايد، بويژه بوسيله اجازه دادن به افراد قربانی و نمايندگا قرار می دهند

مبارزه با کيفرناپذيری هم چنين اقدامات مثبتی از قبيل . بر عليه آنها اقدامات مدنی بعمل آورده اند

آموزش پليس و مأمورين اجرای قانون، سازمان کمک های حقوقی رايگان و محافظت کامل از 

 به اعمال کنندگان اقتصادی که قربانيان ديگر از نقطه نظر  راو ايجاد شرايطی قربانيان و شاهدان

  . را در بر داردخشونت بستگی نداشته باشند
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 های مداخله اتحاديه اروپاافزارهای  -٢/٣ 

 

 با شروع از سفارتخانه های ،فا کنندگان نقش در اتحاديه اروپا را مداخله اروپا می بايد تمام ايافزارهای 

عمومی شورای اتحاديه اروپا را دست هيئت نمايندگان و دبير کل  نمايندگان کميسيون ،کشورهای عضو

.اندرکار نمايد

 

اتحاديه اروپا اطمينان حاصل خواهد نمود که در مورد اشتراک مساعی مابين اجرای اين دستورالعمل ها و  

ه آنهائی که در ارتباط با حقوق کودکان و ژرد حقوق بشر، بويتورالعمل های اتحاديه اروپا در موساير دس

  .  بعمل آورد مناسبمی باشد بررسیمدافعان حقوق بشر 

 

  اصلی مداخلههایافزاريط مبارزه با خشونت بر عليه زنان، روپا در شراهداف عملياتی اتحاديه ابر اساس ا 

:بقرار زير خواهند بود

 

روش های عمومی  -١/٢/٣

 

ال اتحاديه اروپا بصورت منظم مسأله مبارزه با خشونت بر عليه زنان و دختران و انواع اشک 

تبعيضاتی که خشونت از آنها سرچشمه می گيرد را در روابطش با کشورهای ثالث و سازمان 

از  بستگی به اين دارد کهه تا حدی ژچنين روش هائی بوي. های منطقه ای مطرح می نمايد

ر از  و در ارتباط با اجرای مؤث نمايد،ات کشورها در آن منطقه تبعيتمعيارهای بين المللی و تعهد

مينان حاصل خواهد نمود اتحاديه اروپا هم چنين اط. کامل آن تعهدات خواهد بودرساندن جام انبو 

 نمايندگان  وکه عطف به حقوق زنان در تمام دستورات نمايندگان ويژه و فرستادگان اتحاديه اروپا

  .شامل می گردد

 

: داتحاديه اروپا قبال از شروع تمام اقداماتش موارد زير را انجام خواهد دا 

 

اشکال مختلف خشونت بر عليه زمان و دختران را تعيين کرده و اطالعات مربوطه و   )الف(

تجزيه و تحليل می نمايد؛ شاخص های مربوطه آنها را

از وده، و  تبعيض آميز ببالفعلشناسائی کردن وجود قوانين و بکاربستن آن که صريحًا و   )ب(

   رچشمه می گيرد؛اين خشونت ها سچه طريقی 
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يا کمبود خط مشی های عمومی تعيين شده در پاسخ به خشونت / شناسائی عدم حضور و   )ج(

بر عليه زنان؛

حقوق زنان که بوسيله کشورهای شناسائی دست افزارهای بين المللی برای محافظت از   )د(

 به قانون ملی؛مقرراتیتصويب شده است، شامل ترديدهای موجود و الحاق چنين طه مربو

منطقه ای و بين کشورهائی که بوسيله مکانيزم های ائی توصيه های داده شده به آن شناس  )ه(

.المللی در ارتباط با قانون زنان و خشونت بر عليه زنان

 

در روش های خود، اتحاديه اروپا موقعيت ها و ابتکارات را بويژه در موارد زير قبول خواهد 

:نمود

 

يض آميز بر عليه ر مورد حذف تمام اشکال تبعتصويب اجالس سازمان ملل متحد را د  )و(

 منشور آفريقا در مورد حقوق بشر و مردم تفاهم نامه اختياری خود، تفاهم نامهزنان را در 

 زنان در آفريقا و معاهده داخلی آمريکا د رمورد ممانعت، مجازات و قدر ارتباط با حقو

؛نمود، تشويق خواهد از بين بردن خشونت بر عيله زنان

و بويژه ثبت گرديده است  در ارتباط با گردهمآئیرا که  یئيد و شرط هاقانصراف از   )ز(

 از جمله بر اساس تفسير داده شده در ارتباط ،با اهداف گردهمآئی بودهمتناقض آنهائی که 

ذف تمام اشکال تبعيض بر عليه زنان  بوسيله کميسيون حئی کهبا آن قيد و شرط ها

)(CEDAW ،خواهد نمود تشويق می باشد.  

