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  خالصه اجرایی

مجموعه اقدامات خود را در زمينه اتحاد برای  2008فوریه  25مون دبيرکل سازمان ملل متحد در  -آقای بان کی
، با هدف کلی ارتقای آگاهی عمومی و افزایش منابع  2008 - 2015پایان دادن به خشونت عليه زنان، طی دوره 

پيشگيری و نشان دادن واکنش نسبت به همه شکل های خشونت عليه زنان و دختران در برای  و اراده سياسی
دبيرکل از همه دولت ها، جامعه مدنی، سازمان های زنان، جوانان، بخش . همه بخش های جهان آغاز کرد
با  نظام ملل متحد، و تک تک زنان و مردان درخواست کرد برای برخورد تمامیخصوصی،هنرمندان، رسانه ها، 

  .خشونت همه گير جهانی عليه زنان و دختران دست به دست هم بدهند

این مجموعه اقدامات، امکاناتی دسته جمعی در سطحی بی سابقه از بسيج جهانی برای به هم پيوستن 
  .طيفی گسترده از ابتکارهای عوامل ذینفع برای تالش های دبيرکل فراهم می سازند

همگانی و کلی برای فعاليت هایی فراهم می سازد که باید از سوی " تریچ" ،پيوست" برای اقدام چهارچوب"
عوامل ذینفع در سطوح جهانی، منطقه ای، ملی و محلی در جریان این اقدامات چند ساله انجام مجموعه ای از 

  . هدف آن ارائه راهنمایی و تضمين انسجام و هماهنگی هدف ها و پيام رسانی ها است. شود

اقدام پنج نتيجه اساسی را به عنوان مبنا برای این مجموعه اقدامات تعيين می کند که همه  برای چهارچوب  
  :  این نتایج عبارتند از. به آن دست یابند 2015کشورها تا 

تصویب و اجرای قوانين ملی برای برخورد و مجازات همه شکل های خشونت عليه زنان و دختران،  -
 .للیهماهنگ با ضوابط حقوق بشر بين الم

 . تصویب و اجرای برنامه های اقدام چند بخشی که بر پيشگيری تاکيد کند و دارای منابع کافی باشد -
و تجزیه و تحليل داده ها، درباره عموميت و فراوانی شکل های گوناگون  ایجاد شبکه های گردآوری -

 .خشونت عليه زنان و دختران
رکت دادن مجموعه ای متنوع از فعاالن جامعه یا محلی و مشا/ ایجاد و تعيين مجموعه اقدامات ملی -

 .با آنان با خشونت رفتار شده استمدنی در پيشگيری از خشونت و در حمایت از زنان و دخترانی که 
تالش های نظام مند برای برخورد و رسيدگی به خشونت جنسی در موقعيت های مناقشه و حمایت از   -

ن تاکتيک و تدبير جنگی، و اجرای کامل قوانين و سياست زنان و دختران دربرابر تجاوز جنسی به عنوا
 .های مربوطه

همچنين مساعدت نظام ملل متحد را به این مجموعه اقدامات و به تحقق پنج نتيجه اساسی  چهارچوباین 
فوق از طریق نتایج و ره آوردهای به روشنی تعریف شده و به عنوان بخشی از برنامه فعاليت های چندساله 

این فعاليت ها طی زمان در حمایت از تالش ها در زمينه اجرای . ، شرح می دهد2015ملل متحد تا سازمان 
اطالع رسانی از تالش جهانی دبيرکل و نظام  در زمينه ارتباطات وبرنامه ای . ملی گسترش خواهند یافت
  . از زنان پشتيبانی خواهد کرد عمومی ملل متحد در زمينه حمایت



مورد نظر مجموعه اقدامات دبيرکل ضروری ل ذینفع برای تحقق پنج نتيجه اساسی مساعدت تمامی عوام
تدارک و تکوین فعاليت های ویژه ای ضرورت  ،برای اقدام چهارچوباست، و برای تکميل و گسترش این 

 پایگاه داده هایکه ، اقداماتبرای پيگيری فعاليت ها، ابتکارهاو دستاوردهای مربوط به این  .خواهد یافت
، وب پيجی ایجاد خواهد شد که درحال حاضر را  تکميل خواهد کرد هماهنگ شده درباره خشونت عليه زنان

این وب پيج عالوه بر گزارش فعاليت ها درسطح جهانی، اقدامات دولت ها، جامعه . استدست اجرا در
زنان را منعکس  مدنی، سازمان های زنان، جوانان، بخش خصوصی، هنرمندان، رسانه ها، تک تک مردان و

  . خواهد کرد

  مجموعه اقدامات دبيرکل سازمان ملل متحد

  اتحاد برای پایان دادن به خشونت عليه زنان  در زمينه

  مقدمه

در مقر  کميسيون مقام زنکاردرشروع  2008فوریه  25مون دبيرکل سازمان ملل متحد در –بان کی  -1
اتحاد برای پایان دادن به خشونت عليه زنان وب چارهسازمان ملل متحد، مجموعه اقدامات خود را درچ

این اقدامات نشانگر فرصتی تاریخی برای برانگيختن اقدام درباره یکی ازگسترده ترین نقض . آغازکرد
 .های حقوق بشردرجهان است

  
خشونت عليه زنان . خشونت عليه زنان نشانه نيرومندی ازتبعيض فراگير عليه زنان ودختران است -2

را  –غنی وفقير –ر همه مراحل توسعه رخ می دهد وحقوق، سالمت و رفاه زنان درهمه کشورهاد
را کتک می زنند،  - در بعضی از کشورها تا حد یک نفر از هرسه زن –بسياری از زنان . تهدید می کند

. درطول زندگی آنان با ایشان بدرفتاری می شودمورد تجاوز جنسی قرار می دهند، یا به عبارت دیگر 
دختران در موقعيت های مناقشه و سایر شرایط اضطراری به طور نا متناسب وبيش از حد در گير زنان و 

