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 اي غیر رسمی و غیر نهائی ازترجمه

 1کن کردن خشونت علیه زنان و دخترانسوي ریشهه ب

 مقام زن کمیسیون ۀجلس در پنجاه و هفتمین ئیجهانی بها ۀجامع بیانیۀ

 2012نوامبر  15 -نیویورك 

 

 هايشت. تالعلیه زنان در دستور کار جهانی قرار گرفته اس و تبعیض بار دیگر معضل فراگیر خشونت

و  قانونی هايچارچوب المللی منجر به ایجادوح محلی، ملی و بینو افراد در سط هاي جامعۀ مدنیها، سازماندولت

ن آه واسطۀ بکه  را به سوي فرهنگ مصونیتا هو توجه است شدهاز حقوق زنان و دختران  براي حمایت موسساتی

 .گیرد جلب کرده استپوشی قرار میچشم مورد مسامحه و حتی اغلب خشونت علیه زنان

سازد و می پذیرامکان هستند که خشونت علیه آنان را گرفتار فرهنگیدر دام  سراسر دنیا ران درو دخت زنان

 به در نهایت تعرض دهد، چنین خشونتیاین مسئله تنها زنان و دختران را تحت تاثیر قرار نمی. بخشدآن را تداوم می

 نیکریشه ترتیبشود. بدینمی امعهجکل  و هاخشونت، خانواده عوامل ،قربانیان کل اجتماع است و  باعث انحطاط

 ،سطح فرهنگ تر درتغییرات بنیادي بلکه مستلزم است گذارينیازمند تغییر در قانون و سیاستا خشونت نه تنه

صرفاً هدفی براي  زن و مرد باشند که برابري راسخ اعتقادتغییراتی باید مبتنی بر این و باورها است. چنین  هانگرش

جنسیت  . روحشود و مورد پذیرش قرار گیرد است که باید تصدیق انسان بلکه حقیقتی دربارة ماهیت نیست دستیابی

                                                           
 ۱ ترجمه نسخۀ 1. 2. 1 
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تخصیص منابع به  فراتر از . در این فحوا برابرياست و نه زنانه در اساس نه مردانه نمایدما را انسان می . آنچهداردن

 بازتاب شرافت ذاتی شود. برابريدر نظر گرفته میی اجتماع هنجارهاياز  ايمجموعهسازي یکسان یاطور مساوي 

 .است انسان هر

م ئاز عال گیردتر مورد بررسی قرار میوسیعهنگامی که در زمینۀ  خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران

ط که توس یچنین نظم ساختارها و فرایندهاي. است امنیو نا عدالتی، بیاختالف بهیک نظم اجتماعی مبتال 

 اند.ندهرسابه اثبات  یعمومبه مصالح  خود را در پرداختن توانینا، اندشدهمحدود  انحصارگرایانه دستورکارهاي

ایجاد  یعنیمدت بلندتر و از هدف وسیعد نبای خشونت علیه زنان و دختران کن کردنبراي ریشه همزمان با تالش

تر با تر و منصفانههعادالن ساختن یک نظم اجتماعی براي بتوانند یگردیک که در آن زنان و مردان دوشادوش شرایطی

 . ، غافل شویمکنند یکدیگر همکاري

 دهیم:دات زیر را به کمیسیون ارائه میما پیشنها

 در مورد جامع ۀمطالع« 2006در سال  هستند. بازتعریفنیازمند  افزاییقدرت و توان از هاي رایجبرداشت

و هم  م زمینهه، مردان و نابرابري بین زنان و در ساختارها قدرت عدم تعادل« داشتاظهار  »انواع خشونت علیه زنان

رت باید قد خود سازيمفهوم .اما تنها بهبود وضعیت موازنۀ قدت کافی نخواهد بود .»استخشونت علیه زنان  تعل

 یی رقابتتوانا بر معموالً ز قدرتا رایج. تصورات شود تعریفباز  از بنیادگیرد و  ی قرارطور جدي مورد بررسه ب

ابزار مورد  توانندنمی درتق ذاتاً خصمانه از بروزات. این تمرکز دارنددیگران  بر جوییو برتريجویی سلطه، موثر

کر . تففراهم آورند شودیاعضاي جامعه م ۀپیشرفت همکه باعث  هاییفرآیندایجاد موسسات و  را براي اجتماع نیاز