 در CEDAWبوسيله کمک های فنی در صورت لزوم، به کميسيون ارائه گزارش ها را   )ح(

باتمام رساندن گزارشات و توصيه های کميسيون را تشويق خواهد زمان های تعيين شده و 

کرد؛

تبادل نظر و مشاورات منظم با مدافعان حقوق زنان و سازمان های زنان را ارائه خواهد   )ط(

؛ داد

مدافعان حقوق زنان و سازمان های زنان را تشويق خواهد کرد که دست اندر کار توسعه،   )ی(

اجرا و ارزيابی خط مشی ها عمومی در اين زمينه گردند؛

 در مورد مبارزه با خشونت و تبعيضات بر عليه به قبول تعهدات ويژه ایکشورهای عضو   )س(

  ؛نمودتشويق خواهد ) UPR (زنان در چهارچوب تجديد نظر دوره ای جهانی
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.توسعه دست افزارهای بين المللی و منطقه ای جديد مناسب را تشويق خواهد نمود  )ع(

 

ژه برای مبارزه با خشونت بر عليه زناناقدامات اضافی وي  -٢/٢/٣

 

:آغازگرانه زير انجام خواهد گرديداقدام برای مبارزه با خشونت بر عليه زنان بوسيله روش های  

 

ارتباط با خشونت بر  ره تحقيقی ويژه سازمان ملل متحد داز طريق تشويق احضار نمايند  )الف(

عليه زنان در مواردی که چنين خشونت هائی بسيار گسترده شده و عمدتًا مجازات نمی 

  گردد؛

نکه در شرايطی که مالقاتی صورت گرفته شده است، بوسيله اطمينان حاصل نمودن از اي  )ب(

؛اهدات نماينده تحقيقی ويژه ادامه يابدتيجه گيری ها و مشتوصيه ها، ن

بوسيله اقدامات حمايتی برای مبارزه با کيفرناپذيری در ارتباط با خشونت بر عليه زنان و   )ج(

 -دختران بويژه از طريق بازبينی تمام مراحل قانونی در ارتباط با موارد چنين خشونت

؛ئیها

که تهديد وق زنان و مدافعان حقوق انسان مؤنث، بويژه آنهائی بوسيله حمايت از مدافعان حق  )د(

سرکوبی با هدف معين می باشند؛آزار و اذيت يا شده يا کسانی که قربانيان بخصوص 

بوسيله ارتقاء و حمايت از خط مشی ها و مبارزات برای باال بردن آگاهی تساوی در امور   )ه(

باال بردن آگاهی ژه مبارزات با هدف تأمين نت بر عليه زنان، بويجنسی و مبارزه با خشو

   مردان و پسران؛در موردبويژه 

 نسبت به سازمان يافتهبوسيله ارتقاء و حمايت از مبارزات متمرکز شده بر غفلت های   )و(

. بويژه در ارتباط با ثبت نام رسمی تولد و تحصيل،دختران
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موارد مجزا -٣/٢/٣

 

که در صورتی که در موارد مجزائی با اهميت استثنائی، بويژه يه اروپا بررسی خواهد کرد اتحاد 

خشونت های مرتکب شده يا مدارا شده بوسيله دولت برخالف تعهدات بين المللی و آزاديهای 

بنيادی نسبت به تماميت جسمی و غير تبعيضی، و در غياب اقدام قانع کننده در سطح ملی اطالع 

. حاصل نمايد، اقدامات ويژه انجام دهد

 

 جنجال برانگيز صدق می نمايد که يک يا بيشتر از موازين  قانون شکنیبخصوص در موارداين  

:زير را برآورده نموده است

 

محکوميت ايشان در دادگاه جزائی در ارتباط با اعمالی که  مواردی در باره مرتکبين خشونت که - ١/٣/٢/٣

