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  قدردانی و تشکر

 به سفارش دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان  ملل پليس به خشونت عليه زنان رهای مؤثکتاب راهنمای پاسخ
(UNODC) تهيه شده است .UNODC  قدردانی کند اين افراد در تهيه کتاب راهنمامشارآت مايل است از:  

مطالعات ی ماريا پاسينتو از مرکز نويس اوليهرا بر اساس پيشکتاب راهنما مارک لوالند، مشاور از کانادا، که متن نهايی 
  .تهيه کرد  UNODCشده توسط سمارا رحمان از  ولو و با استفاده از ساير اطالعات فراهمئپاخشونت از دانشگاه سان

ی را مرور کردند و بازخوردهای ارزشمندی را در جلسه کتاب راهنمانويس اوليه پيش خبرگانی از سراسر دنيا که
هلن گودمن، بريژيت هالسنر، : اين متخصصان عبارتند از. برگزار شد ارايه کردند ٢٠٠٧ماه می  ۵و  ۴مشورتی که در 

  .ان اشنايدربورک، و سوز- دنا کاماشازی، فاطما خافاگی، رز موهيسونی، ماری رينر، ژاکلين سيلی

  .ی آخر را ويرايش کرده و بازخوردهای آخر را دادندايوان داندوراند، ريچارد کنارسکی، و ايلين اسکينيدر، که نسخه

ريکاردا آمبرگ، کلی آرنسن، الرا هاگوپيان، ميا : مشارکت داشتندا کتاب راهنمکه در تهيه   UNODCکارکنان 
  .اسپوالندر، و ساندرا وال

  :ای است که در اين آدرس اينترنتی موجود استی جداگانهنامههمراه با درس اکتاب راهنماين 

reform/tools.html?ref=menuside-prison-and-www.unodc.org/unodc/en/justice 

UNODC تشکر کند کتاب راهنماهای اتريش، کانادا، نروژ و سوئد در تدوين اين  مايل است از حمايت دولتچنين هم.  

   





  مقدمه

ويژه در بعد خشونت خانگی، بسيار اين مشکل، به. دار کردن کرامت، امنيت، و حقوق بشر استخشونت عليه زنان خدشه
قدر و خشونت عليه قربانيان قاچاق انسان نيز همان های بعد از نزاعکالن است اما خشونت عليه زنان در وضعيت

- ای خصوصی در نظر میکند، اغلب آن را مسألهمیورای درهای بسته گذر  ازاما زمانی که اين مشکل . گستردگي دارد
  .اين مسأله خصوصی نيست، جرم است؛ و کشورها مسؤول حفاظت از قربانيان هستند. گيرند

برخی ديگر قوانينی دارند اما ناتوان از اجرای . شمردتند که خشونت عليه زنان را جرم میبرخی کشورها فاقد قوانينی هس
راهبردهای نمونه و اقدامات عملی برای حذف خشونت سازمان ملل . هيچ عذری برای اين قصور وجود ندارد. آن هستند

تمام کشورهای عضو بايد اين راهبردها و . را تدوين کرده است ی پيشگيری از جرم و دادرسی کيفریعليه زنان در حيطه
  . کار گيرنداقدامات را به

اين کتاب که . گذارديک قدم فراتر می های مؤثر به خشونت عليه زنانکتاب راهنمای پاسخاکنون سازمان ملل با انتشار 
دهد، به مرور هنجارها و ه، مشکل را شرح میهاي پليس طراحی شدبرای افراد در خط مقدم پاسخ به خشونت مانند نيروی

اعمال  در مورد ويژه بر تحقيقتمرکز آن به. کندپردازد، و در مورد نحوه مداخله راهنمايی میاستانداردهای مرتبط می
  .طلبدای را میبار عليه زنان است، فرايندی که حساسيت ويژهخشونت

پاسيفيک و  در UNODCای جنی ويتاال، دستيار تخصصی دفتر منطقه شود به ياد و خاطرهتقديم می کتاب راهنمااين 
 ٢٠٠٩اکتبر  ١٠به علت يک بيماری در ی مبارزه با خشونت عليه زنان در ويتنام کار روی پروژهشرق آسيا، که هنگام 

  . سال داشت ٣١در آن زمان او تنها . ناگهان درگذشت

زنده است؛ کتابی  کتاب راهنماپذير، در اين ويژه برای زنان آسيبتر، بهامناشتياق و اراده او برای ساختن جهانی بهتر و 
  .که او پيوندی قوی با موضوع آن داشت

  

  آنتونيو ماريو کوستا
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I. معرفی 

  

 مسأله نيا. گذار استريتأث جوامع همه بر که استی جهانی ريگهمه کي ابعاد با ريفراگی موضوع زنان هيعل خشونت
ی زندگ بر گررانيوی ريتأث تواندیم خشونت از شکل نيا. است خشونت انيقربانی اساسی هایآزاد و حقوق ناقض
 خود دينبای اجامعه چيه که دهدیم نشان قاره پنج هر در شده انجام مطالعات. باشد داشته شانجامعه و خانواده، ان،يقربان
ی مرزهای ورا از کندیمی قربان را دختران و زنان که زيآمخشونتی هاهيرو. بداند مصون خشونت نيا برابر در را

  . کندیم گذری نيد و ،یتيقوم ،یفرهنگ ،یاجتماع

ی زندگ طول در گريدی نوعبه اي شده،ی جنس رابطه به مجبور خورده، کتک ايدن سراسر در زن سه هر از نفر کي حداقل
 قيعم مطالعه" عنوان با کل ريدب گزارش( است بوده زن آنی آشنا آزارگر فرد معموال - است گرفته قرار استفادهسوء مورد
  .١)ديکن مالحظه را" زنان هيعل خشونت اشکال همه مورد در

و مذهبی بين  ،ی فرهنگی، اجتماعید که ممکن است بر اساس زمينهآميز عليه زنان اشکال مختلفی دارهای خشونترويه
های موجود در قوميت، تفاوت. سان نيستندبه همين شکل، زنان يک گروِه هم. کشورها و نواحی مختلف متفاوت باشد

ای متفاوت تجربه گونهبار يکسانی را بهوضعيت اجتماعی، مذهب، و سن همه به اين معنی است که زنان اعمال خشونت
ای را ای به خشونت دارند و بنابراين برخورد و خدمات حمايتی ويژهپذيری ويژههای زنان آسيببرخی از گروه. کنندمي

  . نيز نياز دارند

 زيآمخشونت عمل هر: "کندگونه تعريف میخشونت عليه زنان را اين ١٩٩٣ه حذف خشونت عليه زنان در سال اعالني
 نيا. باشد داشتهی عواقب نيچن تواندیم احتماال اي شدهی روان اي ،یجنس ،یجسم رنج اي بيآس به منجر که تيجنس با مرتبط
 زينی خصوصی زندگ در اي جامعه در عمل، ارياخت وی آزادی ارياخت ای ياجبار تيمحروم خشونت، به ديتهد شامل اعمال
  ٢".است

 خانواده در رای روان و ،یجنس ،یجسم خشونت فيتعر نيا که کندیم هيارا آن ٢ ماده در رای ترمشخص فيتعر هياعالن
 ه،يزيجه با مرتبط خشونت کودکان، ازی جنس استفادهسوء زدن، کتک: است موارد نيا شامل و رديگیدربرم جامعه در و

 و همسر با رمرتبطيغ خشونت زنان، به رسانبيآسی سنتی هاهيرو گريد و زنانی تناسل دستگاهی سازوبيمع تجاوز،
 زنان، قاچاق گر،يدی هرجا وی آموزشی هامؤسسه کار، طيمح دری جنس ارعاب و آزار ،یکشبهره با مرتبط خشونت
  .کندیمی پوشچشم آن از اي شودیم مرتکب دولت کهی خشونت وی اجباری گريروسپ

 که دهدیم هيارا نگ،يلوترک نيمارت ،یمدن حقوق معروفيی کايآمر رهبر را خشونت از ترانهيگراانسان و ترجامع فيتعر
 فيتعر نيا. شودی ديناام وی پناهیب احساس به منجر و کرده دارخدشه رای انسان کرامت که استی زيهرچ خشونت
 ديتأکی قربان بر آن ميمستق ريتأث بر و رديگیدربرم رای اجتماع طرد و انزوا ناپسند، کلمات از استفاده ،یجسم خشونت
  .دارد

 دهه در بار نياول رنديگیم قرار خشونت معرض در زن تعداد چه روز هر دادیم نشان که خشونت رامونيپيی هاگزارش
 باور که طورآن داد نشانيی اروپای کشورهای برخ و کا،يآمر متحده االتيا کانادا، در مطالعات. شد منتشر) یالديم( ٧٠
 و زنان خانواده مذکری اعضا که استی طيمح اغلب عوض در کهبل ستين بردن پناهی برا و مقدسی مکان خانه شود،یم

 مانند کردن،ی قربان اشکال ريسا و  وجرحضرب شاملی رفتار نيچن. دهندیم قرار ريتحق و خشونت مورد را دختران
                                                            
1 A/61/122/Add.1 and Add.1/Corr.1. 
2 General Assembly resolution 48/104, article 1. 



 آن ريتأثی بررس با خشونت عواقبی ريگاندازه. بودند شده کشته زنانی افراطی ليخ موارد در. شدیم زينی جنس استفادهسو
 را خشونت راتيتأث بودند، بزرگسال زنان انيقربان ترشيب که نيا با. شد آغاز خانوادهی اعضای روان وی جسم سالمت بر
  . ديد بودند نيوالد نيب خشونتی هاصحنه شاهد ميدا که کودکان بر خصوصبه خانواده،ی اعضا همه بر شدیم

 هيعل خشونت مسأله بهی دگيرسی برای اسيس کار دستور کي فيتعر که ديرس فرای زمان گزارش، نيا ازانتشار بعد هاسال
ی برا امن هيحاش جاديای مسألهيی کايآمری کشورها سازمان مانندی امنطقهی هاسازمان و ملل، سازمان. شد آغاز زنان
 طيشرا در رييتغ. شودی دگيرس آن به ديبا که گرفتند نظر دری اساس معضل کي را آنان حقوق از حفاظت نيتضم و زنان
 و هامعاهده بيتصو و امضا با بيترت نيا به. شود شناخته بشر حقوق نقض عنوان به زنان هيعل خشونت که شد منجر

  زنان، هيعل خشونت حذف هياعالن و ،٣زنان هيعل خشونت انواع همه حذفی معاهده مانند ملل، سازمانی هانامهمانيپ
 مرتکبان هيتنب و گرديپی برايی سازوکارها کهبل کنند، محافظت خشونت مقابل در زنان از تنها نه که کردند تعهد کشورها

  . کنند هيتعب آن

. است افتهي شيافزا زنان هيعل زيآمخشونتی هاهيرو همهی کنشهير و سازیمحدودی برا کشورها تالش رياخی هاسال در
ی اختصاص نيقوان کشورها ازی اريبس زنان، هيعل ضيتبع انواع همه حذف معاهده در شده مطرحی هاهيتوصی راستا در
 نيا دری قانون اصالحات تياهم. رفتنديپذ و کرده نيتدو را ،یخانگ خشونت شامل زنان، هيعل خشونت بهی دگيرسی برا
 برخورد جرم کي مثل آن با ست،ينی خصوصی امسأله زنان هيعل خشونت که دهدیم جامعه به روشنی اميپ که است
  . کرد نخواهد تحمل را آن گريد جامعه و شد، خواهد

 نيا ازی خدمات استقرار که اندشده آغاز زنان هيعل خشونت بهی فريکی دادرس نظام پاسخ تيتقو هدف بای گريدی هاحرکت
ی برقرار خشونت؛ی قربان زنان به کمکی برا سيپلی اختصاصی واحدها استقرار: اندگنجانده خودی هابرنامه در را دست
 آنان، از حفاظت و زنان بر شده وارد انيزی حقوق ای يمدن جبرانی برا نينو اقدامات ؛یخانگ خشونت ژهيوی هادادگاه
 از تيحما وی قربان زنان به پاسخی برا هييقضا قوه و سيپلی برا ديجدی روين ؛يیقضا افسران و قانون انيمجر آموزش
 ؛یاجتماع ،یشناختروان ،یپزشکی تخصص خدمات و ت؛يامن با مرتبطی هااستيس نيتدو دری تيجنس دگاهيد گنجاندن آنان؛
  . اندشده مواجه بارخشونتی تيموقع با کهی زنانی برای حقوق تيحما و

 و جامعه سکوت کشورها، ازی اريبس در. است ترآسان باور و هيرو رييتغ از قانون رييتغ که داده نشان تجربه وجود نيا با
 بدون. است شده متخلفان مجازاتعدم  و زنان هيعل خشونت گزارش عدم نرخ ماندن باال به منجر اغلب دولت سکون
ی هاهيرو و فرهنگ سطوح و هابخش همه در تيجنس مسأله طرح و ساختار رييتغی برا هدفمند و مشخصی هاتالش

 مگر بود خواهد ريتأثیب اغلبی گزارقانون اقدامات. داشت خواهدی کم ارزشی اسيس وی حقوق اصالحات ترشيب ،)یسنت(
 و نمونه راهبردهاي نيچهارم در چهآن همانند رفتارها، و ها،ارزش استانداردها، دری راتييتغ با قانونی اجرا که نيا

ی بردهاراه" جانيا در( شده مطرحی فريکی دادرس و جرم ازی ريشگيپ حوزه در زنان هيعل خشونت حذفی عمل اقدامات
  . شود همراه ،٤)شودیم خوانده" نمونه

 شدهی طراح آن به پاسخ و زنان هيعل خشونت ازی ريشگيپی برا سيپل افسرانيی راهنما و کمکی برا راهنما کتاب نيا
 هنوز که است توسعه حال در و گذار حال دری کشورها آن هياول هدف دارد، کاربرد ايدنی جاهمه در که نيا با. است

 و انيقربان حقوق به کتاب نيا. اندنكرده اجرا اي ابداع را خشونت برابر در زنان از حفاظتی برای سازمانی ابزارها
  . پردازدیم دو، هر متخلفان،

ی کوتاه فاصله با اي زيآمخشونت عمل کي دادرخ زمان در اغلب هاآن. دارد قراری فريکی دادرس نظام مقدم خط در سيپل
 پاسخ و واکنش. شودیم روبرو شواهد ازی مختلف انواع و شاهدان، متخلف، ،یقربان با سيپل. شوندیم فراخوانده آن از بعد
 وی بعد زيآمخشونت اعمال ازی ريشگيپ مانند نده،يآ اتفاقات ريمس دريی سزابه ريتأث تواندیم ريدرگی هاطرف همه به آنان

                                                            
3 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378 
4 General Assembly resolution 52/86, annex. 