تاثير این امر . و در جریان آنها با خطرهای فراوان خشونت جنسی مواجه می شوند دو گرفتار هستن
سال  وسایر شکل های خشونت که زنان و دختران در جریان جنگ ها از آنها رنج می برند می تواند در

اکثریت صدها هزار مردمی که . های بسيار بعد از پایان مناقشات ادامه داشته و مانع از بهبودی شود
می  گرفتار این مشکلزن و کودک هستند و بيشتر آنان برای بهره کشی جنسی  قاچاق می شوند،

ن در سکوت بيشتر قربانيا. خشونت عليه زنان می تواند به گسترش اچ آی وی و ایدز کمک کند. شوند
رنج می برند و تعداد کمی از آنان به عدالت متوسل می شوند،  یا خواهان مراقبت یا حمایت می 

 .اقدام در این زمينه مسئوليت همه دولت ها است. شوند یا اصال دنبال هيچکدام نمی روند
  

نظام ملل دبيرکل در مجموعه اقدامات خود از دولت ها، جامعه مدنی، بخش خصوصی، رسانه ها و کل  -3
متحد می خواهد برای رسيدگی به مشکل جهانی خشونت عليه زنان و دختران دست به دست هم 

 .بدهند
  

، همزمان با ضرب االجل برای تحقق آرمان های توسعه هزاره، 2015استمرار انجام این اقدامات تا  -4
کاهش فقر و  اهميت رسيدگی به مشکل خشونت عليه زنان و دختران را، اگر قرار باشد در زمينه

توسعه، به ویژه در زمينه هدف توسعه هزاره در امر توانمندسازی زنان و برابری جنسيتی پيشرفت 
تحوالت اخير که به پيشرفت و حرکت جهانی منجر به شروع  مجموعه . حاصل شود، تایيد می کند

ست که بر ا 1مجمع عمومی 2007و  2006اقدامات دبيرکل مساعدت کرده شامل قطعنامه های مصوب 
و سایرشکل تشدید تالش ها برای حذف همه شکل های خشونت عليه زنان و دختران، تجاوز جنسی 

 های خشونت جنسی در همه نشانه ها و مظاهر آن، از جمله در مناقشات و موقعيت های مربوطه،
درباره ) 2008(شورای امنيت1820خشونت عليه زنان کارگر مهاجر، و قاچاق زنان و دختران؛ قطعنامه 

خشونت جنسی در موقعيت های مناقشه مسلحانه؛ بررسی عميق دبيرکل درباره همه شکل های 
؛ و بررسی چند کشوری سازمان جهانی A/61/122/Add.1 and Corr.1,2006)(خشونت عليه زنان 

 . متمرکز است) 2005(بهداشت درباره سالمت زنان و خشونت خانوادگی عليه زنان 
  

                                                            
 :مع عمومی سازمان ملل متحدمج2007و 2006قطعنامه های  1

A/RES/61/143; A/RES/61/144 ;A/RES/62/132; A/RES/62/133and A/RES/62/134. 



در واکنش، قوانين، سياست ها و تدابير و برنامه ها و اقدام ملی را که به  از دولت ها فزاینده ایتعداد  -5
یا خشونت عليه زنان و دختران به روشی فراگير رسيدگی می کنند، تصویب کرده یا در جریان تصویب 

اما چالش های مربوط به اعمال و اجرا، به مصونيت برای اعمال خشونت آميز . اصالح آنها هستند
تکابی عليه زنان و دختران، و پشتيبانی ناکافی، و عدم دسترسی به خدمات برای قربانيان و ار

ابتکارها و مداخالت برای پيشگيری از خشونت عليه زنان و دختران نيز . بازماندگان منجر می شوند
. ندتعداد کمی از تالش های ملی در این زمينه از منابع مالی کافی برخوردار. همچنان محدود است

چالش های اضافی، مانند فقدان هماهنگی، محدودیت تخصص و توانایی ها، و کمبود دانش و اطالعات 
از طریق رهبری و اراده سياسی و منابع اختصاص می توان  با چه اقداماتیبرای ارزیابی درباره این که 

 .داده شده غلبه کرد، نيز وجود دارند
  

برای بهبود کارآیی خود در زمينه پایان دادن به خشونت عليه نهادهای سازمان ملل متحد در حال حاضر  -6
در سطح جهانی، بيانيه بين کارگزاری درباره حذف ختنه زنان، ابتکار برنامه . زنان همکاری می کنند

ریزی مشترک شبکه بين کارگزاری درباره زنان و نيروی ضربت برابری جنسيتی در زمينه خشونت عليه 
متحد در حمایت از اقدامات برای حذف خشونت عليه زنان و اقدام سازمان  زنان، صندوق امانی ملل

، همه نمونه های ابتکارهای )اقدام سازمان ملل متحد(ملل متحد عليه خشونت جنسی در مناقشات 
 .چند نهادی برای تضمين واکنشی منسجم و هماهنگ در برابر خشونت عليه زنان هستند

  
ه آرمان توسعه هزاره انگيزه نيرومندی برای گروه های کشوری صندوق دستيابی ب در سطح کشوری، -7

سازمان ملل متحد به وجود می آورد تا با انسجام و تداوم بيشتر در زمينه دستيابی به هدف برابری 
این صندوق که از طریق . جنسيتی و توانمند سازی زنان و از قوه به فعل درآوردن تعهدات فعاليت کنند

پيشنهاد را تصویب کرده که از سوی گروه های  13مقيم فعاليت می کند، تاکنون نظام هماهنگ کننده 
ارائه " جنسيتی و توانمندسازی زنانبرابری "کشوری سازمان ملل متحد براساس پنجره موضوعی 

، )مراکش(هفت گروه کشوری سازمان ملل متحد، در بنگالدش، کلمبيا، گواتماال، مغرب. شده است
. سته، و ویتنام، مشغول فعاليت در زمينه  حذف خشونت مبتنی بر جنسيت هستندل -ناميبيا، تی مور