؛يده اند  غير محتمل می باشدانجام داده اند، به نسبت اهميت جرمی که مرتکب گرد

مواردی که از قربانيان خشونت که ايشان باحتمال زياد هيچ گونه دسترسی به يک دادگاه مدنی يا  -٢/٣/٢/٣

جزائی مناسب، بدون تبعيض برای جبران خسارت نخواهند داشت؛

ر ارتباط با آن د يا در سطح وسيع  بودهمواردی که منعکس کننده يک عمل مکرر سازمان يافته -٣/٣/٢/٣

مورد قضايای بسيار جدی، در قوانين و خط مشی دولتی وجود ندارد يا کافی نمی باشد، بويژه 

مانند آنهائی که درگير قتل يا خودکشی اجباری که با نام شرافت انجام يافته است؛

مواردی که در نتيجه قوانين و اعمال تبعيض آميز انجام گرديده است؛ -٣/٢/٣/۴

.واردی خشونت، تهديدات، آزار و اذيت و سرکوبی مدافعان حقوق انسان مؤنثم -٣/٢/٣/۵

 

 

چهارچوب تبادل نظر اروپا  -٢/٣/۴

 

ی که از چنين خشونترا اتحاديه اروپا بصورت مکرر موضوع خشونت بر عيله زنان و تبعيضی  

يه اروپا ادسرچشمه ميگيرد در تبادل نظرهای حقوق بشر و در ساير تبادل نظر های خط مشی اتح

. ضروری بودن، مطرح کرده استدر صورت
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د در دستور جلسه برای چنين تبادل نظرهائی يا بصورت يک موضوع ناين موضوعات می توان 

  .دنخاص يا از طريق آميختن با يک يا چند مورد بخصوص در ارتباط با جنيست بحث گرد

 

مکانيزم های منطقه ای و بين المللی را آن ارتباط، اتحاديه اروپا هرگونه توصيه پيامدهای در  

برای محافظت حقوق زنان و مبارزه با خشونت بر عليه زنان، بويژه آنهائی که توسط مأمور 

تحقيق ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر عليه زنان تنظيم شده است، آنهائی را که در 

، و CEDAW های کميسيون  می باشد، پيامدهای توصيهEPUارتباط با زنان در چهارچوب 

  . آنهائی که بوسيله مکانيزم محافظت منطقه ای پيشنهاد گرديده است را تعقيب خواهد کرد

 

پيش نويس گزارش های حقوق بشر   -٢/٣/۵

 

در گزارش های خود، رؤسای گروه نمايندگی می بايد بصورت سامانمند در تمام گزارش های  

 با عطف ،با آزادی های بنيادی زنانق بشر در ارتباط  در مورد پذيرش تحليل حقوی راخود بخش

ولت ان در مورد تماميت جسمی و عدم تبعيض و پذيرش تعهدات بين المللی ديشويژه به حقوق ا

.شامل نمايند ه زنانها در ارتباط با خشونت بر علي

 

: گزارش ها به مسائل زير رجوع خواهد نمود

 

مسئول جمع آوری اطالعات کمی و کيفی در سراسر منطقه سازمان ها و ساير مکانيزم هائی که  •

داشتگاه ها و ساير سازمان خانه، محل کار، سازمان های آموزشی، باز(و در تمام انواع محيط ها 

می باشند؛) لتی، و غيرههای دو

 آن و همچنين اطالعات در مورد اشاعه عوامل  که بر حسب نوع جنسيت، سن و سايرهائیآمار •

تفکيک شده باشد؛ طه و عموم مردمردانندگان اصلی مربوآمار به گ
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چهار چوب قانونگذاری همانطور که در روش های اوليه تعيين گرديد، و بويژه وجود تبعيضات  •

.ی و اجرائیقحقو

 

نمايندگان و اعزام کنندگان ويژه اتحاديه اروپا می بايد حقوق زنان را در نظر بگيرند ولی می بايد  

. مورد اين موضوع را شامل گزارشات خود بنماينداطالعات در

 

ارتقاء حقوق زنان در کنگاشگاه های بين المللی -٢/٣/۶

 

اتحاديه اروپا نقش فعال خود را در ارتقاء حقوق زنان و به ويژه جلوگيری از خشونت بر عليه  