 که کند کمک انيقربان به تواندیم سيپل پاسخ ،یخانگ خشونت يك تكرار هنگام ،مثالی برا. باشد داشتهی قربان از حفاظت
 وادارشان کندی کمک تواندینم کسچيه و زيچ چيه که باور نيا جاديا با برعکس، اي کنند ترک را زيآمخشونت رابطه کي

  .بمانندی باق زنندهبيآس و خشن طيشرا آن در کند

 مساعدت و مشاوره سرپناه، مانندی خدمات به زنان ترشيبی دسترس نيتضم و خود عملکرد بهبود قيطر از تواندیم سيپل
 نقش هردو، شاهد، وی قربان از حفاظت دری اقداماتی ريکارگبه و دادگاه، انيجر در شواهد هيارا تيوضعی ارتقا ،یحقوق
  . باشد داشته زنان همهی زندگ تيوضع بهبود دری بارز

 مشکل نيا به نسبت تفاوتیب نگرش و خشونت مقابل در زنان ازی ناکاف حفاظت خاطربه سيپل ازاست که  یديمد مدت 
 ها،دادگاهی مشارکت و مؤثر هماهنگ،ی مداخله و است ترعيوس اريبسی نظام ازی بخش تنها سيپل اگرچه،. شودمی انتقاد
  .استی الزام خشونت برابر در زنان از حفاظتی برای مدن جامعه و ،)سمن( نهادمردمی هاسازمان جوامع، ها،زندان

 هيعل خشونت با مرتبط ِیالمللنيبی استانداردها و هنجارها، ن،يقوان با سيپل افسران يیآشنای برا راهنما کتاب نيای طراح
  . است زنان هيعل بارخشونت اعمال به سيپل مؤثر پاسخ در دبخشينو ِیعملی کردهايرو از آنانی سازآگاه و زنان

ايه گويی قرار دارند، بازپرسان، سرپرستان، و مديران همه از توضيحات ارهايی که در خط مقدم پاسخرود پليساميد می
های مناسب برای کمک به نيروهای پليس در ارتقای سطح  امنيت ها، و رويهبردها، تجربهشده در اين کتاب در مورد راه

  .شان بهره گيرندو سالمت زنان درجوامع

های خوب است بايد به خاطر داشت که حتا براي اقتباس و اجراي بهترين و مؤثرترين وقتی صحبت از قابليت انتقال تجربه
  .تغييراتي برای انطباق با زميه و شرايط محلی نياز استهای قضايی مختلف، باز هم معموال هاي حوزهمدل

 کتاب راهنمانامه آموزشی همراه با اين های آموزشی پليس هستند، يک درسبرای کساني که درگير تدوين و اجرای برنامه
  . موجود است) UNODC(سايت دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل در وبالين آنتدوين شده که 

است، ساير اشکال خشونت هم در نظر ) شامل تجاوز(که تمرکز اين کتاب بر خشونت خانگی و خشونت در روابط با اين 
چه ی بحث و بررسی آزاد را در مورد خشونت عليه زنان و آنرود مطالب مطرح شده بتواند زمينهاميد می. شودگرفته می

  .ت تقويت کندگيری جهانی قابل انجام اسکنی اين همهبرای کمک به ريشه

ی موضوع و شرح انواع مختلف کتاب با توصيف زمينه. به هفت فصل و دو ضميمه تقسيم شده است کتاب راهنمااين 
سطح  ارتقای) الف- ١  فصل(هدف اين فصل . شودهای نظام دادرسی به اين اعمال شروع میخشونت عليه زنان و پاسخ

ها و استانداردهای قابل اجرا سپس کتاب معاهده. نت عليه زنان استآگاهی عمومی خواننده در مورد اشکال مختلف خشو
کتاب  تمرکز. کندخصوص موارد کاربردی آن را  برای پليس مشخص میالمللی و تعهدات کشورها، بهرا در سطح بين

و در مورد آن،  تحقيق، از جرم های پليس به خشونت عليه زنان، شامل نقش پليس در پيشگيریپاسخ انواععمدتا بر راهنما
ريزي چنين برنامه، هم)عليه شاهدان و قربانيان(مسايلی مانند ارزيابی و اداره تهديد  .حفاظت از قربانيان و شاهدان است

پيگرد قانونی نيز در .  امنيت شخصی قربانيان و نقش نهادها و خدمات حمايتی در حفاظت از زنان نيز بررسی شده است
زمانی و نياز به هماهنگی خدمات مختلف بری کمک به تقويت ايمنی زنان سامشارکت بينچرا که به کتاب بحث شده 

  . کندهای آينده کمک میضمايم کتاب به پليس در تحقيقات و يادگيری. مرتبط است

  

  

  



  تعيين وضعيت موجود. الف

-خشونت آسيب. ها ادامه داردها، کشورها، و فرهنگخشونت عليه زنان و دختران هنوز به همان شدت گذشته در همه قاره
کنند، با اين وجود تر جوامع خشونت را نهی میبيش. آوردجامعه وارد میکل شان، و های مخربی به زندگی زنان، خانواده

  .دکننپوشی میچشم از آن طور ضمنیحقيقت اين است که اغلب بر آن سرپوش گذاشته يا به

  ٢٠٠٧مارس  ٨پيام دبير کل در روز جهانی زن، 

- آورد و در واقع نيز چنين میبه همراه را و عواقب مهلکی داشته  تواند اشکال مختلفیخشونتی که متوجه زنان است می
خشونت عليه زنان . تواند آشکار يا نهان باشد، کالمی، روانی، يا جسمی بوده، و متوجه هريک از افراد جامعه شودمی .کند
ممکن است همراه . معنوی/استفاده مذهبیکشی، اقتصادی، يا سوءمانند  جنسی، بهرهخود بگيرد تواند اشکال مختلفی بهمی

عنوان سالحی برای ايجاد رعب يا تصفيه قومی، سازی اجباری دستگاه تناسلی، يا به شکل تجاوز بهبا قاچاق انسان، معيوب
تواند در ها اتفاق افتد، و میانند زندانهای عمومی مخشونت ممکن است در خانه، محل کار، مؤسسه. باشد) جنسی(يا آزار 

  . کندهای فرهنگی و اعتقادی گذر میها، و گروهخشونت از همه سنين، فرهنگ. تمام طول زندگی يک زن رخ دهد

کند، هيچ تعريف واحدی که مورد قبول همگان باشد در های مختلفی آشکار میبا توجه به اين که خشونت خود را به شکل
استفاده شده بر مبنای تعريف ارايه شده در ماده  کتاب راهنمااصول راهنمايی که در تهيه اين . يده وجود نداردمورد اين پد

مشی برای اقدام، مجددا در اعالنيه پکن و خطاست که ) باال را مالحظه کنيد(اعالنيه حذف خشونت عليه زنان  ٢ و ١
  ٥.ه استشدپذيرفه شده در چهارمين کنفرانس جهانی زنان تأييد 

های برای مقابله با همه اشکال خشونت عليه زنان که در اعالنيه پوشش داده شده است، الزم است در سطح ملی طرح
نمونه و  راهبردهاي" ای با عنوان ، ضميمه١٩٩٧در سال  .عملی که دربرگيرنده وجوه مختلف است طراحی و اتخاذ شود

مجمع  ۵٢/٨۶نامه به قطع" حوزه پيشگيری از جرم و دادرسی کيفریاقدامات عملی برای حذف خشونت عليه زنان در 
ی آن سند مجموعه. ملی در زمينه پيشگيری از جرم و اقدامات دادرسی کيفری برای حذف خشونت عليه زنان منضم شد

شی از اين پليس بخ. کندبردها و اقدامات عملی برای پاسخ به همه اشکال خشونت عليه زنان را عرضه میجامعی از راه
  .رويکرد جامع، اما تنها يک جزء آن است

مرکز  ٢٠٠٣برای مثال، در اياالت متحده آمريکا، گزارش سال . هزينه اقتصادی خشونت عليه زنان قابل مالحظه است
 بيليون ۵٫٨ها تخمين زد که هزينه خشونت عليه شريک زندگی تنها در اياالت متحده بيش از کنترل و پيشگيری از بيماری

شود و هزينه از دست دادن کارايی تقريبا بيليون دالر آن مستقيما صرف خدمات پزشکی و سالمت می ۴٫١دالر است که 
  .  ٦بيليون دالر است ١٫٨

 استفاده جنسی در سراسر دنيا حداقل يک زن از هر سه زن و دختر در تمام طول عمر کتک خورده يا مورد سوء
 ٧قرار گرفته است

  ای اند به دست کسی بوده که با او رابطهزنانی که به علت خشونت جان خود را از دست دادهمرگ نيمی از
 ٨اندنزديک داشته

                                                            
5 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. 1, 
resolution 1, annexes I and II. 
6 United States of America, Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Costs of Intimate Partner 
Violence against Women in the United States (Atlanta, National Center for Injury Prevention and Control, 2003): As cited in United Nations 
Development Fund for Women, “Violence against women: facts and figures”, November 2007. Available from 
www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/facts_figures.php. 
7 State of World Population 2000: Lives Together, Worlds Apart: Men and Women in a Time of Change (United Nations publication, Sales No. 
E.00.III.H.1). Available from www.unfpa.org/swp/2000/english/index.html. 