اقيانوس آرام از سوی برنامه توسعه ملل متحد، صندوق  -اجرای یک برنامه مشترک منطقه ای آسيا
جمعيت ملل متحد، صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان، داوطلبان سازمان ملل متحد، و 

کار با پسران و مردان برای پيشگيری از خشونت مبتنی بر : شارکت برای پيشگيرییونيسف با عنوان م
این  . آغاز شد با برنامه توسعه ملل متحد به عنوان کارگزاری اداره کننده آن 2008جنسيت، در ژویيه 

برنامه با مجموعه فعاليت های اتحاد برای پایان دادن به خشونت عليه زنان دبيرکل همسو است و 
 - ای هماهنگ شده برای کاهش بروز و فراوانی خشونت مبتنی بر جنسيت در منطقه آسيا شيوه

اقيانوس آرام از طریق تغيير رفتار و نگرش بين پسران و مردان، و تسهيل جریان توصيه های 
   .سياستگذاری مبتنی بر شواهد فراهم می سازد

  هدف های اصلی و حوزه های تمرکز مجموعه اقدامات دبيرکل 

دف کلی مجموعه اقدامات دبيرکل ارتقای آگاهی عمومی و افزایش منابع و اراده سياسی برای ه -8
با توجه به . پيشگيری و نشان دادن واکنش دربرابر همه شکل های خشونت عليه رنان و دختران است

در زمينه کاهش فراوانی و حذف نهایی همه شکل های خشونت عليه زنان و دختران، هدف هدف آن 
مات دبيرکل ایجاد محيطی مساعد و حمایتی برای دولت ها، با مشارکت جامعه مدنی، کارشناسان، اقدا

نهادهای نظام ملل متحد، و سایر عوامل ذینفع، برای اجرای تعهدات سياستگذاری کنونی و موجود 
يد هرجا که اهميت بيشتر داشته باشد یعنی در سطوح کشوری و به ویژه محلی و جامعه ای، تاک. است

اقدامات دبيرکل همچنين بر اهميت پيشگيری و متوقف کردن . و اولویت با اقدام حمایتی خواهد بود
آگاهی عمومی همگانی و بسيج اجتماعی تاکيد خواهد کرد، و از افزایش خشونت عليه زنان از طریق 

بشر، رسانه ها،  ، به ویژه مردان، جوانان و سازمان های دینی، و جامعه حقوقاصلیگروه های  اب ارتباط
و سایر سخنگویان با نفوذ و سازندگان افکار عمومی، که همه نقشی  بخش خصوصی، افراد سرشناس،

سایر تدابير . حياتی برای ایفا در متوقف کردن خشونت عليه زنان و دختران دارند، پشتيبانی خواهد کرد
فعاالنه بررسی و  الزم استنيز ند، پيشگيرانه، به ویژه آنهایی که بر دوره های اوليه کودکی توجه دار

 :خواهند بودمجموعه اقدامات دبيرکل بر سه حوزه اساسی متمرکز. ترویج و حمایت شوند
با پشتيبانی در همه سطوح نظام ملل متحد، ازجمله از سوی دبيرکل  جهانی، عمومیحمایت  جلب  -

ستيابی به تضمين تعهدات و هدف د. دربرابر رهبران کشورها و سایر مقامات عاليرتبه مثل وزیران



پيگيری سياسی سطح باال و مشارکت دادن طيفی گسترده از جامعه مدنی و رهبران افکار عمومی 
 است؛

تالش ها و مشارکت های نيرومند در سطوح ملی و منطقه ای،ازجمله با هدایت اجزای منطقه ای  -
 این اقدامات، با پيوندها با ابتکارات سطح کشوری؛

ملل متحد با سرمشق و نمونه، با گسترش نقش نظام ملل متحد در فعاليت های رهبری سازمان  -
ازجمله از پيشگيری و حذف نهایی خشونت عليه زنان و دختران در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی،

طریق حمایت عمومی، ایجاد و توسعه توانایی و بسيج منابع برای تدوین و اجرای قوانين، سياست 
 .رنامه ایها، و ابتکارهای ب

  

   وبی برای اقدام چارهچ

هدف این مجموعه اقدامات فراهم کردن برنامه ای دسته جمعی برای مشارکت دادن طيفی گسترده از  -9
شرکا در سطحی بی سابقه از بسيج جهانی است که ابتکارهای شرکا را با تالش های دبيرکل پيوند 

جمله کشورهای عضو وشبکه های جامعه مدنی با ادامه اقدامات، از همه عوامل ذینفع و شرکا از. دهد
. دعوت می شود با مشورت و همکاری نظام ملل متحد ابتکارهایی ارائه و فعاليت هایی انجام دهند

مجموعه اقدامات دبيرکل عاملی برای تدوین و توسعه ابتکارهای بين کارگزاری منطقه ای نيز خواهد 
 . بود

 
و فراگير برای فعاليت هایی فراهم می سازد که همه عوامل  کلی" چتری"کنونی برای اقدام  چهارچوب -10

. ذینفع در جریان انجام این مجموعه اقدامات چند ساله آنها را از قوه به فعل رسانده و انجام خواهند داد
قصد این است که با انجام تدریجی این اقدامات با مشارکت عوامل ذینفع متعدد در سطوح جهانی، 

در جریان . اهنمایی داده شود و انسجام هدف ها و پيام رسانی ها تضمين گرددمنطقه ای یا محلی ر
برای اقدام، تالش خواهد شد با ابتکارها و اقدامات کنونی جامعه مدنی، وشبکه های  چهارچوباجرای 

 . زنان مربوط به پایان دادن به خشونت عليه زنان و دختران هماهنگی و هم افزایی به عمل آید
  

 تعهداتو ذاریاولویت های سياستگ موافقت نامه های جهانی بين دولتی ، از: اساسی پنج نتيجه -11
تعيين شده که  درباره خشونت عليه زنان و دختران، پنج نتيجه اساسی به عنوان معيارهایی  موجود