. اهد دادادامه خو ) بخصوص در سازمان ملل متحد(زنان را، در کنگاشگاه های بين المللی 

اتحاديه اروپا اطمينان حاصل خواهد نمود که با تمام واحد های حقوق زنان سازمان ملل متحد 

هماهنگی يکنواختی خواهد داشت وبه حمايت از کار ايشان و ترويج پيام های واحد و با ارتباط 

حاديه اروپا در آن  بدين وسيله تأثير اقدامات ات کهمنطقی در چنين کنگاشگاه هائی ادامه خواهد داد،

.ت می گرددقويمنطقه ت

 

همکاری دوجانبه و چند جانبه  -٧/٢/٣

 

اقدام به منظور مبارزه با خشونت بر عليه دختران و زنان مطابق با اولويت در چهارچوب  

همکاری دو جانبه و چند جانبه در دفاع از حقوق بشر، با همکاری با جامعه مدنی، که شامل 

ويژه ای به چنين همکاری در ابتکار توجه . قی می باشد، خواهد بود حقوزمينه های آموزشی و

اروپا برای دموکراسی و حقوق بشر، ولی از طريق ساير دست افزارهای مناسب مالی اتحاديه 

.اروپا و کشورهای عضو مبذول خواهد گرديد

 

رکز بر روی هدف از چنين همکاری، از جمله، حمايت از برنامه های جامعه مدنی، بويژه تم 

:قسمت های ارحج زير خواهد بود
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  جبران، توانبخشی و دسترسی به مراقبت -١/٧/٣/٢

 

کمک به برنامه هائی که ارتقاء و اطمينان به عدالت را برای قربانيان خشونت  )الف(

 فراهم می آورد؛،که در دادگاه حضور می رسانند

 بصورت رايگان در کمک به منظور دسترسی به خدمات مناسب مراقبت که  )ب(

ی، مسکن و پيوستگی مجدد قزمينه های کمک در روانشناسی، کمک های حقو

قربانيان خشونت و کودکان ايشان، از جمله، از طريق مبارزات در ارتباط با 

اطالعات عمومی برای چنين خدماتی فراهم می آورد؛

تی، بويژه ت و خدمات تندرسسی و حق زنان و دختران به اطالعاارتقاء دستر  )ج(

در ارتباط با بهداشت در امور جنسی و توليد مثل، از جمله به منظور حفاظت 

برای اجرای کامل برنامه ، تأييد اتحاديه HIVبهتر از ايشان در مقابل عفونت 

 ١٩٩۴ل  در سا)ICPD(اقدام قاهره که در کنفرانس بين المللی نفوس و توسعه 

 موافقت ICPDرد مداوم برنامه اقدام اتخاذ گرديده و اقدامات اصلی برای کارب

 و همچنين برای اعالميه و برنامه  کپنهاک و طرحی برای ICPD + 5شده در 

  اقدام پکن و اهداف توسعه هزاره؛

کمک برای ارتقاء برنامه هائی که زنان بصورت آزاد حقوق خود را به منظور   )د(

 تحت فشار قرار اينکه جنسی خود بدون تمايالتاتخاذ تصميم در ارتباط با 

گيرندعمل نمايند؛

کمک برای حمايت از برنامه هائی که هدف آنها گروهی اززنان باشد که ايشان   )ه(

نياز به توجه ويژه دارند بخاطر اين که تحت خطر افزوده بدليل قربانی خشونت 

. بودن قرار گرفته اند
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جلوگيری از خشونت ٢/٧/٢/٣

 

نی م به منظور مبارزه با کيفر ناپذيری در مورد کساارتقاء و حمايت برای اقدا  )الف(

ب خشونت می شوند؛که بر عليه زنان و دختران مرتک

کمک برای آموزش در مورد حقوق بنيادی و دادن اختيار به زنان و دختران؛  )ب(

حمايت از مبارزات، از جمله در زمينه باال بردن آگاهی و ارتباط، که در مورد   )ج(

قدامات به منظور مبارزه با خشونت بر عليه زنان و دختران برابری جنسی و ا

 رفتار کليشه ای جنسی که به خشونت بر عليه زنان ميان برداشتناز طريق از 

و دختران کمک می کند، تمرکز می نمايد؛

باشد؛ي زنان ملستقالاحمايت برای برنامه هائی که هدف آنها بهبود اقتصادی و   )د(

 افسران پليس و کارکنان دستگاه قضائی در مورد حمايت برای آموزش  )ه(

موضوعات در ارتباط با خشونت بر عليه زنان و دختران و عواقب چنين 

.خشونت هائی

 