 یک نت به عنوایعنی قدر ،»برايقدرت داشتن «مفهوم  با باید »سلطه داشتن بر«غالب در مورد قدرت به عنوان 

 هستیم، تیبشر رايب موجود قدرتمنابع  نسبت بهتري فهم وسیع ما نیازمند .جایگزین شود توانمندي فردي یا جمعی،

عمل، و  فکر و قدرت ناشی از وحدت شود ومتقابل حاصل میهاي همبستگی و توجه ی که از پیوندقدرت مثال براي

 درستکاري.، صداقت و عدالتچون هم خصائلیترویج 
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وق یت از حقحما در نقش کلیدي زنان و دختران افزاییکه توان است داشتهکید تأاین کمیسیون بارها 

فراد ا است.سازي و اقدام مندتوان ي شامل شناخت،فرایند افزاییتواندارد.  خشونت ۀو شکستن چرخ هاآنی انسان

واقف  اعد و اجتمخو شرایط بهبودبراي  هاتوانایی انسان ها وانسان ۀبرابري بنیادي هم ،ارزش ذاتی خود به که زمانی

بري و بتنی بر برام روابطبه  جویانهروابط سلطه حولت شامل افزایینی، توا. در سطح جمعیابندافزایی میباشند، توان

 است. تقابل

 انهکه قاطع یق شوندران باید تشود. مردان و پسندار نقشی کلیدي خشونت و استثمار  در پیشگیري ازن مردا 

ل اصل براي فهم کام ها بایدعاملین خشونت دفاع نکنند. آنز ا گویند وعلیه خشونت و استثمار سخن پرده و بی

در  .نمایندش عمومی، آگاهانه تال هم در زندگی در زندگی خصوصی وهم  ،آن بروزات دان و و مر انبرابري زن

درك  خانواده کر و مونثاعضاي مذ به و احترام روابط سالم لگوسازيمردان باید نقش خود را در ا محیط خانه

اصحیح بروزات نآموزند. می را آنبروز ماهیت قدرت و چگونگی  دختران و پسراناغلب در خانه است که  .نمایند

عمومی ی محیط کار، جامعه و زندگبه  که دهدرا در کودکان شکل می هایینگرش عادات واختیار، و قدرت 

  د.نکنسرایت می

هاي واکنشی به رویکردهاي مبتنی بر پیشگیري از خشونت تغییر رویکرد المللی و دولت باید ازبین ۀجامع

 .عالئم آن پرداختن به اب نه شروع شود خشونت زیربناییعلل  و پرداختن به یصپیشگیري باید با تشخ .جهت دهند

 انواع هویت جنسی و قدرت و نیز هاي رایج ازسازيهوممف باید گیرندصورت میپیشگیري  هدف با هایی کهتالش

ها دولتاگرچه  در نظر داشته باشند. دهندمعرض خشونت قرار می که زنان و دختران را در هاییمحرومیت تبعیض و

مانع پیشرفت این  ،تحول اجتماعی کلی فقدان اما انداز کردهرا براي پیشگیري از خشونت آغ هاي مختلفیبرنامه

از سوي دیگر و  حیات جامعه، فرهنگ، هاشامل تغییر در سطح نگرش از یک سو ین تحولیچن .ها شده استبرنامه

، اکثر تا به امروز .کنندمی بخشند و هنجارسازيتداوم میاست که خشونت و استثمار را ی ساختارهایتغییر در 

 هادولت است.گرفته انجام  ي دارندمحدود منابعمدنی که  ۀهاي جامعتوسط سازمان يپیشگیر در زمینۀ هافعالیت

ولی است به عهده بگیرند چنین تح ۀالزمکه ایی هها و برنامهرا در قبال اجرایی کردن سیاستیشتري مسئولیت ب باید

پیشگیري  راهبردهاي بیشتري براي تعیین هاياست پژوهشالزم را حمایت کنند. به عالوه، مدنی  ۀجامع بتکاراتو ا
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دوران بازسازي  که کشورهاییو یا  ثبات یا دچار درگیري و جنگکشورهاي بیر نت علیه زنان و دختران داز خشو

 . صورت گیردگذرانند پس از جنگ را می

 حس هاکه در آن اي استبه شیوه و جوانان تربیت کودکانعلیم و ت ی،د نسبت به تحول اجتماعیک رویکر

بر اساس  ما .پرورش یابد ترجامعۀ بزرگ خود و نیز ةاعضاي خانوادبهروزي پذیري نسبت به مسئولیت و نیز افتشر