  ٩سال است ۴۴-١۵خشونت بين فردی يکی از علل عمده مرگ در زنان سنين 

  د شود که حدوتخمين زده می. شوندالمللی قاچاق مینفر از مرزهای بين ٨٠٠،٠٠٠تا  ۶٠٠،٠٠٠ساالنه بين
  ١٠.ها هستندها از اقليتآن% ۵٠ها زنان و دختران، و بالغ بر آن% ٨٠

 اندايدز آشکار کرده/ویآیای را بين خشونت عليه زنان و گسترش اچفزاينده مطالعات ارتباط 

انی که شاهد تواند بسيار مخرب باشد؛ هم قربانيان اوليه و هم قربانيان ثانويه مانند کودکعواقب خشونت برای قربانيان می
شان برای برند و توانايیکنند از طيفی مشکالت سالمت رنج میزنانی که خشونت را تجربه می.  اندها بودهاين صحنه

ای در خطر مشکالت سالمت، ها به ميزان قابل مالحظهفرزندان آن. شودامرار معاش و مشارکت در جامعه کاسته می
  ١١.تاری هستندعملکرد ضعيف در مدرسه، و اختالالت رف

  :های مشترک بين زنان قربانی مشهود استدر بسياری از کشورها برخی زمينه

و ساير (های دادرسی کيفری به نظام) به کودکان بدنياز قبيل تهاجم (گزارش خشونت خانگی و تهاجم جنسی . الف
 تر از موارد وقوع آن است؛بسيار پايين) ها مانند بخش سالمت و رفاه کودکسيستم

د، هميشه رفتار با قربانيان با رويکردی حساس به جنسيت نيست، که شووارد به نظام دادرسی گزارش میوقتی م  . ب
 ؛توان دسترسی به مساعدت قضايی و خدمات سالمت را مثال زدمی

  .شوندمرتکبان خشونت مرتبط با جنسيت اغلب به مقامات معرفی نمی. پ

  بدنيخشونت 

هايی مانند اثر تواند نشانهل مشت، لگد، سيلی، و ساير اشکال تهاجم جسمی است که میخشونت بدني نسبت به زنان شام
د در حالی برخی اثرات گذرا دار. تفاوت باشدتواند مشدت جراحات می. جا گذاردزخم، خراشيدگی، کبودی، و شکستگی به

  . دشوموارد منجر به مرگ زنان میخی در برو  ،د مانند اثر سوختگیگذارجا میديگر نشانی دايمی به که برخی

  . های دولتی رخ دهدتواند در خانه، اجتماع، محل کار، يا حتا در مؤسسههايي میچنين حمله

خشونت ممکن است به شکل ضربه زدن، لگد زدن، خراش دادن، گاز گرفتن، فشار دادن گلو، کتک زدن، کشيدن مو، هل 
، اشيا )چاقو، خنجر، اسلحه، و غيره( فهای مختلاجم ممکن است از سالحمه .دادن، خفه کردن يا نيشگون گرفتن باشد

چه، چکش، آچار بيل، بيل(يا ابزار ) ای،کمربند و کفش، وسايل آشپزی، دسته جارو، و غيرهصندلی، ليوان، بطری شيشه(
. روغن داغ ايجاد سوختگی کند مهاجم ممکن است با استفاده از موادی مانند الکل، نفت، اسيد، آب يا .استفاده کند) يا سيم

گردان يا ساير مواد يرضروری، مصرف مشروبات الکلی، مواد روانردن داروهای غزنان ممکن است مجبور به خو
  . شوند

زنان در همه سنين ممکن است قربانی خشونت مرتبط با جنسيت شوند که شامل نوزادان، کودکان، دختران جوان، زنان 
  .هيچ زنی از تهديد خشونت در امان نيست. شودمسن نيز میحامله و شيرده، و افراد 

                                                                                                                                                                                                
8  Etienne G. Krug and others, eds., World Report on Violence and Health (Geneva, World Health Organization, 2002). 
9  World Health Organization, “Violence against women”, Fact sheet No. 239, November 2008. Available from 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en 
10 United States, Department of State, Office of the Under Secretary for Democracy and Global Affairs and Bureau of Public Affairs, Trafficking 
in Persons Report: June 2007 (Washington, D.C., 2007). 
11 Ending Violence Against Women: From Words to Action. Study of the Secretary-General (United Nations publication, Sales No. E.06.IV.8). 



  همسر آزار/ خشونت نسبت به شريک زندگی/ خشونت در روابط/ خشونت خانگی

خشونت را ممکن است فرد . ، روانی، و جنسی به زنان در خانه يا در محيط خانواده استبدنيخشونت خانگی شامل حمله 
چنين ممکن است شوهر و هم) مانند پسر، مادر شوهر، يا ساير بستگان(شود  ديگری در خانواده غير از همسر مرتکب

  . نامندمی" همسرآزاري" مرتکب خشونت شود که آن را 

ل، سرپناه، غذا، يا مراقبت کشی جنسی از زنان، مضايقه از فراهم کردن پوتواند به شکل بهرهدر خانواده آزار همسر می
تواند به شکل استفاده از باورهای معنوی يا خشونت می. باشد کنترل انتخاب نوع کاراز کار کردن يا  ممانعتپزشکی، يا 

تواند به شکل منع انجام فرايض دينی يا معنوی، يا به می. دينی زنان برای به بازی گرفتن، کنترل و تسلط  بر آنان باشد
  ١٢.مسخره گرفتن آن باشد

استفاده از قدرت و کنترل است و در نتيجه گاهی خشونت نه تنها زاري در واقع سوءمفهوم خشونت عليه زنان در همسرآ
که اغلب کودکان، حيوانات خانگی، بستگان، دوستان، خانواده و ساير شود، بلاي نزديک میمتوجه زنان در رابطه

  .گيردکنندگان را نيز دربرمیحمايت

  :دشوار استبرای يک زن اغلب  رابطه يا خاتمه، تعقيب عمل قانونی، يگزارش خشونت به داليل زير

 ترس از سالمت خود و فرزندان 

 ها را از او دور کندهراس در کودکان آن ترس از اين که همسر ابراز کند او مادر خوبی نيست و با ايجاد 

 تأثير بستگان و فرزندان 

  آزارگروابستگی عاطفی و وفاداری به فرد 

  خوداعتماد به نفس پايين و سرزنش 

  آزارگروابستگی اقتصادی به فرد 

 های دينی يا فشار فرهنگی جامعهارزش 

 در مورد زنان مهاجر، ترس از اخراج از کشور 

 انزوای اجتماعی و نبود سيستم حمايتی 

 شماری، يا توجيه شدت خشونت از طرف مسؤوالنانکار، کوچک 

 ١٣.نبود اطالعات حقوقی در مورد حقوق قربانی 

  

  

                                                            
12 12 Canada, Department of Justice, “Spousal abuse fact sheet from the Department of Justice Canada”, modified on 31 July 2009. Available 
from www.justice.gc.ca/eng/pi/fv-vf/facts-info/sa-vc.html (accessed 30 September 2009). 
13 Canada, British Columbia, Ministry of Public Safety and Solicitor General, “Violence against women in relationships: information bulletin for 
police”, 2006. Available from www.pssg.gov.bc.ca/victim_services. 



  جنسی و تجاوز استفادهسوء

از - که به زور عليه زنان در همه سنين است شناختی، و جسمیای از اعمال جنسی، رواناستفاده جنسی مجموعهسوء
کشی اين اعمال شامل همه اشکال رابطه جنسی بدون رضايت طرفين، آزار جنسی و بهره. شوداعمال می -نوزادی تا پيری

  . جنسی ناخواسته، پرخطر، و تحقيرآميز، و روسپيگری اجباری است يرابطهجنسی و شامل تجاوز، اجبار به شرکت در 

، يا فردي از خانواده، دوست، همکار، باشد تواند توسط يک شريک جنسی، از جمله همسرخشونت جنسی میارتکاب 
  .آشنا، يا غريبه آن را مرتکب شود

جنسی توسط افرادی غير از شريک جنسی  ، تخمين شيوع خشونت٢٠٠۶ی عميق دبير کل در سال بر اساس مطالعه
دانند که عميقا موجب ها خشونت جنسی را موضوعی ميدشوار است چون در بسياری از جوامع زنان و خانواده

عدم های پليس به علت ي تجاوز از پروندهشدهبرای مثال، آمار استخراج. دارندشرمساری است و آن را نزد خود نگه مي
شود که در سراسر دنيا يک زن از هر پنج زن تخمين زده می  ١٤.ارد آشکارا غير قابل اعتماد استگزارش بسياری از مو

   ١٥.شوددر طول زندگی قربانی تجاوز يا تالش برای تجاوز می

 ، وانتقاميا طرد،  ،خاطر ترس از شرمساری، انزواکنند بهدر بسياری از جوامع زنانی که خشونت جنسی را تجربه می
به آسيب وارد  رسيدگی مناسب. کنندنمی جرم را گزارش ،قضايی هایاقدام مقامعدم گزارش يا  نشدنجدی گرفته ترس از 

در برخی . شودهيچ التيامی به جراحت جسمی و روانی آنان داده نمی شماری از قربانيان وجود ندارد وآمده بر تعداد بی
در قبال خشونت روا شده مسؤول بدانند و در اين شرايط شايد ها، و کشورها، ممکن است قربانی را ها، فرهنگمحيط

ها، يک فرد مذکر خانواده با ادعاي يک مسأله ناموسی در برخی فرهنگ. تری را هم متحمل شودقربانی خشونت بيش
  . شناسددر ساير جوامع، قانون تجاوز توسط همسر را جرم نمی. رساندقربانی را به قتل می

  در شرايط بعد از نزاع، و جوامع در حال گذارخشونت عليه زنان 

زنان ممکن . های در حال گذار در خطر چشمگير خشونت هدفمند هستندزنان در شرايط نزاع و بعد از نزاع و در حکومت
عنوان آوارگان است در شرايط مختلفي قربانی شوند؛ در شرايط نزاع و بعد از آن در سرزمين مادری، در خانه يا به

  . يا پناهندگانی در کشور ديگرداخلي 

در وضعيت بعد از نزاع يا در شرايط در حال گذار ممکن است با گذر زمان خطر خشونت کاهش يابد اما هنوز ممکن 
دسترسی به خدمات . است دولت نتواند حفاظتی برای زنان فراهم کند يا اگر هم خدماتی موجود باشد بسيار ناچيز است

جويی اغلب برای بسياری از قربانيان فراهم ، منابع پزشکی، و مکانی برای پناهقانونی خسارتاعی، حفاظتی، جبران اجتم
  . تواند فرهنگ مصونيت برای متخلفان را ايجاد کندقوانين ضعيف، ناکارامد، و ناموجود می. نيست

  ):۵٣صفحه ( عملاز صحبت تا : پايان دادن به خشونت عليه زنانبا عنوان  ٢٠٠۶طبق مطالعه دبير کل در سال 

در شرايط نزاع مسلحانه، زنان همه اشکال خشونت جسمی، جنسی، و روانی را که هم عامالن حکومتی و هم "
اين اشکال شامل قتل، کشتار غيرقانونی، شکنجه، و ساير رفتارها . کنندشوند تجربه میغيرحکومتی مرتکب می

جرح و قطع عضو، سربازگيری اجباری وبايی، ايجاد ضربرتحقيرآميز، آدمهای ظالمانه، غيرانسانی، و و تنبيه
کشی جنسی، ناپديد شدن اجباری، حبس اختياری، ازدواج اجباری، از بين زنان، تجاوز، بردگی جنسی، بهره

  .روسپيگری اجباری، سقط اجباری، حاملگی اجباری، و عقيمی اجباری است

                                                            
14 Ending Violence against Women, p. 48. 
15 United Nations Development Fund for Women, “Violence against women: facts and figures”, November 2007. Available from 
www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/facts_figures.php 



ممکن است به شکل نوعی شکنجه، . شوداعمال میخشونت جنسی در زمان نزاع مسلحانه به داليل مختلفی "
نان برای تحقير از تجاوز به ز. برای ايجاد جراحت، کسب اطالعات، تحقير و ارعاب، و يا نابودی جوامع باشد

  ."شودوی استفاده میآیشان، و برای گسترش عامدانه اچها از سرزمينن جوامع و گروهراندمخالفان، بيرون 

  .شودعنوان ابزار تصفيه قومی استفاده میاز تجاوز بهها، در برخی نزاع

زن تجاوز شد، در بوسنی و در  ۵٠٠،٠٠٠تا  ٢۵٠،٠٠٠در رواندا به  ١٩٩۴کشی سال شود که در نسلتخمين زده می
در  ١٩٧١زن تجاوز شد، و در دوره نزاع مسلحانه در سال  ۵٠،٠٠٠تا  ٢٠،٠٠٠ميالدی به  ٩٠دوره نزاع در اوايل دهه 

 ١٦.زن و دختر تجاوز شد ٢٠٠،٠٠٠بنگالدش به حدود 

هايی از برخی کشورهاي در شرايط نزاع يا در حال گذار وجود دارد که نيروهای حافظ صلح مرتکب اعمال گزارش
  . اند که شامل تجاوز و اجبار کودکان به روسپيگری نيز بوده استآميز عليه زنان شدهخشونت

ز نزاع يا در حال گذار، براي حفاظت از زنان در برابر خشونت و پاسخ مؤثر به چنين پليس در جوامِع در دوره بعد ا
ممکن ، منابع ممکن است قليل باشد، استتأثير د يا بیقوانين مرتبط يا وجود ندار. شودهای زيای مواجه میاعمالی با چالش

اظت از زنان ممکن است بسيار محدود شايع باشد و نهادها و خدمات حمايتی برای حف) متخلف(فرهنگ مصونيت است 
  . باشد

  
  خوب تجربه يكاز اي نمونه

  
لح و به منظور ضمين حفظ حقوق زنان توسط حافظان صکمک به ت در صندوق توسعه ملل متحد برای زنان در ليبريا

از  اکرده که تمام، اقدام به ايجاد نيرويی از حافظان صلح آشكاراقتدار و قدرت  با هايیمقامزنان در وضعيت ارتقای 
 آمكافسر پليس زن هندی با تعليمات عالی تشکيل شده به زنان ليبريايی  ١٠٠اين نيرو که از . زنان تشکيل شده است

-به آندسترسی به خدمات الزم براي چنين و هم خود از قربانی شدن قدم جلو گذاشتههای طرح شکايتکند تا برای می
کنند تا ديگر زنان را به پيوستن به خدمات پليس نان پليس به عنوان الگو عمل میدر عين حال اين ز. کندها کمک می
درصد نيروی پليس را تشکيل دهند و  ٢٠يپلم دبيرستان با مدرک د هدف محلی اين است که زنان. کنند ليبريا تشويق