تقويت ظرفيت ها ٣/٧/٢/٣

 

تأمين همکاری برای طرح های اقدام ملی برای اجرای توصيه های کميسيون   )الف(

CEDAW؛، که شامل اشاعه آن در باره آن می گردد  

ثر برای جمع آوری ی شروع مکانيزم های هماهنگ شده مؤتأمين همکاری برا  )ب(

اطالعات در مورد خشونت بر عليه زنان و دختران؛

حمايت از سازمان های زنان و مدافعان حقوق بشر مؤنث، و بصورت کلی تر   )ج(

برای سازمان های جامعه مدنی که با خشونت بر عليه زنان مبارزه می نمايند؛
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 تأمين آموزش مناسب برای تمام افراد حرفه ای مسئول مواجه با خشونت بر  )د(

پليس، کارکنان قضائی، (ئی  خشونت هاعليه زنان و داليل و عواقب چنين

؛)مراقبين تندرستی و بهداشت و افراد حرفه ای آموزشی، رسانه ها

وارد خشونت حمايت از برنامه هائی که قدرت پليس را برای مصاحبه در باره م  )ه(

خانگی، از طريق آغاز تفاهم نامه های مداخله همگون آميز، بويژه خشونت 

شده، عطف به قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد جلوگيری از جنايات و 

 مينمايد؛ه خشونت بر عليه زنان را تقويتپاسخ های عدالت جزائی ب

رای بهبود ر متمرکز شده بحمايت برای تأسيس مرکز خدمات اداری غي  )و(

ان؛وضعيت زن

 شورای امنيت را ١٣٢۵تآمين همکاری برای طرح های اقدام ملی که قطعنامه   )ز(

.اجرا می نمايد

 

ارزيابی  -٣/٣ 

 

 بر مبنای از جملهرمورد حقوق بشر بصورت منظم اجرای اين دستورالعمل ها را، ری شورا دوه کاگر 

عد از مشاوره غير رسمی با جامعه مدنی تسليم نموده گزارشی که بوسيله رؤسای هيئت های نمايندگی و ب

گروه کاری در مورد حقوق بشر شورا را در مورد کاربرد دستورالعمل ها مطلع . ابی خواهد کرديارز

.خواهد نمود و به شورا هرگونه اصالحات الزم برای بکار بردن در دستورالعمل ها را پيشنهاد خواهد کرد
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ضميمه ١

 

.بر موضوع خشونت بر عليه زنان، اشکال آن، داليل و عواقب آنمقدمه ای 

 

اطالعات در دسترس . خشونت بر عليه زنان و دختران، در تمام اشکال مختلف آن، بصورت واقعی يک مصيبت است

 ين خشونت هائی بسيارال نمايانگر چن اشک.حاکی از اين می باشد که اين موضوع در سطح جهانی يک پديده مرسوم است

. و مختلف می باشد، متعدد اجتماعی، فرهنگی و سياسی جامعه مرتبطبافتبر اساس  ،زياد

 

که در داخل خانواده ) الف(نسی و روحی می باشد انواع خشونت های جسمی، جخشونت بر عليه زنان و دختران شامل، 

 سامانمندو غفلت ) موارد الزم پزشکیبه استثنای ، نين بوسيله والدين براساس جنسيت آنشامل انتخاب ج (اتفاق می افتد

  حمله؛ خشونت مرتکب شده بوسيله والدين و همسران سابق؛ ازدواج زودرس؛ ازدواج اجباری؛نوزادان دخترنسبت به 

 کتک زدن، سوء رفتار ؛ خشونت و خودکشی اجباری؛"شرافت" خشونت در مورد مهريه و کشتن بخاطر ؛بوسيله اسيد

 قطع ؛طريق شرکای دائمی يا هم خانه تجاوز از ؛ر خانه تحميل می گردد، شامل زنا با محرمجنسی که به کودکان مؤنث د