 :این معيارها عبارتند از. است 2015هدف مجموعه اقدامات دبيرکل تحقق آنها تا 

ين ملی برای برخورد و مجازات همه شکل های خشونت عليه زنان و دختران، تصویب و اجرای قوان -
  .هماهنگ با ضوابط بين المللی حقوق بشر

تصویب و اجرای برنامه های اقدام چند بخشی ملی که بر پيشگيری تاکيد داشته و دارای منابع کافی  -
  .باشند

  .خشونت عليه زنان و دخترانشکل های  ایجاد شبکه های گردآوری و تجزیه و تحليل داده ها درباره -

اقدامات ملی یا محلی و مشارکت دادن طيفی گسترده از عوامل جامعه مدنی مجموعه هایی از تعيين  -
  .در پيشگيری خشونت عليه زنان و در حمایت از زنان و دخترانی که با آنان بدرفتاری شده است

نت جنسی در موقعيت های مناقشه و حمایت از تالش های نظام مند برای رسيدگی و برخورد با خشو -
جنگی، و اجرای کامل قوانين و سياست های وتدبير زنان و دختران از تجاوز جنسی به عنوان تاکتيک

  .مربوطه

تاثيری چشمگير بر افزایش تعداد کشورهایی داشته  2015انتظار می رود مجموعه اقدامات دبير کل تا  -12
نامه های اقدام، و بودجه هایی تعيين کرده و برنامه هایی برای پيشگيری از باشد که قوانين اختصاصی، بر

همه شکل های خشونت عليه زنان و دختران اجرا می کنند، و خدمات هماهنگ و نظام یافته برای زنان و 
همچنين انتظار می رود مجموعه اقدامات . دختران قربانی خشونت در سطوح ملی ومحلی انجام می دهند

مساعدتی چشمگير به افزایش آگاهی و بسيج اجتماعی برای پایان دادن به همه شکل های  دبيرکل



خشونت عليه زنان و دختران کند  و مردان و پسران را در تالش های پيشگيری و واکنش درگير نماید و 
  . شرکت دهد

  مساعدت نظام ملل متحد

فراگير و چند بخشی واکنش های  خشونت عليه زنان و دختران موضوعی چند وجهی است که نيازمند -13
تعدادی از نهادهای سازمان ملل متحد در . از جانب طيفی گسترده از حوزه های تخصصی است

موقعيتی مناسب برای مساعدت به این اقدامات، هریک از جایگاه مناسب ویژه برمبنای ماموریت ها و 
 . مزیت های نسبی خود قرار دارند

 
يری چشمگير در مساعدت و نگرش نظام ملل متحد برای حذف خشونت مجموعه اقدامات دبيرکل تغي  -14

عليه زنان و دختران، با تمرکز بر اولویت دادن پایدار به این مساله، از جمله از طریق حمایت عمومی و 
این اقدامات نقش خود را در فعاليت ها به . ایجاد و توسعه ظرفيت  و توانایی ملی تشکيل می دهد

نهایتا حذف خشونت عليه زنان و دختران در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی منظور پيشگيری و 
نظام ملل متحد نقشی مستقيم به عهده خواهد گرفت و مساعدت های آشکار . گسترش خواهند داد

 11اساسی مورد نظر مجموعه اقدامات دبيرکل، که در پاراگراف و مشخص در جهت تحقق پنج نتيجه 
 .آورداهد مشخص شده، به عمل خو

  
دبيرکل رهبری تالش های روزافزون برای برخورد با خشونت عليه زنان را از طریق این مجموعه اقدامات  -15

اقدامات و تالش های ملی  اجرایاو به ویژه شخصا با رهبران کشورها تماس می گيرد تا . به عهده دارد
جود را بررسی، و در آنها تجدید به همه کشورها تاکيد می کند قوانين مو او ؛را دراین زمينه تشویق کند

به خشونت عليه زنان به طرزی جامع و  قوانين و مقررات جدید وضع کنند تا تضمين شودیا  کردهنطر
، ازجمله با جرم و جنایت به شمارآوردن آن، انجام تدابير پيشگيرانه، رسيدگی و برخورد گردد فراگير

و  براجرا ربانيان، و ایجاد سازوکارهایی برای نظارتتامين منابع برای اجرا، ارائه حمایت و یاری به ق
ازهمه کشورها می خواهد برای پایان دادن به مصونيت خاطيان و اختصاص منابع برای  وی ؛آنارزیابی 

دبيرکل مشغول تشکيل شبکه ای جهانی از . اجرای مقررات مربوطه، قوانين خود را به اجرا درآورند
ان و پسران برای مشارکت در مبارزه و تالش برای پایان دادن به رهبران مرد است تا به بسيج مرد

او از جوانان، بخش خصوصی، و رسانه های سراسرجهان می . خشونت عليه زنان و دختران یاری کنند
دبيرکل با به رسميت . خواهد نقش خود را به عنوان شرکای ضروری در پيشبرد این آرمان ایفا کنند

نبش زنان، دست در دست گروه های زنان سراسر جهان فعاليت خواهد شناختن تالش های حياتی ج
او پيشنهاد کرد برای بررسی آنچه از طریق این مجموعه اقدامات حاصل شده، ومبادله روش های . کرد

 .تشکيل شود 2010 خوب و تعيين مسير آینده، رویدادی سطح باال در
 

و موثرتر از همه عوامل ذینفع، در سطوح محلی، تر بيشحمایت  ارائهدبيرکل نظام ملل متحد را برای  -16
فعاليت های نظام ملل متحد تحت تاثير و هدایت . ملی، منطقه ای و جهانی به حرکت در می آورد

 :د بودنعوامل زیر خواه
  
در حمایت از تالش های اجرایی ملی، با  2015برنامه فعاليت های چندساله سازمان ملل متحد تا  -