  . هايی در حال انجام استبرای رسيدن به اين هدف تالش
  

نزاع  ست که در آن درمورد تأثيرات مخربا) ٢٠٠٠سال (شورای امنيت  ١٣٢۵ماره نامه شمبنای اين برنامه قطع
افزايش حضور زنان را در است مسلحانه بر زنان و کودکان ابراز نگرانی شده و از کشورهای عضو خواسته شده 

ا پيشگيری، اداره و ها و سازوکارهای مرتبط بی سازمانگيری در همهتصميم المللٍیای، و بينهمه سطوح ملی، منطقه
حل نزاع تضمين کنند، هنگام مذاکره و استقرار توافقات صلح از تمام عامالن بخواهند که ديدگاه جنسيتی را در 

های درگير در نزاع مسلحانه را به حفاظت از زنان و دختران در برابر ها وارد کنند، و تمام طرفگيریتصميم
استفاده جنسی، و ساير اشکال خشونت در شرايط ءو ساير اشکال سوخصوص تجاوز خشونت مرتبط با جنسيت، به

  .نزاع مسلحانه فرا خوانند
  

را برای اي پروژه های مرتبط با حذف خشونت عليه زنانحمايت از فعاليت دردر رواندا، صندوق سپرده ملل متحد 
بسياری از اين  .پيش بردنگجو بودند تر جآموزش در زمينه حقوق بشر زنان و خشونت عليه زنان برای زنانی که پيش

آموزش فضای امنی برای زنان ايجاد کرد که . ر دوره نزاع مسلحانه قربانی خشونت جنسی شده بودنددزنان خود 
ها برای ايفای نقشی چنين تالش بر اين بود که زنهم. بتوانند در مورد خشونت و آسيبی که ديده بودند صحبت کنند

  . شان توانمند شوندايدز در جوامع/ویآیشونت جنسی و اچمبارزه با خ درپيشرو 
  

                                                            
16 NGO Working Group on Women, Peace and Security, “Fact sheet on women and armed conflict”, 23 October 2002. Available from 
www.iwtc.org/212.html 



 ١٧قاچاق زنان و دختران جوان

مورد خصوص زنان و کودکان، مکمل معاهده سازمان ملل در در پروتکل پيشگيری، توقف، و مجازات قاچاق انسان، به
ونقل، انتقال، پياده کردن، و کردن، حملجمع : "چنين تعريف شده است" قاچاق انسان" ١٨ی،يافته فرامليتجنايات سازمان

استفاده از قدرت يا ربايی، شيادی، فريب، سوءدريافت افراد با استفاده از تهديد يا اجبار يا ساير اشکال توسل به زور، آدم
ر دست پذير افراد يا دادن و گرفتن مبالغی يا منافعی برای کسب رضايت فردی که کنترل فرد ديگری را داز موقعيت آسيب

کشی جنسی، کار يا خدمات قربانی کردن زنان و کودکان دختر شامل بهره)). a( ١٣ماده " (کشیدارد، به منظور بهره
  . شوداجباری، يا اعمالی مشابه بردگی و رعيتی يا برداشتن اعضا می

ن را از قاچاق مهاجران آه در پروتکل قاچاق انسان تعريف شده است، عنصر رضايت اجباری، عمل قاچاق انسا چنانآن 
با اين که قاچاق ). ديگر وارد نيست" رضايت"هرچند وقتی صحبت از قاچاق مهاجران است مسأله (کند متفاوت می

اين عمل  هکنند بگيرد اما مهاجرانی که خود را در آن درگير میمهاجران اغلب در شرايطی پست و خطرناک صورت می
اند، اين يا اگر در ابتدا راضی بوده ن يا به اين عمل رضايت نداشتهان قاچاق انسااز سوی ديگر، قرباني. رضايت دارند

  . شودمعنی میچيان بیاستفاده قاچاقءکارانه و همراه با سورضايت با اعمال اجباری، فريب

تواند از کشوری به قاچاق انسان می. طور نباشدکشوری است اما قاچاق انسان ممکن است اينقاچاق مهاجران هميشه بين
 ١٩.ای به نقطه ديگر باشدکشور ديگر باشد يا در همان کشور از نقطه

. المللی استهاي بينمبنای اين وضعيت حقوق و معاهده. شونددر تمام موارد قاچاق انسان، کودکان قربانی محسوب مي
اغلب . شودا مانند مجرمان رفتار میهشده توقيف و محبوس شده و با آناگرچه در بسياری از کشورها کودکان قاچاق

  .شوندشود و گاهی سريعا استرداد میها فراهم نمیحمايت، مراقبت، و آموزش يا توجه پزشکی در زمان حبس برای آن

رغم تالش فراوان کشورها، قاچاق انسان سومين فعاليت جنايی سودآور فرامليتی بعد از قاچاق مواد و تجارت علی
 ٧المللی ساالنه از قاچاق انسان بين مطرح آرد که سود بين ٢٠٠۴گزارش سازمان ملل در سال  ٢٠.ستغيرقانونی اسلحه ا

زند که نزديک به يک سوم کل موارد قاچاق انسان المللی مهاجرت تخمين میسازمان بين. بيليون دالر است ١٠بيليون تا 
تنهايی در منطقه اتحاديه ملل جنوب اين موارد بهدرصد  ۶٠حدود . مربوط به زنان و کودکانی از جنوب شرق آسيا است

اين باور وجود دارد که تعداد زيادی از  ٢١.درصد بقيه مربوط به ساير مناطق دنيا است ۴٠دهد و شرق آسيا رخ می
  .شوندمیکشی جنسی تجاری نوعی بهره به وارد شدت درشوند، از جمله کودکان، نهايتا مجبور مردمی که قاچاق می

  :دهدخصوص دختران، به داليل مختلف ار جمله موارد زير رخ میکشی از کودکان، بهو بهرهقاچاق 

کشی در برخی مناطق و کشورها نوعی فرهنگ اجتماعی، سياسی، و قانونی مصونيت برای بهره. فرهنگ مصونيت) الف
  شود؛ودک میکشی جنسی مانند روسپيگری کوجود دارد که منجر به ترغيِب تقاضا برای خدمات بهره

  تقاضای مشتری برای روسپيگری کودک؛) ب
                                                            
17 While this Handbook is not meant to deal with the problems of human trafficking in detail, readers can refer to the Toolkit to Combat 
Trafficking in Persons (United Nations publication, Sales No. E.08.V.14). Available from www.unodc.org/documents/human-
trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf 
18

 United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574 
19

leaflet entitled “Trafficking in persons” is available from www.unodc.org/documents/human-trafficking/ 
HtleafletA5EnglishupdatedAugust09.pdf. 
20 Cheah Wuiling, “Assessing criminal justice and human rights models in the fight against sex trafficking: a case study of the ASEAN region”, 
Essex Human Rights Review, vol. 3, No. 1 (2006), pp. 46-63. 
21

International Organization for Migration, Combating Trafficking in South East Asia: A Review of Policy and Programme Responses, IOM 
Migration Research Series No. 2, (2000). 



های سنی، جنسيتی، نژادی، ها برای گروهداوری مشتريان، شامل ترجيح برخي از آنآميز و پيشهای تبعيضنگرش) پ
به اين شکل که . کشی جنسی نقش داردقومی، دارای رنگ پوست و وضعيت اجتماعی خاص آه در ايجاد نياز برای بهره

خصوص دختران جوان را از دايره اين تبعيض برخی از قربانيان، به. کندتعريف می" قابل استفاده"را ) کودک(نسان يک ا
  آند؛ها پنهان و خارج میعمل حفاظتی دولت

ي زندگی بهتر ها را با وعدهفتند که آناچيانی بيشود کودکان به چنگ قاچاقثباتی سياسی باعث مینزاع مسلحانه و بی) ت
کشی شوند که در آن قربانی شده و مورد بهرهدر واقع، قربانيان به محل جديدی منتقل می. کننددر جای ديگر تطميع می

عنوان ابزار سياسی برای ايجاد وحشت، انقياد، و در برخی مناطق از روسپيگری اجباری و تجاوز به. گيرندقرار می
- حترام به خود و ارزش برای خود را از دست دهند، جامعه و خانواده آنممکن است قربانيان حس ا. شودتحقير استفاده می
  . عنوان تنها راه بقا و داشتن سرپناه به روسپيگری کشانده شوندشان محروم کند و به ها را از حقوق

رامليتی، يافته فهای درگير در جنايات سازمانعلت حضور گروهدر برخی موارد پاسخ پليس به قاچاق زنان و کودکان به
ترسند با در بسياری موارد قربانيان می. هايی مواجه استفقدان يا ضعف قوانين مرتبط و پاسخ غيرمؤثر دولت با پيچيدگی

چيان يا ترس از استرداد به کشور خود باشد، جايی که ممکن خاطر هراس از انتقام قاچاقتواند بهپليس همکاری کنند که می
در مناطق ديگر پليس ممکن . تر قرار گيرنداستفاده بيشءا رفتار شود يا در معرض خشونت و سوهها مثل بيگانهاست با آن

  .خوبی مجهز نباشداست حتا از وسعت قاچاق آگاه نبوده يا برای مقابله با آن به

  ارتکاب خشونت توسط افراد در مصدر قدرت يا توسط دولت

تواند مرتکب خشونت جسمی، جنسی، و روانی عليه زنان می خودمشی عمومی واسطه خطادها يا بهدولت از طريق نه
های مرزی، مراکز خدمات ايستگاه ٢٣ها،ها، زندانپليس، بازداشتگاه هايپاسگاهاين خشونت ممکن است در  ٢٢.شود

  . صورت تجاوز، آزار جنسی يا ساير اشکال تحقير باشد تواند بهسالمت يا دفاتر مددکاری اجتماعی رخ دهد و می

  ):۵٢صفحه ( بر اساس مطالعه دبير کل

ها هايی از اين قوانين و سياستمثال. هايش اعمال کنددولت ممکن است خشونت عليه زنان را از طريق قوانين و سياست" 
-های عقيمن ابزاری برای کنترل آنان؛ سياستعنواانگاری رفتار جنسی زنان که با رضايت خودشان بوده بهشامل جرم

نحو مؤثری زندانی ها را بهدر واقع آن های حضانت حفاظتی از زنان کهسازی اجباری، حاملگی و سقط اجباری؛ سياست
که  است ها شامل سياست آزمايش باکرگی و و دادن مجوز قانونی به ازدواج اجباریکند؛ و ساير قوانين و سياستمی

-چنين دولتهم. داندشناسد و کنترل مردان بر زنان را مشروع میری و عامليت زنان را در عمل به رسميت نمیخودمختا
واسطه قوانين ناکافی يا اجرای ناموفق قوانين از خشونت عليه زنان چشم بپوشند و مصونيت مؤثری برای ها ممکن است به

  ".اعمال مرتکبان خشونت عليه زنان فراهم کنند

بار عليه زنان محبوس در همه اعمال خشونت. شوندمی ترپذيرشوند آسيبشان محروم میهایکه زنان از آزادیهرجا 
  . کشورهای دنيا گزارش شده است

های حفاظتی اين اتفاق ممکن است در محيط. کنندزنان خطر خشونت را توسط دولت و افراد در مصدر قدرت نيز لمس می
جويان های پناهتسهيالت مراقبت سالمت، مراکز نگهداری مهاجران، تسهيالت بهزيستی و اردوگاه مانند بازداشتگاه، زندان،

تواند شکلی آشکار مانند تجاوز، آزار و تحقير جنسی داشته باشد، يا هايی خشونت میدر چنين مکان. و آوارگان رخ دهد

                                                            
22 Ending Violence against Women … , op. cit., p. 51. 
23 UNODC has recently published a Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment (United Nations 
publication, Sales No. E.08.IV.4). Available from www.unodc.org/documents/justice-andprison- reform/women-and-imprisonment.pdf. 