که در داخل جامعه بصورت عمومی اتفاق ) ب (؛يا ناقص کردن آلت جنسی مؤنث و ساير اعمال مضر سنتی نسبت به زنان

 و اذيت در ارتباط با جنسيت؛ ارعاب در ؛ کليه اشکال آزار سوء استفاده جنسی، آزار و اذيت جنسی؛شامل تجاوز(می افتد 

نوع جديد بردگی، زن کشی،  محل کار، در سازمان های آموزشی و در جاهای ديگر؛ قاچاق زنان و روسپيگری اجباری؛

 ساير اشکال  استثمار جنسی وو شرايط بعد از مبارزه؛ قاچاق زنان به منظورخشونت بر عليه زنان و دختران در مبارزات 

انجام گرديده بوسيله دولت نان و دختران که شامل تمام اعمال فوق الذکر صرفنظر از اينکه خشونت بر عليه زاستثماری؛ 

.، می گردديا از آن غلفت شده باشد

 

ائيکه دبير کل سازمان ملل متحد در مطالعه تفصيلی خود تصديق نموده  اين نکته متذکر گردد که، از آنجبايد در اين جا

 خصوصی صورت گرفته است و اين شامل تعداد کثيری از افراد و عاملين ها بر عليه زنان بوسيله است، بيشتر خشونت

سازمان ها می باشد، اين عامل به هيچ وجه باعث برائت دولت از عدم اعمال تأثير نفود به ميزان مقرر، همانطور که در 

ه زنان ارائه شده است، نمی گردد کميسيون از ميان برداشتن کليه اشکال تبعيض بر علي١٩توصيه شماره 
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بعضی از عوامل باعث می گردند که قربانيان در نتيجه تبعيض چند جانبه که هم در ارتباط با جنسيت ايشان بوده و هم در 

زبانی يا مذهب ايشان، وضعيت مادرزادی ارتباط با اين حقيقت که ايشان متعلق به يک اقليت شخصی يا گروهای قومی، 

اده شده، زنانی که در محيط غير پيشرفته يا جوامع روستائی دور افتاده اجر، زنان پناهنده يا نقل مکان د مهزنان، زنان

زنان معلول،  زندگی می کنند، زنان در زندان يا زنانی که در يک محيط محدود با اثرات زيان بخش آن زندگی می کنند،

يانه يا تمايالت مردانه، دختران جوان، زنان مسن يا بيوه،  گرازنان با تمايالت همجنس،  مثبتزنان حامل اچ ای وی

رايط بحران يا مبارزات مسلحانه، شنهايتًا در . آسيب پذيرتر گردند ، تحمل کرده اندوقربانيان مؤنث ساير اشکال تبعيض

.عليه زنان می باشد و استثمار نمايانگر گسترده و سامانمندترين خشونت بر ده از تجاوز، بردگی، سوء استفاده جنسیفااست

 

و سالمت روانی قربانيان، ) بويژه افزايش فوق العاده خطر عفونت اچ آی وی(به غير از عواقب جدی برای سالمت جسمی 

 ی عظيم اجتماعی و هزينه عمده اقتصادی می گردد، که به آن هزينه ناپايدارخشونت بر عليه زنان همچنين دارای عواقب

از اينرو خشونت بر عليه زنان در .  می باشد، اضافه می گرددمابين نسل هاجه انتقال خشونت  سياسی و اجتماعی که در نتي

در نتيجه خشونت بر عليه زنان مانعی . فقر آنها و همچنين خانواده ها، جوامع، احتماعات و ممالک ايشان مؤثر بوده است

.برای پيشرفت می باشد

 

اليل ساختاری می باشد که شامل عدم تعادل تاريخی بين قدرت زنان و خشونت بر عليه زنان و دختران دارای بعضی د

 عالوه بر آن، از عادت ها، سنت ها، و ارزش .گردد پيدا می عم که در تعدادی از جوامردان و همچنين دختران و پسران،

ن رنج برده اند و فقدان عدم تعادل اقتصادی که زنان از آ. های مذهبی برای توجيه خشونت بر عليه زنان استفاده می گردد

استقالل ايشان عوامل بنيادی برای خشونت که  آنها ظرفيت زنان به منظور عمل و اتخاذ تصميم را کاهش داده و آسيب 

