برنامه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان پدیده ای اجتماعی و جهانی است که در نتیجه برخورد و رفتار نابرابر قانون و اذهان مردم در
مواجهه با حقوق اساسی و انسانی زن رخ می دهد.خشونت علیه زنان همانند سرطانی است که جامعه را تهدید
میکند .به همین دلیل برای مقابله با آن به عزمی ملی و بین المللی نیاز است تا افراد جامعه از خطر این معضل
آگاه شده و متعادل رفتار نمایند.
کانونهای وکالی دادگستری ،به عنوان یک نهاد دیرپای مدنی ،چشم بینا و نبض حیات بخش مردم در عرصه
عمومی ،همواره به دنبال مدنیت و اخالق مدنی بوده و در این راستا بر مساله آگاه ساختن شهروندان از علل و
نفس وجود انواع خشونتهای گذشته بر زنان با هدف پیشگیری از خشونتهای آتی تاکید دارند.
وکالی دادگستری به جهت ارائه خدمات حقوقی عمومی به آحاد مردم جامعه ،از نزدیک در جریان پدیده تبعیض
و خشونت علیه زنان بوده و همواره دغدغه انتقال و هدایت مطالبات زنان در اصالح و وضع قوانین حمایتی به
حاکمیت را دارند .آنچنان که مبرهن است جهت نیل به یک جامعه پیشرفته و عاری از تنش ،پرهیز از اعمال
خشونت و تبعیض علیه زنان یعنی نیمی از جمعیت کشور ،امری ضروری است .کانون وکالی دادگستری
آذربایجانشرقی در این راستا با درک این نکته که تصویب قوانین حمایتی بدون دانش و آگاهی از مبانی وجود
خشونت و تبعیض علیه زنان در جامعه و توسعه فرهنگی ،تاثیر و نفوذ آنچنانی نخواهد داشت ،ایده اجرای برنامه
ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان ،را در جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری
ایران (اسکودا) مورخ  9۷/۱۰/2۷مطرح نمود که این امر مورد استقبال و حمایت آن شورا واقع گردید .همچنین
حسب مصوبه مورخ  98/۷/25شورای اجرایی اسکودا مقرر شد دبیرخانه دائمی برنامه ملی منع خشونت علیه زنان
ضمن وابستگی به اسکودا ،در کانون آذربایجان شرقی تشکیل گردد و ساز و کار تشکیل و فعالیت توسط هیئت
مدیره کانون آذربایجان شرقی تعیین شود .بر این اساس آیین نامه برنامه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان به
شرح ذیل خواهد آمد.
کلیات و مفاهیم
ماده  -۱برنامه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان ،مجموعه کارهای تحقیقاتی ،علمی ،فرهنگی ،آموزشی و
حقوقی-حمایتی است که به هدف مشخص منع و پیشگیری از تبعیض و خشونت علیه زنان ختم می شود .از
این پس در این آیین نامه ،برنامه ملی نامیده می شود.
ماده  -2تبعیض به معنی هر گونه برخورد و رفتار نابرابر و پیش داوری بر اساس جنس و جنسیت زنان می باشد.
که می تواند به اشکال مختلف از جمله ،ایجاد فضای تهدید آمیز ،خصومت بار ،تحقیر آمیز یا خوار کننده خود را
نشان دهد و پیامد آن انواع خشونت علیه زنان در جامعه می باشد.

ماده  -۳خشونت عبارت از هر نوع رفتاریست که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه ،بر زن واقع
شود و موجب ورود آسیب و صدمه به جسم ،روان ،شخصیت ،مال ،حیثیت ،حقوق و آزادیهای بشری زن گردد.
خشونت می تواند به شکل کالمی -روانی ،جنسی ،اقتصادی و یا فیزیکی علیه زنان اعمال شود.
ماده  -۴اهداف برنامه ملی عبارت است از:
الف -افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزشهای اختصاصی در زمینه مقابله با اعمال تبعیض و خشونت علیه زنان
ب -تغییر ،تحول و توسعه فرهنگی در حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان و جهت دهی فرهنگی در زمینه اصل
برابری و مساوات بین انسانها و رفع تبعیض از زنان
پ -استفاده از زبان علمی -پژوهشی برای نشان دادن منشا تبعیض و خشونت
ت -تالش برای اصالح قوانین تبعیض آمیز و تصویب قوانین حمایتی و پیشروانه در زمینه حقوق زنان
ماده  -5ارکان برنامه ملی:
ساختار برنامه ملی متشکل از دو رکن ذیل خواهد بود:
الف -شورای سیاست گذاری و نظارت
ب -دبیرخانه
ماده -۶اعضای شورای سیاست گذاری و نظارت عبارتند از:
 -۱هیئت رئیسه اسکودا
 -2هیئت مدیره کانون وکالی آذربایجانشرقی
-۳نمایندگان کانونهای وکالی دادگستری در شورای اجرایی اسکودا
 -۴دبیر دبیرخانه