شکل برهنه کردن و جستجوی غيرضروری افراد يا هزمانی که نظارت ناکافی است مثال در حمام يا دستشويی بوده و يا ب
  .حضور کارکنان مرد در آن زمان و مکان باشد

  رسانهای سنتی آسيبرويه

مبنای . ها رسوخ داردرسان برای زنان و دختران در برخي فرهنگهای سنتی آسيبدر بسياری از مناطق دنيا هنوز رويه
تواند ها ميآن. اغلب از ديد جامعه محلی از نظر فرهنگی پذيرفته شده است تواند فرهنگ يا مذهب باشد وها میاين رويه

های سازی دستگاه تناسلی زنان، آزمايش اجباری باکرگی، ازدواج، آيينشامل قتل ناموسی، قتل برای جهيزيه، معيوب
های سن تکليف برای آيين های مؤنث، ارجح دانستن شيرخواران مذکر برای تغذيه و مراقبت وبيوگی، سقط انتخابی جنين

  .دختران از قبيل داغ زدن، سوزاندن، خالکوبی يا اثر زخم باشد

. طلبدهای عميق فرهنگی و مذهبي دارد حساسيت زيادی را ميرسان آه ريشهچنين آسيبهای سنتی اينپرداختن به رويه
ها را به تقبيح و محکوميت همه اعمال تهمه دول اعالنيه حذف خشونت عليه زنانهرچند به کشورها خاطر نشان شده که 

ها نبايد برای فرار از تعهدات خود درقبال حفاظت از زنان در برابر خشونت به خواند و آنآميز عليه زنان فراميخشونت
  ).۴ماده (ها و مالحظات مذهبی متوسل شوند رسوم، سنت

هايی مواجه شده چون قوانين ناتوان از شناختن اين رسان در برخی کشورها با چالشهای سنتی آسيبپاسخ پليس به رويه
کند و يا حتا در آن دست گاهی پليس با اين اعمال مدارا می. استعنوان جرم يا ارايه حفاظت مناسب برای زنان ها بهرويه
ت پليس از رسان را به کشور جديد آورده ممکن اسهای سنتی آسيبدر برخی شرايط وقتی جامعه مهاجران اين رويه. دارد
داد است مطلع نباشد يا برای تحقيق در مورد اين جرايم و حفاظت از قربانيان و شاهدان با موانع زبانی و چه در حال رخآن

  . اجتماعی مواجه شود

  جرايم ناموسی

بر اين در اين جرايم فرض . ترين اشکال خشونت مرتبط با جنسيت در تاريخ استجرايم ناموسی، از جمله قتل، از قديمی
دنبال طالق حتا از همسری خشن و اگر زنی عاشق شود، به. است که رفتار يک زن بر تمام خانواده و جامعه تأثير دارد

- دار کننده آبروی خانواده و حتا کل جامعه میای خارج ار چارچوب ازدواج شود، او را خدشهآزارگر باشد، يا وارد رابطه
تواند همسر، گيرد که میقرار می در معرض خشونت اعضای خانواده خود شود وقتی زنی درگير چنين مسايلي. دانند

ها، اگر خانواده نتواند جهيزيه مناسبی برای دختر فراهم کند او در برخی فرهنگ. ها، عموها يا پدر باشدبرادرها، عموزاده
  . رساند تا موجب شرم و ننگ آنان در چشم جامعه محلی نباشدرا به قتل می

شود به اين معنی محسوب می) از نظر رابطه قربانی و مهاجم(ترين نوع آن موسی در ميان همه انواع جرايم نزديکقتل نا
در . که مرتکبان آن با عشق يا عالقه با آن زن پيوند دارند ولي حال الزم است حکم را اجرا و او را در خون خود بغلطانند

کند افتخار ارتکاب قتل را برای حفظ ناموس و آبروی خانواده اعالم میبرخی جوامع، پدر، برادر، يا عموزاده آشکارا 
در برخی از اين موارد، مسؤوالن دادرسی محلی جانب خانواده را گرفته و هيچ اقدام رسمی برای پيشگيری . داشته است
  .دهندهای مشابه انجام نمیاز مرگ

اين کار گاهی با پاشيدن اسيد، . ن و اغلب از ناحيه صورت باشدتواند شامل از شکل انداختن زناچنين میجرايم ناموسی هم
های فاميلی، مشاجرات چنين جرايمی به داليل مختلفی مانند عداوت. شودها انجام میروغن داغ يا آب جوش به طرف آن

، مشاجرات خانوادگی، ی مطالبه شدهای عاشقانه، ناتوانی از تأمين جهيزيهملکی، امتناع از رابطه جنسی، امتناع از رابطه
با اسيد، قربانيان برای تمام عمر  ی حملهاندازهبر درد و رنج بی عالوه. رد يک خواستگاری، عداوت سياسی، و غيره باشد

برند که به از دست دادن اعتماد به نفس و ناتوانی از کار و تحصيل، زندگی در شرمساری، پوشاندن از اين انگ رنج می
  . انجامدگوشه عزلت میگزيدن  بدشکلی با نقاب يا



  سازی دستگاه تناسلی زنانمعيوب

اين عمل شامل . سازی دستگاه تناسلی زنان استتمايل جنسی در زنان و دختران معيوبترين اشکال کنترل يکی از ظالمانه
 ٢٤.زنان استهای برداشتن کامل يا ناکامل دستگاه تناسلی خارجی زنان يا ساير جراحات به اعضای جنسی همه روش

شود کنترل ميل جنسی زنان برای حفظ و حراست از بکارت آنان و در هايی اظهار میدليلی که اغلب برای چنين آسيب
  ٢٥.برخی جوامع برای کاهش ميل جنسی زنان و حفاظت از وفاداری در ازدواج است

ريزی، درد شديد، خطراتی ر به خونآور باشد، منجتواند مرگسازی دستگاه تناسلی زنان میدر بدترين شرايط معيوب
- ايدز شده و هم/ویآیشونده از راه جنسی و اچهای منتقلبرای سالمت جنسی و باروری زنان و خطر عفونت با بيماری

توسط  اين کار اغلب در محيطی تاريک، در شرايط غيربهداشتی، و اغلب. شناختی شودهای شديد روانچنين موجب آسيب
. شوددر جوامع فقيرتر ابزاری مانند يک قطعه شيشه شکسته استفاده می. شوددارند انجام می يی ضعيفزنان مسن که بينا

که هنوز دستگاه تناسلی آنان تکامل کافی را ندارد ، ممکن است اشتباهاتی رخ شود انجام میوقتی اين کار روی نوزدانی 
  .   است هنوز تمايز پيدا نکرده هايی از دستگاه تناسلیدهد چون بخش

شود و برای استفاده می" ختنه زنان"سازی دستگاه تناسلی زنان رواج دارد، عبارت محلی هايی از دنيا که معيوبدر بخش
  . شودای ضروری تلقی میعنوان فردی بالغ پذيرفته شود رويهاين که دختر در نهايت ازدواج کند و در جامعه به

رود تحقيقات کاملی انجام دهد، شواهد کند، از پليس انتظار میتناسلی زنان را منع میسازی دستگاه هرجا که قانون معيوب
  . را جمع کند، از قربانيان و شاهدان محافظت کند، و نتايج تحقيق را به دادگاه تسليم کند

  

  های بيوگیآيين

ها هنگامی در برخی فرهنگ. ستهای بيوگی اشود آيينجا بررسی میه در اينکرسان سنتی های آسيبآخرين شکل رويه
در برخی . نوعی خودکشی آيينی شودمرتکب شود رود يا حتا مجبور میرود از او انتظار میکه شوهر زنی از دنيا می

 های ديگردر معدودی از فرهنگ. ترين خويشاوند مذکر شوهرش درآيدشود بايد به همسری نزديکديگر زنی که بيوه می
ها حق در هريک از اين مثال. شودز خانه و روستايش بدون هيچ حمايت و سرپناهی اخراج میا زن بعد از مرگ شوهر

  . شود که نوعی تجاوز بنيادی به حقوق بشر استيک زن برای تعيين سرنوشت از او سلب می

شماری چنين مجر. کند پليس تحقيقات کاملی انجام دهدهايی را ممنوع میرود هرجا قانون چنين رويهانتظار می مجددا
  . های آينده کمک کندتواند به پيشگيری از قربانیهايی و پاسخ مؤثر پليس میرويه

  

  ت عليه دختران جوان و کودکانجناي

-ای به خشونت، سوءپذيری ويژهرشد و تکامل الزم آسيب عدمديگران و  گی بهوابست علت کودکان و دختران جوان به
. کشی جنسی تجاری، و قاچاق انسان استی جنسی، بهرهاستفادهها شامل اشکال مختلف سوءاين. کشی دارنداستفاده و بهره
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World Health Organization, “Female genital mutilation”, Fact sheet No. 241, May 2008. Available from 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ 
25 Anika Rahman and Nahid Toubia, Female Genital Mutilation: A Guide to Laws and Policies Worldwide (London, Zed Books, 2000). 



- ها نهان میخانهها، تاالرهای ماساژ، و مهمانخانهها، روسپیاين جرايم اغلب از انظار عمومی پوشيده است و در خانه
  . شود

-به. ندآاستفاده جنسی میسوء ای چند ساله از او دوره گاهي خويشاوند نزديک آودك مانند پدر، برادر، عمو، يا دايی برای
-خاطر احساس شرم و ترس از تهديد انتقام در صورت آشکار کردن موضوع، بسياری از اين کودکان آسيب هيجانی بی

  . کنند که ممکن است برای همه عمر ادامه يابدای را تجربه میاندازه

-شدهقاچاق  ای بسيار دوربيابند آه  به قاره وضعيتاين ممکن است خود را در شوند گری میکودکانی که وادار به روسپی
ها در خطر باالی خشونت جنسی و قرار گرفتن در خطر آن. دندار وجودخانه و خانواده  بازگشت دوباره بهاند و احتمال 

  . ايدز هستند/ویآیتر اچبيش

کوچک دارند قادر به انجام کارهايی هستند که نياز به دقت و ظرافت دارد و  یهايها دستشود چون آناغلب تصور می
ممکن است و  بودهگاهی اين کار تنها در ازای غذا و سرپناه . کار آنند یسنين پنج يا شش سالگ ازشوند اغلب مجبور می

ها يافته خانوادهتر توسعهکمدر برخی کشورهای . قربانيان مجبور به کار در شرايطی کثيف، خطرناک، و ظالمانه شوند
  . فروشندوار میبرای بقای بقيه اعضای خانواده کودکان خود را به اين شرايط برده

پليس و ساير مسؤوالن قضايی ممکن است درگير . چنين حمايتی برای اين کودکان فراهم نيستدر شرايطی اين اغلب
يا جانی " مشکل"عنوان شود يا ممکن است اين کودکان را بهيبرخی روندهای فاسد باشند آه منجر به ادامه اين وضع م

تر کشورها قوانينی در مئع بردگی، با اين که بيش. ها در برابر خشونت اقدامی نکنندبدانند و بنابراين برای حفاظت از آن
  . مؤثر هستند غلب فاقد منابع الزم برای اقدامروسپيگری و کار کودک دارند، ا

  سالمندان استفاده از سوء

گاهی اين امر  .همانند کودکان، بسياری از زنان سالمند برای مراقبت، سرپناه، غذا، و حفاظت به ديگران وابسته هستند
هايی که از يک آن. گيردشنود يا جدی نمیها را نمیبينند که کسی صدای آنبرخی از آنان می. شوداستفاده میمنجر به سوء

  . پذيرتر هستندرند حتا ناتوان از رساندن صدای اعتراض خود بوده و بنابراين آسيبببيماری يا نسيان رنج می

دنبال کمک و حمايت توانند برای خود بهها شده و نمیزنان سالمند گاهی مشکالت جسمی دارند که مانع از تحرک آن
  . بيرونی باشند

توجه پزشکی، غذا، و . آورندمیکنترل خود در را تحت هاآن د هستند خانه و دارايیافرادي به دنبال تسلط بر زنان سالمن
  . برنداستفاده جنسی رنج میاي هم از سوءخورند و عدهبعضي ديگر کتک می. شودسرپناه از برخی مضايقه می

  کشی جنسی تجاری از زنان و کودکانبهره

اين نوع از جرايم . اين نوع جرايم است استفاده جنسی در سودآور بودنکشی جنسی تجاری با تجاوز و سوءتفاوت بهره
ترس از علت شرآت زنان و کودکان در اين اعمال . نگاری استشامل اعمالی اجباری از قبيل روسپيگری و يا توليد هرزه

زنانی که . ترس از به قتل رسيدن استمحروميت از غذا وسرپناه، و يا در برخی موارد  آزار جسمي در صورت امتناع يا
ترسند در صورت عدم همکاری دستگير، زندانی، يا به کشور خود مسترد اند میکشی جنسی تجاری قاچاق شدههرهبرای ب
  . شوند



شوند چرا که از قدم پيش گذاشتن و کشی جنسی تجاری زنان میقربانيان مانع از پاسخ مؤثر پليس به بهره اغلب خوِد
تفاوت هستند و در ها بیها به اين نوع قربانیبرخی پليس. شوند ارگرانآزترسند گرفتار انتقام همکاری هراس دارند يا می

  . کند ضعيف يا ناکارامد استبرخی شرايط قوانينی که پاسخ پليس را مشخص می

  

  پذيری ويژهزنان با آسيب. ب

که که نياز به حمايت اند های خاصی از کودکان بودهدنبال تعريف گروهها مانند صندوق کودکان ملل متحد بهبرخی سازمان
خانمان، آواره يا پناهنده به علت جنگ يا نزاع، کودکان کار، کودکان اين گروه شامل کودکان خيابانی، بی. ويژه دارند