 .این فعاليت ها را خالصه می کند 7تابلوی صفحه . نتایج مشخصا تعریف شده برای دستيابی
در حمایت از هدف های مجموعه اقدامات دبيرکل در سطوح جهانی و  چهارچوببرنامه ارتباطی  -

 .ارتباطی اوليه فعاليت هایملی، از جمله فرصت ها و /منطقه ای
 

نظام ملل متحد حمایت خود را برای اقدام درباره پایان دادن به خشونت عليه زنان و دختران، از طریق   -17
فعاليت نهادهای فردی با سود بردن از برنامه های عادی و مرتب آنها، و از طریق برنامه ریزی های 

ابعاد موفقيت در این تالش شدید شامل رسيدن به هدف های . واهد کردمشترک تقویت و تشدید خ
 :است 2015زیر تا 

 
حمایت عمومی پایدار برای ترویج و پشتيبانی از تصویب همگانی، بدون هيچ قيد و شرطی، و اجرای  -

مانند کنوانسيون حذف همه شکل های تبعيض عليه زنان و (کنوانسيون ها و اسناد مهم حقوق بشر



ل اختياری آن، و پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان درباره حقوق زنان در آفریقا؛ و پروتک
 ).اظهار نظرهای پایانی کميته مربوط به حذف تبعيض عليه زنان

حمابت گسترده از توسعه توانایی و ظرفيت ملی از طریق دادن اطالعات در سطح کشور و در سطوح  -
و اجرای قوانين، سياست ها،  دوینری فنی و بسيج منابع برای ت، از جمله یامنطقه ای و جهانی

 .پيشنهادها و برنامه های اقدام ملی و پروتکل ها و ارائه خدمات
محکوم کردن مداوم و پایدار خشونت جنسی در موقعيت های مناقشه و حمایت عمومی  به پيروی  -

 تجاوزجنسی"حمایت از ابتکار شورای امنيت برای ) 2008( 1820و ) 2000(1325از قطعنامه های 
مربوط به اقدام سازمان ملل متحد عليه خشونت جنسی در مناقشات " متوقف کنيد رااکنون

مسلحانه؛ و تشدید تالش ها برای افزایش بودجه و اعتبار برای برخورد باخشونت جنسی 
برای (مناقشه  درمناقشات از طریق سازوکارهای انساندوستانه وتامين بودجه برای زمان های بعداز

 ).غيرهصندوق مرکزی واکنش اضطراری، مثال، جریان های تثبيت شده فرجام خواهی، 
درسطح ملی و محلی حمایت تعداد روزافزون گروه های کشوری سازمان ملل متحد که از ابتکارها -

می کنند، از جمله با برخورد نظام مند با خشونت عليه زنان ودختران در ارزیابی های مشترک 
 .های یاری توسعه ای سازمان ملل متحد چهارچوبوری ودرکش

شيوه محکم تر برای برخورد با خشونت عليه زنان و دختران در فرآیندهای برنامه ریزی، تصميم گيری،  -
و تنظيم بودجه، و گردآوری درس های آموخته شده از برنامه ریزی های گروه های مشترک کشوری 

 . سازمان ملل متحد
توسعه سازمان ملل متحد، شناسایی و توسعه فرصت های یادگيری و یاددادن برای از طریق گروه  -

کارکنان گروه های کشوری سازمان ملل متحد با تمرکز و توجه بر استحکام و تقویت فرهنگ 
شدیدترین مجازات برای کوچک ترین خالف ها بين همه کارکنان سازمان ملل متحد؛ همچنين تقویت 

 . کارکنانی که به طورمستقيم در برنامه ریزی کشوری شرکت دارندظرفيت و توانایی فنی 
تشدید تالش ها برای بسيج منابع به منظور اجرای ملی، از جمله از طریق جلب حمایت عمومی  -

کمک دهندگان و موسسات دو و چندجانبه؛ شروع تالش های دسته جمعی برای تحقق هدف 
برای صندوق امانی سازمان ملل متحد به منظور  2015گردآوری صد ميليون دالر کمک ساالنه تا 

حمایت از اقدامات برای حذف خشونت عليه زنان؛ گسترش منابع برای برخورد با خشونت جنسی در 
موقعيت های مناقشه، ازجمله ازطریق اقدام سازمان ملل متحد عليه خشونت جنسی در مناقشات؛ 

ر زمينه حمایت عمومی و یاری فنی برای روش وافزایش اختصاص بودجه و هزینه ها برای تالش ها د
 .های تنظيم بودجه حساس به جنسيت

نظارت و گزارش دهی کنونی و جاری درباره اجرای بولتن دبيرکل در زمينه بهره کشی جنسی و  -
سواستفاده جنسی، و درباره دستورالعمل اداره عمليات حفظ صلح در زمينه آزار جنسی در ماموریت 

 . یر ماموریت های سازمان ملل متحدهای حفظ صلح و سا
روش ها و سياست های داخلی اصالح شده نظام ملل متحد درباره مسایل سواستفاده و آزار  -

جنسی، و خدمات ارجاع و مراقبت اصالح شده برای کارکنان و اعضای خانواده هایی که بازمانده 
 . خشونت عليه زنان و دختران هستند

 
قدامات دبيرکل تحت نظر و تاثير یک کميته مدیریت به ریاست معاون روند تصميم گيری مجموعه ا  -18

دفتر مشاور ویژه در زمينه مسایل /دبيرخانه: زیر است شش نهاد سئوالندبيرکل و متشکل از م
اداره اطالعات همگانی سازمان ملل متحد، /جنسيتی و پيشرفت زنان سازمان ملل متحد، دبيرخانه

صلح سازمان ملل متحد، صندوق جمعيت ملل متحد، صندوق توسعه اداره عمليات حفظ / دبيرخانه
یک گروه کاری شبکه بين کارگزاری درباره . سازمان ملل متحد برای زنان، و سازمان جهانی بهداشت