ماده  -۷شرح وظایف شورای سیاست گذاری و نظارت:
الف -سیاستگذاری کالن در راستای اجرایی شدن اهداف برنامه ملی
ب -نظارت عالیه بر حسن اجرای برنامه ملی
پ -بررسی و تصویب میزان بودجه درخواستی از کانونها برای اجرای اهداف برنامه ملی
ماده  -8جلسات شورای سیاست گذاری و نظارت به درخواست رئیس اسکودا یا رئیس هیئت مدیره کانون وکالی
آذربایجان شرقی یا نصف اعضای شورای اجرایی اسکودا ،همزمان با جلسه شورای اجرایی اسکودا با ارسال دعوتنامه
کتبی از طریق فکس و یا پست الکترونیکی با رعایت فاصله ده روز تشکیل خواهد شد .جلسات با حضور اکثریت

نسبی اعضاء رسمیت می یابد .اتخاذ تصمیم در شورا با رای اکثریت حاضر در جلسه خواهد بود و در صورت تساوی
آراء ،رای عده ای که رییس اسکودا جزء آنهاست معتبر خواهد بود.
ماده  -9دبیرخانه:
 -۱مقر دائمی دبیرخانه برنامه ملی در محل کانون وکالی دادگستری آذربایجانشرقی خواهد بود.
 -2دبیر دبیرخانه با معرفی رئیس کانون وکالی آذربایجانشرقی و تصویب هیئت مدیره آن کانون به مدت سه سال
عهده دار مسئولیت انجام امور اداری و اجرایی دبیرخانه ،تشکیل کمیته های فنی زیر مجموعه دبیرخانه ،تدوین
دستورالعملهای داخلی کمیته ها ،هماهنگی مدیریت اجرای برنامه با همکاری کمیته ها و واحد های ذیربط ،تعیین
دستور جلسات ،تنظیم صورتجلسات و پیگیری مکاتبات خواهد بود.
 -۳اعضای دبیرخانه از بین وکالی کانونهای دادگستری سراسر ایران تشکیل خواهد شد .مدت عضویت اعضا به
مدت سه سال خواهد بود.
-۴دبیر دبیرخانه می تواند از سازمانها و نهادها و افراد صاحب نظر جهت شرکت در جلسات و عضویت در کمیته
ها دعوت نماید.
 -5زیرمجموعه دبیرخانه ،کمیته های فنی به شرح زیر تشکیل میگردد که وظیفه عملیاتی نمودن اهداف برنامه،
مطابق سیاستها ،مصوبات و تصمیمات شورای سیاست گذاری و نظارت را بر عهده دارند:
 .۱طرح و برنامه ریز ی
 .2علمی و آموزشی
 .۳رسانه و اطالع رسانی
.۴فرهنگی
 .5اجرا
 :۱-5اعضای کمیته طرح و برنامه ریزی متشکل از دبیر دبیرخانه و نمایندگان معرفی شده از کانونهای وکال و دو
نفر به انتخاب دبیر می باشند که در راستای عملیاتی کردن اهداف برنامه ملی در جلسات تشکیلی ،طرح و
پیشنهادات خود را ارائه خواهند داد .جلسات این کمیته هر سه ماه یکبار تشکیل خواهد شد .دعوت به تشکیل
جلسه از طریق ارسال دعوتنامه به کانون های مربوطه و با ذکر دستور جلسه با امضای رییس کانون آدربایجانشرقی
به عمل خواهد آمد.

تبصره :بنا به درخواست حداقل نصف اعضای کمیته و یا تشخیص دبیر دبیرخانه ،می توان جلسات را به طور فوق
العاده تشکیل داد.
 :2-5شرح وظایف دیگر کمیته ها مطابق دستورالعملهای داخلی خواهد بود که با همکاری اعضا و نظارت دبیر
دبیرخانه تدوین خواهد شد.
ماده  -۱۰شرح وظایف دبیرخانه:
الف -بررسی ،تحقیق و پژوهش در زمینه علل وقوع انواع خشونت علیه زنان
ب -ارائه طرح ها ،نظرات و پیشنهادات در خصوص اصالح و تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان
پ -برگزاری نشستها و کالسهای آموزشی با هدف ترویج برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان
ت -برگزاری گردهمایی ها و همایش های ملی و فراملی با محوریت منع تبعیض و خشونت علیه زنان
ث -تعامل با قوای سه گانه ،ارگانهای رسمی و سازمانهای مردم نهاد در حوزه امور زنان آسیب پذیر
ج -تعامل با رسانه های جمعی در جهت تقویت فرهنگ برخورد و رفتار متعادل اجتماع با زنان
این آئین نامه در ده ماده و یک تبصره به تاریخ  98/8/۱۶به اتفاق آرای هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری
آذربایجانشرقی تصویب شد.