های متعدد ديگری است ناتوانی، و گروه با ها و کودکانکشی جنسی، اقليتهرهمحبوس يا زندانی، قربانيان قاچاق انسان و ب
  . نام بردن از همه نيستجا مجال که اين

ی و نقانو(توان از مهاجران تر توجه شده است که میهای خاصی بيشدر زمينه خاص خشونت عليه زنان، به گروه
ها و ديگران مشترک است چه بين هريک از اين گروهآن. فروشان نام بردگرا و دوجنسی، و تنجنس، زنان هم)غيرقانونی

  . استفاده و خشونت استوءپذيری به سافزايش سطح آسيب

کند؛ موانعی مانند نياز به مترجم، ها را به خدمات محدود میشوند که دسترسی آنزنان مهاجر اغلب با موانعی مواجه می
ها ممکن است با انزوای اجتماعی مواجه آن. های فردینباز به اطالعات، خدمات متناسب با وضعيت فرهنگی، و سرپناه

ممکن است از حقوق خود آگاه نبوده و از . دنکند وابسته باشاستفاده میها سوءانحا به فردی که از آن شده و به نحوی از
ها اغلب ناتوان از جستجوی حمايت رسمی بيرونی بنابراين آن. شود مطلع نباشندمساعدت و حمايتی که در محل ارايه می

اعتمادی ديرينه نسبت به مسؤوالن قضايی کشور خود يا ترس از گاه اين وضعيت با ترس يا بی. يا از آن اکراه دارند بوده
همانند قربانيان خشونت رفتار قربانی خشونت  زنان مهاجِر که با بنابراين ضروری است. شودزندان و استرداد بدتر می

  . قرار گيرد هاآن دسترسدر های ويژه خدمات و حمايتشود و 

حفاظت در برابر همه انواع حق از جمله  افراد، حقوقهمه حاصل کند که  در چنين شرايطی الزم است پليس اطمينان
  . شود تآمين ،خشونت

  

  چرخه حيات خشونت عليه زنان  . پ

برخی از اين   ٢٦.شوندزنان و دختران در طول حيات، از جمله پيش از زمان تولد با اشکال مختلفی از خشونت مواجه می
در هر شکلی که باشد، زن قربانی است و هريک از  خشونت .عيان و آشکار استها جزيی و پنهان و برخی ديگر خشونت

  . انواع نياز به پاسخ تخصصی و اقدام پيشگيرانه دارد

 نوع خشونت مرحله عمر

 پيش از تولد
  طی حاملگی) مادر(کتک خوردن 

  مضايقه از غذا و خدمات پزشکی

                                                            
26  26 See Lori L. Heisse, Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain, Violence against Women: The Hidden Health Burden, World Bank 
Discussion Paper No. 255 (Washington, D.C., World Bank, 1994 



 )هادر کاست نگ يا شورش يا تجاوزتجاوز در دوران ج(حاملگی اجباری 

 نوزادی

  )تغذيهمرگ به علت سوء(ذا و خدمات پزشکی برای نوزادان دختر دسترسی متفاوت به غ

  استفاده جسمی و روانی از نوزادان مؤنثسوء

  کشتن نوزاد دختر

 قاچاق

 نوع خشونت مرحله عمر

 کودکی

  ازدواج کودکان

  کشی تجاری جنسیبهره

  و آموزش دسترسی متفاوت به غذا، مراقبت پزشکی
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  رسانسنتی آسيبهای سازی دستگاه تناسلی زنان و ساير رويهمعيوب

  ازدواج اجباری

  کشی تجاری جنسیبهره

  های ناموسیقتل

  تجاوز 

  های عمومیاستفاده جنسی در محل کار يا مکانسوء

  آزار جنسی

 قاچاق

 باروری/دوره بزرگسالی

  استفاده از زنان توسط شريک جنسیسوء

  استفاده از زنان توسط افراد غريبهسوء

  اسيد) با پاشيدن(جرايم 

  آزار برای جهيزيهقتل و 

  استفاده اقتصادیسوء

  کشیزن

  ازدواج اجباری

  کشی تجاری جنسیبهره



  رسانهای سنتی آسيبهای ناموسی و ساير رويهقتل

  تجاوزدر ازدواج

  قتل شريک جنسی يا شريک جنسی قبلی

  شناختیاستفاده روانسوء

  تجاوز

  استفاده جنسی در محل کار سوء

  آزار جنسی

  تحت نظر گرفتن

 چاققا

 سنين پيری

  استفاده از زنان بيوه و زنان مسن

  مضايقه از سرپناه و غذا

  از دست دادن کنترل اقتصادی

  های بيوگیآيين

  تخريب اموال شخصی

 خانمانی اجباریبی

 موارد مشترک در همه سنين

  استفاده عاطفی و جسمیسوء

  کشتن نوزاد دختر

  رسانهای سنتی آسيبسازی دستگاه تناسلی زنان و ساير رويهمعيوب

  کشی تجاری جنسیبهره

  های ناموسی قتل

  استفاده روانیسوء

  تجاوز

 استفاده و آزار جنسیسوء

  

 را سيپلی رسم برخورد تواندیم کار نيا. کندی دگيرس هاآن به هاخشونت نيا انواع تمام انگاشتن جرم با تواندیم کشور
ی کرديرو کهبل ،کندی دگيرس شد عنوان باال در که خشونت انواع همه به تواندینميی تنهابه سيپل هرچند. کند پذيرامكان

ی نهادها از تيحما ،یعمومی استيسی اجرا و نيتدو به به ازينی کرديرو نيچن. است الزم چندجانبه و جامع، هماهنگ،
 همه از ترشيب و ،یمعمول شهروندان ،یمذهب رهبران و هاگروه نهاد،مردمی هاسازمان ،یمدن جامعه مداخله و ر،يدرگ
  . دارد زنان

 عوض، در. است شکست به محکوم اسخپ نيا باشد، سيپل دوش بر تنها زنان هيعل خشونت به کشور پاسخ بار يعمده اگر
ی شکل چيه به را زنان هيعل خشونت که باشدی فرهنگ جاديا متضمن که دارد وجود نگرجانبههمهی کرديرو اتخاذ به ازين

  . تابدیبرنم

  



 خانگي خشونت درباره معمولی هابرداشتسوء  . ت

های متداول در مورد خشونت خانگی، يک سازمان غيردولتی آفريقايی مطالب زير را برداشتدر تالشی برای رفع سوء
  :٢٧آوری و منتشر کرده استبراي استفاده در منطقه جمع

 و  ين نوع خشونت نوعی ابراز عشق استکنند امیانگيزند يا فکر خشونت خانگی را برمی خود برخی زنان
 .استفاده قرار گيرنددوست دارند مورد سوء

شوند ولی به برند، متحمل آسيب جسمی میاستفاده رنج میاند بسياری از زنانی که در سکوت از سوءمحققان يافته
  :مانندداليل متعددی شامل موارد زير در رابطه باقی می

  رندجايی برای رفتن ندا
  دهد وابستگی مالی دارندها را آزار میبه همسری که آن

  ها بهتر استطور برای بچهکنند اينفکر می
  از انگ اجتماعی هراس دارند

 الکل و مواد علل اصلی خشونت خانگی هستند 

شريک درصد موارد خشونت خانگی دخيل است، مهاجمان اغلب وقتی مست نيستند نيز به  ۵٠اگرچه الکل در حدود 
رفتار با مصرف الکل با کم کردن سطح مهارهای رفتاری عامل خطر برای سوءسوء. آنندجنسی خود تهاجم می

  .شوندشريک جنسی است اما الکل و مواد نيستند که موجب خشونت خانگی می

 آسيب جسمی شديدترين شکل خشونت خانگی است. 

. شناختی، اقتصادی و جنسی باشدروان/جسمی، عاطفی توانددهد که طبيعت خشونت خانگی میها نشان میتحقيق
  . تر از آسيب جسمی استتر و عميقشناختی جدیروان/استفاده عاطفیکنند که تأثيرات  سوءتر قربانيان اقرار میبيش

 کنند معموال بيماری روانی دارنداستفاده میمردانی که از شريک جنسی خود سوء. 

اکثر اين . کندکنند اين نظر را تأييد نمیاستفاده میمردانی که از شريک جنسی خود سوءمطالعات بالينی در مورد 
  .رسد مردانی معمولی هستندنظر میاغلب به: مردان هيچ بيماری روانی ندارند

 ند مردان ناموفقی هستند که در تمام روابط خود با ديگران خشونت دهمی را آزارتر کسانی که زنان خود بيش
 .ندکنمی

، ممکن است هرنوع سبک و سياقی در زندگی داشته آزارديده، همانند زنان آزارگر د مرداندهمطالعات نشان می
  . باشند

 ها پذيرفته استدر برخی فرهنگ استفادهسوء. 

                                                            
27 27 See the website of the project It’s time: African women join hands against domestic violence. Publication (2007) available from 
www.itstimeafrica.org. 



ديگر حمله کنند، صرف نظر از اين ها حق ندارند به يکزوج. گاه روشی پذيرفتنی در حل تعارض نيستخشونت هيچ
  .حريکی وجود داشته است يا خيرکه ت

 ها حل و فصل شود و نبايد آن را به پليس، که بايد بين زوج استخانوادگی موضوعی خصوصی  مشاجره
 .متخصصان سالمت، و مددکاران اجتماعی کشاند

 ،جستجوی کمک برآيند شديدترين خشونت جسمی درکه  آنها پيش از ها و سالقربانيان خشونت خانگی اغلب ماه
، آن مشکل خصوصی های ناموفق برای حلاغلِب قربانيان بعد از تالش. اندو آسيب عاطفی را تجربه کرده ،بدرفتاری

  . کنندرا به پليس، متخصصان سالمت، و مددکاران اجتماعی گزارش می

 آميز را ترک کنندتوانستند آن رابطه خشونتخواستند میاگر قربانيان خشونت خانگی واقعا می. 

رفتار بخشی از يا فرهنگی، قربانيان خشونت خانگی ممکن است باور داشته باشند که سوء/دليل باورهای مذهبی وبه
تر احتمال دارد در شود، بيشپوشی میاگر قربانی در محيطی بزرگ شده باشد که از خشونت چشم. هر ازدواج است

از . خانه را ترک کند راحتيديده بهآسيبد زن شوی مانع میمعموال عوامل مختلف عالوه،به. آن رابطه ناسالم باقی بماند
توان ترس از انتقام، انزوای اجتماعی، وابستگی اقتصادی، انگ اجتماعی، وابستگی عاطفی، و جمله اين عوامل می

  . اعتماد به نفس پايين را نام برد

 هتر است پدری در خانه باشد حتا اگر گيرند و به همين دليل بکودکان عموما تحت تأثير خشونت خانگی قرار نمی
 .خشونت کند

، در معرض آسيب حوادث است ترآن خانه بيش در کودکان از استفاده، احتمال سوءاستزا ای آسيبوقتی محيط خانه
دکانی اند کومطالعات نشان داده. های آسيب در آينده هستندچنين در خطر بروز نشانه، و همگيرندقرار ميبار خشونت

- ها همآن. کاری نوجوانی هستنديا الکل و بزه/مصرف مواد وتر در خطر سوءآيند بيشهای پرخشونت میکه از خانه
  .آندشان درست نميدردسري برايديگران  آزار آه چنين ممکن است ياد بگيرند

  

 های نظام دادرسی و حفاظت از قربانيان   پاسخ  . ث

پليس، دادستانی، قوه گزاری دولت، های اجرايی و قانونتوان به شاخهد که میعامالن مختلفی در نظام دادرسی نقش دارن
چنين ، و هم)با قيد حسن رفتار و با قيد نظارت(آزادی مشروط  و تعليق مجازات بخشافسران الن زندان و قضاييه، مسؤو

  . اشاره کردنهاد های مردمدر برخی شرايط جامعه مدنی و سازمان

ها، قدرت و حيطه عمل اين عامالن از کشوری به کشور ها، مسؤوليتچنين نقشن مختلف آن و همنظام دادرسی، عامال
برخی . کنندهای مختلفی برای زنان در معرض خشونت فراهم میهای دادرسی مختلف حمايتنظام. ديگر متفاوت است

دهی ضعيف و که ديگران کامال در پاسخآشورها قوانين و نظامی پيشرفته برای پاسخ و حمايت از زنان دارند در حالی 
  . ناتوان هستند

توانند داشته های مختلفی میبار عليه زنان انتخابعامالن نظام دادرسی بسته به شرايط محلی برای پاسخ به اعمال خشونت
اير احکام توان از احکام اصالحی، بازداشت و احکام ممانعتی، قرارداد آشتي، حبس و زندانی کردن، و سباشند که می

تواند های قانونی میماهيت پاسخ. رفتار يا نظارت را نام بردحسن ل مهاجم در دوره آزادی با قيد برای محدوديت اعما
  .جنايی يا مدنی باشد