.پذيری ايشان در برابر خشونت را افزايش می دهد، می باشد
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حتی در زمان بعد از . دختران می باشندناپايداری سياسی و مبارزات مسلحانه منابع اضافی برای خشونت بر عليه زنان و 

مبارزات مسلحانه، محيط برای خشونت برای مدت طوالنی وجود دارد و در بسياری از کشورها که مواجه با مبارزات 

 -مسلحانه بوده اند، افزايش قبول خشونت و تکثير عظيم سالح ها منجر به افزايش خشونت خارج از مبارزه مسلحانه می

.گردد

 

.ت دارد که تمام جوانب در نظر گرفته شودبسيار اهمير مبارزه با اين مصيبت بصورت مؤثر به منظو
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٢ضميمه 
 

چهارچوب قانونی بين المللی و تعهدات کشورها در مبارزه با خشونت بر عليه زنان

  

رداد و تعهدات سياسی ی قراد المللی متعهد شده است که حقوق و احترام زنان و مردان را از طريق تعدابينجامعه 

با تمام انسان ها آزاد " سال از اعالميه جهانی حقوق بشر که در آن به وضوح تصريح گرديده است که ۶٠. محافظت نمايد

 شده در اين اعالميه را هر کس محق است که تمام حقوق آزاديها ی ذکر"و اينکه "   مساوی بدنيا می آينداحترام و حقوق

.، گذشته است"جنسيت دارا باشد...  مانند ، گونه تفاوتیيچبدون ه

  

 را بازبينی می نمايد، خشونت ١٩٧٩، که اعمال گردهمآئی )CEDAW(کميسيون از ميان برداشتن تبعيض بر عليه زنان 

بر عليه زنان را بعنوان شکلی از تبعيض در مفهموم گردهمآئی تعريف نموده است و اين موجب گرديده است که موضوع 

.کاری مکانيزم های سازمان حقوق بشر اصليت بيشتری پيدا نمايددر برنامه 

 

 به انتصاب يک نماينده ويژه در مورد خشونت منجرشکيل گرديد،  در وين ت١٩٩٣کنفرانس جهانی حقوق بشر، که در سال 

 در همان سال که متعاقب آن ، گرديد١٩٩۴ بشر در سال قبر عليه زنان بوسيله کميسيون سازمان ملل متحد در مورد حقو

کنفرانس جهانی جدا ناپذيری و جهانی بودن .  را قبول نموده زنانيلميه از ميان برداشتن خشونت بر عمجمع عمومی اعال

.حقوق بشر را مجددًا تأکيد نمود

 

اعالميه برخی از اقدامات را که کشورها می بايد به منظور جلوگيری و حذف خشونت بر عليه زنان انجام دهند، ارائه 

به منظور احتناب از درخواست گرديده است که خشونت بر عليه زنان را محکوم کرده و کشورها  ازبويژه،  .مينمايد
.توسل به عادت، سنت يا مذهب نگردندم خشونت هائی ات خود برای از ميان برداشتن چنينتعهد
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 در رانس تاريخی سازمان ملل متحد کشور را در طی کنف١٨٩ اتخاذ گرديد، حمايت ١٩٩۵ سال درطرح اقدام پکن که 

سازی دارند، اين طرح دوازده قسمت را تعيين می نمايد که نياز به به. مورد وضعيت زنان در سطح جهانی را بدست آورد

ته  در نيويورک  ترتيب ياف٢٠٠۵در کنفرانسی که در سال که اين بخش ها . ه با خشونت بر عليه زنان می باشدشامل مبارز

حمايت اتحاديه از طرح پکن برای عملکرد در باالترين سطح . ن سالروز طرح مورد بازبينی قرار گرفتيبود، در دهم

. ابراز گرديد١٩٩۵بوسيله رؤسای دولت ها در اجالس سران در مادريد در دسامبر 

 

ذ می نمايد، تا  پيامدهائی در مورد شاخص ها و موازين رجوع را اتخا– هر سال –، شورای اتحاديه اروپا ١٩٩٩از سال 

يک . در نتيجه اطمينان حاصل گردد که بازبينی کار متعاقب ساليانه با هدف و ساختار تنظيم شده بيشتری انجام پذيرد
. است تهيه گرديده٢٠٠٢ از شاخص های کمی و کيفی که برای خشونت بر عليه زنان در سال مجموعه