مشاور ویژه درزمينه مسایل جنسيتی و پيشرفت  ،زنان و برابری جنسيتی به ریاست دستيار دبيرکل
دبيرکل، با مشاوره با همه اعضای این ردی و اساسی مجموعه اقدامات زنان مسئول ایجاد عناصر راهب

اداره اطالعات همگانی، با هماهنگی گروه ارتباطات سازمان ملل متحد، از مجموعه  .شبکه است
ارتباط های کليدی با سایر بخش . اقدامات دبيرکل از نظر ارتباطات اصلی آن حمایت به عمل می آورد

ویژه  گررویدادهای ویژه حمایت عمومی، وبا گزارشتشکيل رای مثال به منظور های نظام ملل متحد، ب
 . خشونت عليه زنان، علل و پيامدهای آن برقرار خواهد شد

 

 



  نظارت، ارزیابی و پاسخگویی

با توجه به این که یکی از سه هدف اصلی این مجموعه اقدامات رهبری سازمان ملل متحد به عنوان  -19
منظور رهنمون شدن نظام ملل متحد به سمت تشدید فعاليت خود آن در زمينه نمونه و الگو، و به 

شد تا بر موفقيت ها و پيشرفت ها درباره  خشونت عليه زنان است، نظامی برای پيگيری ایجاد خواهد
دو گزارش ميان دوره و نهایی درباره دستاوردها، . نتایج مورد انتظار نظارت کند و آنهارا گزارش دهد

تهيه و منتشر خواهد  2015و  2011و درس های آموخته شده نظام ملل متحد به ترتيب در  چالش ها
 . شد

 
یک قسمت متکی بر وب ایجاد می شود تا اطالعات درباره ابتکارها، دستاوردها و فعاليت های جاری را   -20

پایگاه داده  این قسمت. که در ارتباط با این مجموعه اقدامات انجام می شوند گردآوری و برجسته کند
های هماهنگ شده و درباره خشونت عليه زنان را که به وسيله قسمت پيشرفت زنان سازمان ملل 

فعاليت های نظام ملل متحد درباره خشونت عليه  فهرست"متحد ایجاد شده، و مجموعه با عنوان 
 . را کامل خواهد کرد" زنان

  ت نظام ملل متحدتشکيل دهنده مجموعه اقدامای منابع و بودجه برای اجزا

منابع انسانی برای حمایت : نيازهای مالی آنی برای شروع مجموعه اقدامات درسطح جهانی شامل  -21
ازبرنامه ریزی و هماهنگی مجموعه اقدامات؛ تامين بودجه برای تهيه مطالب، انتشارو ترجمه محصوالت 

نياز  مورد منابع اضافی ،ملیبا عرضه اجزای منطقه ای و . و فرآورده های چند رسانه ای و تبليغاتی
 .دبوخواهد 

 
نهادهای سازمان ملل متحد ازنظر وقت کارکنان خود کمک کرده وچند نهاد درحال حاضر مشغول   -22

بعضی از نهادهای سازمان . مساعدت مالی به رویدادهای مربوط به مجموعه اقدامات دبيرکل هستند
ع خود وفعاليت ها در سطوح جهانی، منطقه ملل متحد به مساعدت به مجموعه اقدامات ازطریق مناب

برای مجموعه اقدامات،  اعتبار مالی ای وکشوری ادامه خواهند داد اما تالشی به منظور جمع آوری
برای مقرون به صرفه شدن . درمجموع، مورد نياز خواهد بود تا تداوم و رهبری جهانی آن تضمين شود

مجموعه اقدامات دبيرکل با تکيه بر رویدادها و فعاليت برنامه، از همه فرصت ها به منظور حمایت از 
هایی که تاکنون از سوی بعضی از نهادهای سازمان ملل متحد برنامه ریزی و منابع آن تامين شده، 

 .استفاده خواهدشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  برنامه فعاليت های سازمان ملل متحد و نتایج و ره آوردهای مورد انتظار

   2008 - 2015برای اتحاد به منظور پایان دادن به خشونت عليه زنان  مجموعه اقدامات دبيرکل

فعاليت ها و معيارهای مورد 
  نتيجه  ره آوردها  حمایت سازمان ملل متحد

  
تعداد فزاینده ای از گروه های کشوری 
سازمان ملل متحد  از این فعاليت ها از 

نظر حمایت عمومی، تخصص فنی، 
جربه ها ظرفيت سازی، در ميان گذاشتن ت

و حمایت مالی از جمله برای موارد زیر 
  :پشتيبانی به عمل آورند

  
بررسی ها و تصویب های مربوط به  - 

 .قانونگذاری
 

کتابچه / تهيه و انتشار مجموعه ابزارها - 
روش های / رهنمودها/ های راهنما

خوب درباره چهارچوب های 
 .قانونگذاری

  
 . تدوین پروتکل ها و مقررات برای اجرا - 

  
 . ماتی برای ارتقای سطح آگاهیاقدا - 
  
  

  
دولت ها و عوامل ذینفع اصلی،  – 1/1

ازجمله در سطوح محلی، ظرفيت و 
دسترسی به یاری فنی را برای 

بررسی و اصالح قانون افزایش داده 
  .اند

  
همه کشورها قوانين موجود را  -2/1

بررسی کرده و نواقص و زمينه های 
  . تقویت آنها را شناسایی کرده اند

  
پروتکل ها و مقررات برای اجرای   -  3/1 

قانون موجود برای همه بخش های 
مربوطه در همه سطوح، ازجمله 

  .سالمت و بهداشت، پليس و عدالت
  
آگاهی روزافزون از قوانين مربوط به  -4/1

با همکاری . خشونت عليه زنان
سازمان های مربوطه زنان و گروه 

های جامعه مدنی، آگاهی فزاینده به 
سيله زنان و دختران از حقوق خود و و

  .وجود و در دسترس بودن خدمات
  

  
  : 1نتيجه  مجموعه اقدامات 

  
تقویت قوانين ملی موجود و اجرای آنها به 
منظور برخورد و مجازات همه شکل های 
خشونت عليه زنان و دختران و پایان دادن 
به مصونيت خاطيان، در چهارچوب ضوابط 