در برخی کشورها اگر پليس فکر کند زنی قربانی خشونت است، قدرت و اختيار وارد شدن به خانه و صحبت با او را 
تری برای ضبط سالح، وادار کردن مهاجم پليس ممکن است اختيارات بيش. ساکنان مذکر خانه مخالف باشنددارد حتا اگر 

طور خودکار هر فردی های قضايی پليس بهدر بعضی حوزه. به ترک خانه، يا توقيف او حتا بدون تأييد قربانی داشته باشد
برای زنانی است که از  تراقداماتی برای تأمين حاشيه امن چنين. داندرا که مشکوک به تهاجم و آزار زنی است متهم می

  .ترسندانتقام و قربانی شدن مجدد می

های مجزا ديده از بازپرسان پليس و دادگاههای متعهد و تعليمتواند شامل تيمواحدهای تخصصی در نهادهای دادرسی می
ربانيان و اقدامات بازتوانی برای برخی متخلفان فراهم های امن، و سرپناه ممکن است برای برخی قمشاوره، خانه. باشد
  . شوددر برخی کشورها، واحدهای تخصصی پليس وجود دارد که عمدتا از افسران زن با تعليمات ويژه تشکيل می. باشد

طور خاص نسبت به رويکرد اگرچه، در برخی جوامع نظام دادرسی کيفری اغلب به موضوع جنسيت به طور آل و به
توجه به جنسيت در قبال زنان قربانی جنايت، زنان با مشکل حقوقی، و يا زنان متخصص در نظام دادرسی بی حساس
موضوع جنسيت و حفاظت از . شناسندبا حقوق برابر در برابر قانون نمی" اشخاصی"در برخی جوامع زنان را . است

  . نشده باشد های سياست اجتماعی  و توسعه آن واردزنان ممکن است هنوز در بحث

اصرار دارد هرجا که مقتضی است کشورها فرايندهای ) معرفی را مالحظه کنيد(راهبردهای نمونه  ٧پاراگراف 
  :جنايی خود را مرور، ارزشيابی، و بازبينی کنند تا اطمينان حاصل شود) دادرسی(

 برایمجوز قانونی و اقتدار الزم را در موارد خشونت خانگی عليه زنان کند، پليس هرجا قوانين داخلی الزام می) الف
  ؛داردحکم توقيف و ضبط از جمله ضبط اسلحه را اعمال ها و خانه ورود به

هاي دادستانی است و لزوما به اقدام زنی که در معرض خشونت قرار مسؤوليت اوليه برای آغاز پيگرد قانونی با مقام) ب
  گرفته وابسته نيست؛

شود و برای تسهيل اين ن در معرض خشونت فرصت شهادت در مراحل دادگاه داده میبه زنا همانند ساير شاهدان) پ
  شود؛ ها اقدامات الزم انجام میفرايند و حفاظت از حريم آن

آميز نيست و ادعای ناموس و تحريک شدن برای اصول و قواعد دفاع از خود در مراحل دادگاه عليه زنان تبعيض) ت
  دهد؛ خشونت عليه زنان اجازه فرار از مسؤوليت جنايی را نمیدفاع از خود به مرتکبان 

اند مرتکب خشونت عليه زنان کسانی که با اختيار خود الکل و مواد مصرف کرده و در حالی که تحت تأثير آن بوده) ث
  شوند؛ شوند از هيچ مسؤوليت جنايی و يا مسؤوليت ديگری مبرا نمیمی

- استفاده، تحت نظر قرار دادن، و بهرهداخلی، شواهد اعمال قبلی از قبيل خشونت، سوءمطابق با اصول قانون جنايی  )ج
  کشی در مراحل دادگاه در نظر گرفته خواهد شد؛ 

، براساس قانون اساسی کشور، اختيار صدور احکام محافظتی و ممانعتی را در موارد خشونت عليه زنان دارند دادگاه) چ
تر با قربانی و ساير افرادی که داخل و خارج از محل ل ارتکاب جرم، منع تماس بيشکه شامل دور کردن متهم از مح

  اند، و وضع جريمه برای تخطي از اين احکام است؛بروز خشونت تحت تأثير آن قرار گرفته

ام صورت شان و حفاظت در برابر تهديد و انتقهرجا الزم است بايد اقداماتی برای تضمين امنيت قربانيان و خانواده) ح
  گيرد؛



شود وقتی احكام غير تأديبي يا نيمه تأديبي، سپردن وثيقه، آزادی مشروط، آزادی با قيد حسن رفتار يا نظارت صادر مي) خ
  . بايد به خطر افتادن امنيت قربانی مد نظر قرار گيرد

  . اندهنوز هيچ اقدام خاصی نكرده بعضي کشورها برخی يا تمام انواع اقدامات پيشنهاد شده را اتخاذ کرده اما بسياری ديگر

  :گنجندهای حقوقی در سراسر دنيا در يکی از چند تعريف کلی ارايه شده در زير میعموما نظام

عنوان ی قانونی بر مبنای عرف و اصول عمومی است که در قانون منعکس شده و بهحقوق عرفی بدنه. حقوق عرفی) الف
  . شودشود استفاده میهايی که توسط قانون موضوعه پوشش داده نمیآن در موقعيت شود و يا ازسابقه قضايی استفاده می

  کنند؛عنوان قوانين خود حاکم میحقوق مدنی بدنه قانونی است که يک کشور و ملت آن را به. حقوق مدنی) ب

ند تا کا اعمال میيندهای اجتماعی آن رتر فراهای سنتی است و بيشخاستگاه حقوق سنتی در رويه. حقوق سنتی) پ
ها، و اجتماعات مختلف مقتضيات خود که در جوامع، فرهنگ استها شامل  حقوق و تعهدات سنتی آن. های رسمیمؤسسه

شود احکام ها مرتبط مید، گروهی از افراد در جامعه که اين امر به آندار شور صورتی که اين حقوق خدشهرا دارد و د
خاطر نداشتن کنند گاهی بهانون سنتی و مذهبی را دنبال میقکشورهايی که . کننداجرا میاست  الزم را که مقبول جامعه

  گيرند؛ قوانين کافی برای حمايت از زنان قربانی خشونت و يا برای تشويق خشونت عليه زنان مورد انتقاد قرار می

های قانون را پوشش مفاد آن تمام جنبهتر موارد گيرد و در بيشحقوق مذهبی از متون دينی نشأت می. حقوق مذهبی) ت
  دهد؛می

هايی است که در آن اجزايی از بيش از يک منبع های سنتی مختلط نظامبهترين نمونه نظام. حقوق مختلط يا موازی) ث
  ٢٨.حقوقی مرسوم با هم حضور دارد يا با يکديگر ممزوج شده است

تواند انتظار پاسخی مناسب و کامل رش کند قربانی خشونت بوده میها، زنی که گزاتر آندر کشورهاي زيادي، اما نه بيش
شامل مصاحبه با قربانی و شاهد و استنطاق از فردی که مهاجم (آوری شواهد بعد از بازپرسی و جمع. را داشته باشد
  . ممکن است دستگير شود و پليس ممکن است مظنون را متهم بداند يا خير ، مظنون)معرفی شده

همراه اين احکام ممکن است شروطی را به. ، يا به قيد نوعی وثيقه، تعهد، يا ضامن آزاد شودن است حبسمظنون ممک
تواند شامل حکم عدم تماس با قربانی يا، در موارد خشونت خانگی حکم اقامت دور از شروط می. داشته يا نداشته باشد

  . ها باشدو عدم مالکيت اسلحه گرم و ساير سالح تواند پرهيز از الکل يا ساير موادساير شروط می. خانه باشد

تری  برای حفاظت از تواند تحقيقات خود را ادامه دهد تا مشخص کند آيا اقدامات بيشبسته به شرايط آن کشور، پليس می
و  کمکتواند شامل ابداع برنامه امنيت شخصی، اين اقدامات می. قربانی در برابر ادامه قربانی شدن الزم است يا خير

های ويژه، يا در موارد خيلی جدی اسکان در محلی خارج از ويژه، انتقال به سرپناه ماتمشاوره توسط مشاورانی با تعلي
  . اجتماع است

ممکن است در کشور سياست . دويب يا لغو يک اتهام باشممکن است تنها مقام تص بسته به شرايط آن کشور، دادستان 
د حتا اگر قربانی اکراه داشته باشد يا اظهار کند شونت خانگی وارد جريان محاکمه شوموارد خعمومی بر اين باشد که تمام 

قربانی را برای  "اختصاصات فردی"در بسياری از کشورها نه پليس نه دادستان اجازه ندارند سابقه يا . دهدکه شهادت نمی
  . در نظر بگيرند در مورد ادامه رسيدگی به اتهام يریگتصميم

                                                            
28 Esin Örücü, “Public law in mixed legal systems and public law as a ‘mixed system’”, Electronic Journal of Comparative Law, vol. 5, No. 2 
(May 2001). Available from www.ejcl.org/52/art52-2.html. 



که متخلف و متهم معرفی شده ممکن است در برابر قاضی حاضر شود يا مورد خود را با استفاده از برخی اشکال کسی 
ها ها و دادگاههای اختصاصی متشكل از دادستانبرخی کشورها تيم. جايگزين حل مناقشه از جريان محاکمه منحرف کند

  . ستها محول شده ادارند که جرايمی مانند خشونت خانگی به آن

يا به قيد نوعی وثيقه، تعهد، يا ضامن آزاد  شوند معوق شودافرادی که در برابر قاضی حاضر میممکن است محاکمه 
  . درگير در مورد شرايطی به اين امر الحاق شود مجددا ممکن است برای حفاظت از زناِن. شوند

ممکن است از . شده طی بازپرسی را ارايه کندرود تمام شواهد گردآوری در زمان محاکمه، عموما از پليس انتظار می
در برخی کشورها برای حفاظت از قربانی در جريان محاکمه خدمات . قربانيان و شاهدان خواسته شود که شهادت دهند

برای کمک به حفظ حريم و (کنند د؛ قربانيان شهادت را از پشت پرده ارايه میشومی ها ارايهتخصصی برای مساعدت آن
در . دهنديا شواهد را به صورت نوار ضبط شده ارايه می) قربانی  و ايجاد حفاظ برای آنان در برابر مهاجم رازداری

برخی کشورها قربانيان اجازه دارند اظهارات خود را برای سيستم ضبط صدای دادگاه بخوانند و تأثير آن تهاجم را بر خود 
  . طالعات را در اتخاذ و ابالغ شرايط حکم مد نظر قرار دهندتوانند اين اها میقاضی. شان شرح دهندو فرزندان

پيش از زمان دادگاه و در زمان آن ممکن است اقدامات خاصی برای حفاظت از قربانی و شاهد در برابر تهديد، ارعاب، و 
ن است خود در برخی شرايط ممک. تهديد ممکن است از طرف مهاجم، خانواده و يا دوستان او باشد. انتقام الزم باشد

  .چه رخ داده، قربانی را تهديد کنداجتماع برای ممانعت از صحبت آشکار در مورد آن

شرايط آزادی . اگر مهاجم متهم شناخته شود ممکن است محبوس شده يا برای گذراندن نوعی از خدمات اجتماعی آزاد شود
اگر مهاجم زندانی شود ممکن است به مشاوره . ها و الزام برای گرفتن مشاوره باشدتواند شامل وضع برخی محدوديتمی

  .هرچند بسياری کشورها توان ارايه اين خدمات تخصصی را ندارند. و ساير خدمات در زمان حبس دسترسی داشته باشد

در برخی ديگر اگر . کندمعدودی از کشورها به سيستمی مجهز هستند که پيش از آزادی متهم از زندان قربانی را مطلع می
  . م تقاضای آزادی با تعهد يا آزادی زودهنگام داشته باشد قربانی حق دارد از آن مطلع شودمهاج

اين . خواندراهبردهای نمونه کشورها را به تدوين و اجرای راهبردهايی برای حفاظت از زنان در برابر خشونت فرامی
امالن برای درگير شدن در اين اقدامات برای جانبه به نظام دادرسی، درخواست از همه عتواند رويکردی همهاقدامات می

  . تأمين امنيت و سالمت زنان، شامل رسيدگی به علل و عواقب خشونت باشد

  ای از يک تجربه خوبنمونه

  اجزای ضروری پاسخ مؤثر به خشونت خانگی

چارچوبی برای رويکردی جامع،  ١نهاد محلیهای مردمبعد از مشورت با تعداد زيادی از سازمان) کانادا(دولت بريتيش کلمبيا 
گويی به نيازهای جامعه شهری، اين رويکرد برای پاسخ. هماهنگ و تخصصی برای پاسخ به خشونت خانگی عليه زنان ابداع کرد

هشت جزء برای پاسخ مؤثر و شامل پذير طراحی شده و های آسيبگی به تبعيت کانادا درآمده و ساير گروهزتامحلی، و افرادی که به
  :استجانبه به خشونت خانگی همه