 

 دولت ها درخواست نمود که اقدام الزم را برای از ميان برداشتن از) ۵+ پکن ( ساله طرح پکن برای اقدام ۵تجديد نظر 

ه زنان و دختران را يلو تمام اشکال خشونت بر عخشونت بر عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا شرکت  بعمل آورده 
 .بعنوان يک جرم جزائی بحساب آورند

 

منظور از ميان برداشتن تمام اشکال خشونت بر گردهمآئی عمومی در تشديد کوشش ها به ) ٢٠٠۶ (١۴٣/۶١قطعنامه 

تعهد به ، لی کشورها را تأييد کرده که شاملعليه زنان، که با توافق همگانی اتخاذ گرديده است، مجددًا تمام تعهدات بين المل
 به منظور  زنان و دختران و اعمال هرگونه تأثير و نفوذ برایارتقاء و محافظت از تمام حقوق بشر و آزادی های بنيادی

ه لي، و آن فقدان اقدام بر عجلوگيری، تحقيق و مجازات عاملين خشونت بر عليه زنان و دختران و تأمين حفاظت از قربانيان
 .تخطی ها و آسيب رسانی ها يا از بين بردن لذت استفاده از حقوق بشر و آزاديها ی بنيادی ايشان می باشد
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دند که جامعه جهانی تقبل مان ملل متحد اعالم نموزشورای امنيت سا) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢۵قطعنامه های 

 ارتباط مابين پابرجائی صلح ١٨٢٠ قطعنامه .دبرخورد مسلحانه مبارزه نماي شرايطن در نمايد که با خشونت بر عليه زنامي

.  می برند را تأييد می نمايدو امنيت بين المللی و مبارزه با خشونت جنسی که زنان در شرايط مبارزه مسلحانه از آن رنج

تجاوز و ساير " را در بر دارد، به دولت ها يادآور می شود که  رم ICC از مقررات٧بند  که )٢٠٠٨ (١٨٢٠قطعنامه 
آيد يا بعنوان يک اقدام در ارتباط با اشکال خشونت جنسی می تواند بعنوان جنايت جنگی، جنايت بر عليه بشريت بحساب 

ز برای مستثنی کردن جرائم خشونت های جنسی از مفاد عفو عمومی در متن روندهای قطعنامه مبارزه قتل عام، تأکيد نيا
  .بحساب آيد"  ] ... [مسلحانه

 

 وضعيت زنان در شرايط مبارزه مسلحانه و نقش ايشان در بازسازی دوباره در مورداروپا مان  پارل٢٠٠۵/٢٢١۵قطعنامه 

 -  پايان مبارزه، يک چهار چوب کلی برای اقدام اتحاديه اروپا در زمينه نگرانیيک روند دموکراتيک در کشورها بعد از

.های در ارتباط با زنان در مبارزات مسلحانه، بويژه عاملين خشونت بر عليه ايشان را ارائه می نمايد

  

است که سازمان  انجام پذيرفته OSCE در مورد خشونت بر عليه زنان نيز بوسيله شورای اروپا و  بيشماریابتکارات

. های اتحاديه اروپا در مو رد آن نقش مهمی را ايفا می نمايند

 

 پارلمان اروپا کوشش ها، قدم ها و اقدامات مؤثری را که می بايد بر عليه مبارزه با اين مصيبت ٢٠٠۵اين قطعنامه 

.بصورت مؤثر انجام داده شود، ارائه می دهد

  

در انجام اين عملکرد، آنها اقدام اروپا را به . می سازدچهار چوب اتحاديه اروپا  به منضماين دستورالعمل ها آن تعهدات را 

مرد و ، همانطوريکه در راهکار برابری مابين تقاء برابری جنسی در روابط خارجیمنظور حفاظت از حقوق زنان و ار

 زنان در توسعه همکاری، پيامدهای  در ارتباط با تساوی جنسی و اختيار دادن به٢٠٠٧ تعيين گرديده است، کميسيون زن

شورا را در مورد آن ارتباط، و ساير دستورالعمل ها برای حقوق بشر که تحت حفاظت خط مشی امنيت و امور خارجی 

.اتخاذ گرديده است، حمايت می نمايد) CFSP(عمومی 

 

 

     

 