   .بين المللی حقوق بشر
  

  

فعاليت ها و معيارهای مورد 
  نتيجه  ره آوردها  حمایت سازمان ملل متحد

  
تعداد فزاینده ای از گروه های کشوری 
سازمان ملل متحد از برنامه های ملی 

اقدام از طریق حمایت عمومی، یاری فنی، 
در ميان گذاشتن تجربه های تخصصی و 

بسيج منابع ازجمله برای موارد زیر 
  :پشتيبانی کنند

  
ایجاد فرایندهای مشارکتی، با شرکت  - 

 .دولت ها، جامعه مدنی و کارشناسان
 

فعاليت های مربوط به پيشگيری و   - 
خدمات حمایتی چند بخشی برای 

 .بازماندگان
  

 .گردآوری و انتشار روش های خوب - 
  

جنوب و جنوب  –تقویت همکاری شمال  - 
 .جنوب –

  
حمایت از دانشگاه ها و سایر موسسات  - 

ازمان های غير دولتی و پژوهشی، س
گروه های زنان، برای افزایش مساعدت 

آنها به پایگاه دانش از طریق پژوهش 
 . اختصاصی درباره مسایل حياتی

  

  
همه کشورها ارزیابی ملی به  -1/2

عنوان مبنا برای برنامه ریزی و اجرای 
  . برنامه های اقدام دارند

  
دولت ها ظرفيت ها برای ایجاد،  -2/2

ارت و ارزیابی برنامه های اجرا، نظ
اقدام دارای منابع کافی را با تاکيد 

  . برپيشگيری افزایش داده اند
  
پروتکل ها و مقررات به منظور  -3/2

تضمين اجرا برای همه بخش های 
  . مربوطه در همه سطوح وجود دارد

  
طيفی گسترده از عوامل ذینفع، از  -4/2

جمله در سطوح محلی، ظرفيت و 
ی مشارکت در ایجاد، فرصت ها برا

اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه های 
  .اقدام ملی را دارند

  

  
  : 2نتيجه مجموعه اقدامات 

  
همه کشورها برنامه ملی اقدام فراگير 
چند بخشی درباره مقابله با خشونت 
عليه زنان و دختران دارند که درحال اجرا 
است، دارای منابع کافی است، و 

پذیری های  پاسخگویی ها و مسئوليت
  . روشن و مشخص تعيين می کند

  

  

  

  

  



فعاليت ها و معيارهای مورد 
  نتيجه  ره آوردها  حمایت سازمان ملل متحد

  
تعداد فزاینده ای از گروه های کشوری 

سازمان ملل متحد، با همکاری کميسيون 
های منطقه ای، در نظام های حمایت از 

گردآوری و تجزیه و تحليل داده ها از طریق 
مایت عمومی، یاری فنی، ظرفيت ح

  :سازی و منابع، ازجمله برای
  
روش های عمومی و رایج، روش ها و  - 

ابزار برای گردآوری و اندازه گيری داده 
  .ها، فعاليت خواهند کرد

  
همه کشورها بررسی یا مطالعات  -1/3

اختصاصی مبتنی بر جمعيت درباره 
خشونت عليه زنان و دختران انجام 

  . داده اند
همه کشورها گردآوری اطالعات  -2/3

درباره خشونت عليه زنان و دختران را 
در نظام های گزارش دهی اداری و 
عادی خود، ازجمله برای ادارات 
بهداشت، پليس و دادگستری ادغام 

  . کرده اند
همه کشورها، جامعه بين المللی   -3/3

و سایر فعاالن، هرجا ممکن باشد، 
وجود جداسازی جنسيتی داده های م

  . را تضمين می کنند
  

  
  : 3نتيجه مجموعه اقدامات 

  
همه کشورها نظام های گردآوری و تجزیه 
و تحليل داده ها دارند که از سياست ها و 
برنامه ها برای پایان دادن به خشونت 

  . عليه زنان و دختران حمایت می کنند
  

  

  

  

فعاليت ها و معيارهای مورد 
  نتيجه  دهاره آور  حمایت سازمان ملل متحد

  
تعداد فزاینده ای از گروه های کشوری 
سازمان ملل متحد از تالش های 
پيشگيرانه، ازجمله از طریق بسيج 
اجتماعی و آگاهی عمومی با انجام 

  :اقدامات زیر حمایت به عمل آورند
  
 .توليد پيام های کليدی - 
توليد مطالب تبليغاتی مربوط به مجموعه  - 

 .اقدامات دبيرکل
در سطوح جهانی، منطقه  بسيج رهبران - 

 .ای، ملی و محلی
بسيج گروه ها و شبکه های مردان در  - 

 .همه سطوح
حمایت از تالش های گروه ها و شبکه  - 

 .های زنان
حمایت عمومی خط مشی بنياد  - 

در تمام سطوح به رهبری ) تدبيرگرا(
 .دبيرکل

حمایت از اتحادهای رسانه ای جهانی و  - 
 . منطقه ای

وسسات و تقویت مشارکت ها با م - 
 . نهادهای رسانه ای

جلب توجه عموم به مساله خشونت  - 
عليه زنان و دختران در رویدادهای 
مربوطه در سطوح جهانی، منطقه ای، 

 .ملی و محلی
انتشار موثر و بهينه اطالعات ازجمله از  - 

 .طریق وب سایت ها
ایجاد سياست ها و تدابير و ابتکارهایی  - 

و  برای پيشگيری، به ویژه بين کودکان
 .جوانان، درداخل و بيرون از مدرسه

  