 د چنینبه پیشبر کهاقدامات تربیتی را  عناصرشماري از  در پیشبرد تحول اجتماعی یئجهانی بها ۀتجربیات جامع

 اییتوان تی است؛عزت در راستی و درسو  خوشبختیبه اینکه  اعتقاد راسخ :کنیمذکر می کنندکمک می یتحول

 ل در یکرسیدن به حدي از کما غیر خصمانه؛ هايگیريدر تصمیم توانایی شرکت ؛شجاعت اخالقی با اقدام

حلیل تجزیه و ، توانایی تبرآورده سازدبه شکلی شرافتمندانه  نیازهاي خود را از طریق آن بتواندفرد که مفید مهارت 

وانایی ت ؛ح و خردمندانهفکار به شکلی فصیا توانایی ابراز ،هاآن دهندةشکلنیروهاي  درك شرایط اجتماعی و

 باید سبمنا یتبا کیف یتدسترسی دختران به تعلیم و ترباگر چه ر خدمت به جامعه. پرورش همکاري؛ و تاکید ب

 مود.نته مبذول شایس وجهتباید  نیز  برابري جنسیتی ائلمسبه ویژه در ارتباط با  پسران به تربیت ادامه داشته باشد،

عمل به  انعم د نبایدزي براي خشونت علیه زنان و دختران باشکه مجو ر دینیرسم، سنت یا تفسی هیچ

هاي دینی و برانگیز پنهان شدن پشت سنتتاسفعادت  بیاید. رفع خشونت علیه زنان و دختران به شمار وظیفۀ

داوم ترا  اتدر برابر مجاز از مصونیت حقوقی و اخالقی جويدهد، شونت علیه زنان را میخ که جواز فرهنگی

هایی ین سنتمقدم بر چنباید در قبال حمایت از زنان و دختران در مقابل خشونت  هاکشورمسئولیت  .بخشدمی

صل ااز  راحتصبه و باورها دارند، باید  هانگرش گیريکه نقش مهمی در شکل نیز نیشمرده شود. رهبران دی

یج آن یا باعث ترو وگیرند را نادیده می که خشونتهایی مسلکها و سنت ي زنان و مردان حمایت کنند.برابر

 آنان گاهدید .تندهس همۀ ادیان حاوي دیدگاه زنانکه  داشتهمچنین باید به خاطر بروند.  میانشوند باید از می

بود ن ای موزشآ، عدم جهل لیبه دلاغلب  عمومیزندگی خصوصی و  رتعالیم دینی ب تاثیرتعریف دین و  نسبت به

 نیافته است. مجال شنیده شدن، اي براي طرحعرصه

فرد، . اتخاذ نمایند از مجازات رهنگ مصونیتبراي ریشه کن کردن ف را جامعی ترتیباتباید  کشورها

ت از مجازات همچنان در فرهنگ مصونیبا این وجود، هستند.  حکومتاش تحت حمایت و جامعهة او خانواد
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سبکی  کیفر و یاد شونجازات نمییا مزنان و دختران  و خشونت علیه استثمار عاملین ادامه دارد:ها سرزمین بسیاري از

ها دسترسی آن ت خود ندارند وجبران خسار راهی برايهایی ن چنین خشونتقربانیا. شودبرایشان در نظر گرفته می

 و خشونت علیه استثمار. جلوگیري از کلی از این خدمات محرومنده ب و یابه خدمات حمایتی یا بسیار ناچیز است 

 قوانین ی کردناجرای براي میدر اغلب مواقع، منابع ک به عنوان مثالاقدامات بیشتري است.  مستلزم زنان و دختران

موارد خشونت  در بسیاري ازوجود ندارد.  براي قربانیان تخصصیشود و خدمات میاز زنان اختصاص داده  حمایتی

وجود دارد. خشونت رزیادي براي سکوت در برابر دارند و فشا خالتعاملین د وسیعی از ۀ، شبکسوءاستفاده و

 نیاز دارند، همراه که خود اغلب به محافظت قربانیانامنیت ن تضمی ترتیباتی برايباید با  خشونت عاملین مجازات

ملی، قدمی مثبت در این زمینه  هايبرنامه در زنان، صلح و امنیت ارتباط با در مصوبات شوراي امنیت. گنجاندن دباش

   است. هبود

 

 

 

 

 

 

 

  