  
کشورها مجموعه اقداماتی در زمينه  -1/4

باال بردن آگاهی در سطوح ملی و 
  .محلی انجام داده اند

   
کشورها تدابير موثر ملی و محلی  -2/4

برای پيشگيری، ازجمله تدابير هدایت 
شده در گروه های به ویژه اساسی و 

سران مثل کودکان، دختران و پ(مهم 
نوجوان، مردان، و گروه های سنتی و 

  .اجرا کرده اند) ایمان مدارو دینی
  
افزایش آگاهی و اقدام از سوی   -3/4

  :عوامل مهم اصلی
  
 مردان و پسران - 
 نوجوانان و جوانان - 
 سازمان های دینی - 
 بخش خصوصی - 
گروه های حقوق بشر و سایر گروه  - 

 .های مهم
 

افزایش ظرفيت وفرصت ها برای  -4/4
ه ها و شبکه های زنان به منظور گرو

مشارکت در بسيج اجتماعی و 
افزایش آگاهی و حمایت عمومی برای 

  .سایر تدابير پيشگيرانه
  
افزایش مشارکت و پوشش مثبت  -5/4

  .رسانه ای
  

  
  : 4نتيجه مجموعه اقدامات 

  
آگاهی عمومی و بسيج اجتماعی بيشتر 
برای پيشگيری و پایان دادن به خشونت 

  .ن و دخترانعليه زنا
  

  

  

  

  



فعاليت ها و معيارهای مورد 
  نتيجه  ره آوردها  حمایت سازمان ملل متحد

  
گروه های کشوری سازمان ملل متحد و 

حمایت از صلح در ) های(عمليات 
کشورهای دچار مناقشه تالش ها برای 
پيشگيری و نشان دادن واکنش به 
خشونت جنسی را تقویت و هماهنگ تر 

  :کنند، ازجمله با
  
استخدام هماهنگ کننده های ارشد  - 

که به (پيشگيری از خشونت جنسی 
RCs and HCs برای ) گزارش می دهند

سازمان هماهنگی و مدیریت واکنش 
نسبت به خشونت جنسی،  ملل متحد

ازجمله در رابطه با حمایت عمومی، 
پيشگيری، محافظت و بازگشت به 

 .اجتماع برای بازماندگان
 

بهداشت مناسب،  حمایت از فراهم کردن - 
اجتماعی، حکومت  -جنبه های روانی

قانون و خدمات قضایی برای بازماندگان 
خشونت جنسی، ازجمله توانایی آنان 

تجزیه وتحليل داده ها /برای گردآوری
درباره خشونت جنسی و یاری به 
بازماندگان برای دسترسی به غرامت و 

 .کمک
  

آموزش و استقرار حافظان صلح و  - 
مور بشردوستانه برای امدادگران ا

محافظت از زنان و دختران و تقویت 
بخش /ظرفيت و توانایی دولت ميزبان

امنيتی داخلی برای واکنش به خشونت 
در  SGBV)(جنسی و مبتنی بر جنسيت

 .طوالنی مدت
  

ترویج و حمایت فعاالنه از حضور زنان در  - 
هيات های مذاکره کننده صلح و در نقش 

 .ناظر/های کارشناس
  

نت جنسی در جریان مناقشه به خشو - 
طور مناسب و مداوم به عنوان جنایت 
جنگی، جنایت عليه بشریت، شکلی از 
شکنجه یا اقدامی موثر از کشتار جمعی، 
ازجمله در سطح فرماندهی آن تحت 
پيگرد قانونی قرارداده ، وبا مصونيت 
عامالن آن از مجازات به گونه ای نظام 

 . مند رسيدگی و برخورد شود
  

  
شورای امنيت به صورت نظام مند  -1/5

به مساله خشونت جنسی در 
مناقشات مسلحانه، با اجرای مفاد 

، در بررسی ها )2008( 1820قطعنامه 
و مشورت ها، قطعنامه ها، حکم ها و 
  . پيگيری های خود رسيدگی می کند

  
مسایل (هماهنگ کننده های ارشد  -2/5

خشونت جنسی در همه ) مربوط به
های مناقشه و بعد از موقعيت 

) مسئوالن(مناقشه، جایی که 
حمایت از صلح ) های(عمليات 

ماموریت دارند ازغيرنظاميان حمایت 
کنند و پشتيبانی و منابع الزم در 

  .اختيار ایشان قراردارد، حضور دارند
  
حافظان صلح سازمان ملل متحد و  -3/5

سایر پرسنل امنيتی بين المللی و 
ماموریت  ملی آشکارا و مشخصا

دارند، آموزش دیده اند و منابع الزم در 
اختيار ایشان گذاشته شده تا از زنان 
و دختران در برابر خشونت جنسی در 
جریان و بالفاصله بعد از مناقشات 
حمایت کنند، و کارکنان هيات های 
سازمان ملل متحد به گونه ای نظام 
مند به چنين فعاليت هایی در گزارش 

  . اره می کنندهای هيات ها اش
  
خدمات فراگير برای بازماندگان  -4/5

خشونت جنسی به حدی گسترده تر 
  . موجود و قابل دسترسی است

  
مرتکبان خشونت های جنسی  -5/5

پيوسته محاکمه می شوند و به این 
ترتيب امکان مصونيت آنان از بين می 

  . رود
  
تعداد روزافزونی از نمایندگان زن در  -6/5

تگوهای صلح شرکت مذاکرات و گف
  . می کنند

  

  
  : 5نتيجه مجموعه اقدامات 

  
استفاده گسترده ونظام مند ازخشونت 
جنسی به عنوان تاکتيک وتدبيرجنگی 
محکوم است وبه صورت نظام مند به آن 

  . رسيدگی و برخورد می شود
  

  

  

  
  .وليد شده استبرای اقدام با همکاری شبکه بين کارگزاری زنان و برابری جنسيتی ت چهارچوباین 

  
  :بخش زیر تماس حاصل نمایند برای اطالعات بيشتر لطفا با

  .دبيرخانه مجموعه اقدامات دبيرکل در زمينه اتحاد برای پایان دادن به خشونت عليه زنان
  دفتر مشاور ویژه در زمينه مسایل جنسيتی و پيشرفت زنان سازمان ملل متحد
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