 .تأمين امنيت قربانی ريزي برايبرنامه، شامل رويکردی جامع، هماهنگ، به ارزيابی خطر و اداره خطر و امنيت قربانی .١

احکام محافظتی و درمان قابل دسترسی  و مستمر ، شامل محکوميت متناسب و بدون تناقض، اجرای ثابتگويی مهاجمپاسخ .٢
 .آزارگربرای فرد 

مناطق دور از دسترس و به  درهنگام همراه با ارايه حمايت ، شامل حمايت جامع، فعال، و بهحمايت تخصصی از قربانی .٣
 .های به حاشيه رانده شدهگروه



 

هنگام اطالعات بين نهادهای مختلف و با قربانی، با تأکيد ويژه بر موارد ، شامل اشتراک مداوم و بهاشتراک اطالعات .۴
 .پرخطر

های مرتبط، رهبری در سطح ارشد و منابع برای ، شامل هماهنگی و مشارکت در همه سطوح و بين همه حوزههماهنگی .۵
 .حمايت کافی از رويکردی هماهنگ

، شامل پايبندی به سياست جامع نظام دادرسی که در همه اجزای نظام دادرسی کاربرد دارد و سياست خشونت خانگی  .۶
 . گويی متهم استع از شرايط اتهام، بازپرسی، و پاسخمستلزم رويکردی ثابت و مطل

در نظام دادرسی و  خاص اين امرکارکنان گماشتن ، شامل رويکردهای تخصصی مانند استفاده از کارشناسان متخصص .٧
های تخصصی، و اگر مقدور بود رويکردی دقيق و گذاری کافی برای آموزشتخصيص زمان خاص در دادگاه، سرمايه

 .های خشونت خانگیاصول برای داير کردن دادگاهمبتنی بر 

عنوان بخشی الينفک از همه اجزای اصلی که در پيش ذکر شد و رويکردی ، شامل پايش و ارزشيابی بهپايش و ارزشيابی .٨
  ٢. مند و جامع در گردآوری، تحليل، و انتشار آمار در مورد همه اجزای نظام دادرسینظام

 
1 Including the Ending Violence Association of British Columbia, the British Columbia Yukon Society of Transition Houses and the 
British Columbia Institute against Family Violence. 
2 Canada, British Columbia, Critical Components Project Team, Keeping Women Safe: Eight Critical Components of an Effective 
Justice Response to Domestic Violence (Victoria, 2008)

  

   



  

   



   



II. المللیای بينههنجارها و استاندارد 

ر قابل يها همگانی و غآن. ند داشته باشدتواکند میای که در آن زندگی میحقوق بشر مطالباتی است که هرکس در جامعه
فرهنگ، طرز تفکر، سياست، نظام ای صرف نظر از جغرافيا، تاريخ، خردهبشر در هر جامعهلغو، متعلق به همه انواع 

  .اقتصادی يا مرحله رشد و تکامل است

حقوق اساسی بشر به جنس، نژاد، طبقه و وضعيت اجتماعی بستگی ندارد اگرچه در بسياری از کشورها همه اين عوامل 
يک زن يا . شود نقش داردقوق برخوردار شود و چه کسی از آن محروم میتواند از اين حدر تعيين اين که چه کسی می

  . کودک تنها به دليل انسان بودن همانند يک مرد مستحق زندگی فارغ از آسيب است

در بسياری کشورها عدم مراعات حقوق مهاجم همانند . در زمينه خشونت عليه زنان، هم قربانی و هم مهاجم حقوقی دارند
  . شودقوق قربانی، يک معضل محسوب میعدم مراعات ح

المللی، هنجارها، و اتخاذ شد عموما سند پايه برای تدوين ساير قوانين بين ١٩۴۵منشور سازمان ملل که در سال 
منشور کرامت ذاتی همه انواع بشر و حقوق برابر و لغونشدنی آنان . شوداستانداردهای مرتبط با حقوق بشر محسوب می

المللی است و بنابراين کند که اين حقوق دغدغه جامعه بيناخته و آن را اعالن آرده، و مشخصا ابراز میرا به رسميت شن
های کند که آزادیمنشور اعالم می ١، پاراگراف ١٣ماده . ديگر انحصارا در حوزه قضايی داخلی کشورها قرار ندارد
  .تعلق دارد اساسی بدون تمايز از نظر نژاد، جنس، زبان، يا دين به همگان

کند که به رسميت شناختن مشخص می خودصادر شد در مقدمه  ١٩۴٨در سال که  ٢٩متعاقبا اعالنيه جهانی حقوق بشر
تر پيش. همه اعضای خانواده بشر بنياد آزادی، عدالت و صلح در دنيا است کرامت ذاتی و حقوق برابر و لغونشدنی

خود را به حقوق بشر و حقوق برابر همه مردان و زنان مجددا کند که کشورهای عضو سازمان ملل باور مشخص می
  . اندابراز کرده

 ٢شوند، و در ماده کند که همه موجودات بشری آزاد و برابر و دارای کرامت زاده میاعالنيه جهانی مشخص می ١ماده 
ه را بدون تمايز از نظر نژاد، های مطرح شده در اعالنيمعين شده که همه شايستگی برخورداری از تمامی حقوق و آزادی

  . ها دارندها، خاستگاه ملی يا اجتماعی، اموال، تولد يا ساير وضعيتجنس، زبان، دين، ديدگاه سياسی يا ساير ديدگاه

-کند که همه موجودات انسانی ذاتا حق حيات دارند و هيچمعين می ١٩۶۶در سال  ٣٠المللی حقوق مدنی و سياسیپيمان بين
چنين حقوق زنان و مردان را در سنين ازدواج برای ، و هم)۶ماده (دسرانه از اين حق خود محروم شود کس نبايد خو

کند و اين که هيچ يک از طرفين نبايد بدون رضايت آزاد و کامل در ازدواج وارد ازدواج و تشکيل خانواده مشخص می
  ). ٢٣ماده (شوند 

و حفاظت از آنان در برابر ) و کودکان(اختصاصا به حفاظت از حقوق زنان ساير ابزارها و استانداردهای سازمان ملل که 
 :ها و به راهبردهای نمونه اشاره دارد عبارت است ازخشونت و ساير آسيب

 ٣١های اختياری مرتبط به آنالمللی حقوق مدنی و سياسی و پروتکلپيمان بين  
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 General Assembly resolution 217 A (III). 
30 General Assembly resolution 2200 A (XXI), annex. 
31 A (XXI), annex; Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death 
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 ٣٢المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگیپيمان بين 

 ٣٣های اختياری مرتبط به آنهده حذف همه انواع تبعيض عليه زنان و پروتکلمعا 

 ٣٤معاهده حقوق کودک 

 ٣٥معاهده حقوق سياسی زنان 

 ٣٦کشی از روسپيگری ديگرانمعاهده توقف قاچاق انسان و توقف بهره 

 ٣٧های ظالمانه، غيرانسانی، و تحقيرکنندهمعاهده عليه شکنجه و ساير رفتارها و مجازات 

رمين کنفرانس زنان بر اساس موارد عنوان شده در باال يک برنامه کاری اتخاذ شد که در آن سه هدف راهبردی در چها
  :مهم در مورد خشونت عليه زنان برای کشورهای عضو تعيين شد

  اقدامات کامل و منسجمی را برای پيشگيری و حذف خشونت عليه زنان اتخاذ کنند؛) الف
  زنان و اثربخشی اقدامات پيشگيرانه را مطالعه کنند؛علل و عواقب خشونت عليه ) ب
  .کن و قربانيان خشونت ناشی از روسپيگری و قاچاق انسان را مساعدت کنندقاچاق زنان را ريشه) پ
  

هاي عملي مشخص را مطرح و آشورها را ملزم به اجراي اي از اقداممشي براي اقدام مجموعهبر مبنای اين اهداف، خط
ای قوانين مربوط به المللی حقوق بشر؛ اقتباس و مرور دورهاستقرار ابزارهای بين: ها عبارتند ازاين اقدام. آندميآن 

های حفاظت از زنان قربانی ها و سياستدسترسی به دادرسی و اقدامات جبرانی مؤثر؛ برنامه ؛خشونت عليه زنان
  .سازی و آموزشخشونت؛ و آگاه

حفاظت از  باباال، سازمان ملل ابزارها و استانداردهای متعدد ديگری دارد که مرتبط  شده درعالوه بر موارد فهرست
  : پذير است، شاملهای آسيبزنان، کودکان و گروه

 زنان هيعل خشونت حذف هياعالن 

 ٣٨المللی حذف همه انواع تبعيض نژادیمعاهده بين 

 ٣٩هاخانواده آنالمللی حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای معاهده بين 

 ٤٠احکام سازمان ملل برای حفاظت از نوجوانان محروم شده از آزادی 

 مشی اقدام، پکنخط 
                                                            
32 Resolution 2200 A (XXI), annex. 
33 United Nations, Treaty Series, vol. 2131, No. 20378. 
34 Ibid., vol. 1577, No. 27531. 
35 General Assembly resolution 640 (VII), annex 
36 United Nations, Treaty Series, vol. 96, No. 1342 
37 Ibid., vol. 1465, No. 24841. 
38 Ibid., vol. 660, No. 9464. 
39 Ibid., vol. 2220, No. 39481 
40 General Assembly resolution 45/113, annex 



 هيعل ملل سازمان معاهده مکمل کودکان، و زنان خصوصبه انسان، قاچاق مجازات و توقف، ،یريشگيپ پروتکل 
 فرامليتي افتهيسازمان تيجنا

 ٤١المللیقانون موضوعه رم در مورد دادگاه جنايی بين 

  ،معاهده چهارم ژنو١٩۴٩٤٢آگوست  ١٢معاهده ژنو وابسته به محافظت از شهروندان در زمان جنگ 

 ٤٣ضوابط رفتاری برای مجريان قانون 

  ٤٤)احکام پکن(حداقل احکام استاندارد سازمان ملل برای اجرای دادرسی در مورد نوجوانان 

  ٤٥از آزادیاحکام سازمان ملل برای حفاظت از نوجوانان محروم شده 

 ٤٦دستورالعمل اقدام برای کودکان در نظام دادرسی کيفری 

 ٤٧استفاده از قدرتاعالنيه اصول اساسی دادرسی برای قربانيان جرم و سوء  

  ٤٨دستورالعمل دادرسی در مسايل مربوط به کودکان قربانی و شاهد جرم 

 نگاری پيگری کودک، و هرزهپروتکل اختياری مرتبط به معاهده حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روس
 ٤٩کودک

چه در آفريقا، و توسط کشورهای عضو اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا، اروپا و ای مانند آنها، ابزارهای منطقهعالوه بر اين
  .وجود دارد آمريکا در ارتباط با حفاظت از حقوق زنان و دختران تدوين شده است

-اند؛ شورای اقتصادی و اجتماعی نيز قطعالمللی صادر کردههای بيناعالنيه نهادهايی مانند صندوق کودکان ملل متحد نيز
هايی را اتخاذ کرده؛ و دفتز کميساريای عالی حقوق بشر سازمان المللی کار معاهدههايی تصويب کرده؛ سازمان بيننامه

زنان و دختران و حفاظت از آنان در نوعی به حفاظت از حقوق هايی را تهيه کرده؛ که همه موارد ذکر شده بهملل برنامه
  .برابر آسيب مرتبط است

  

  حقوق زنان و تعهد کشورها

د، زبان اين ابزارها در موارد خاصی بر زنان و شوموما برای همه افراد تعريف میبا اين که ابزارهای سازمان ملل ع
  . دختران تمرکز دارد
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47 General Assembly resolution 40/34, annex 
48 Economic and Social Council resolution 2005/20, annex. 
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های اساسی گيرِی برابر از همه حقوق بشر و آزادیزنان حق بهرهکند که اعالنيه حذف خشونت عليه زنان مقرر می ٣ماده 
اين حقوق شامل . ها و حفاظت از اين حقوق را دارنددر زمينه سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی يا ساير زمينه

ن در معرض حق حيات، حق برابری، حق آزادی و امنيت فردی، حق حفاظت برابر تحت لوای قانون، و حق قرار نگرفت
  .های ظالمانه، غيرانسانی، يا تحقيرآميز استشکنجه، يا ساير رفتارها و مجازات

کند که کشورها بايد خشونت عليه زنان را محکوم کرده و نبايد برای اجتناب از تعهدشان برای اعالنيه مطرح می ۴ماده 
رها بايد با همه ابزارهای متناسب و بدون کشو. حذف خشونت متوسل به هرگونه مالحظات سنتی، عرفی، يا مذهبی شوند

  :ها بايدبرای رسيدن به اين اهداف کشورها عالوه بر ساير اقدام. تأخير سياست حذف خشونت عليه زنان را تعقيب کنند

 از مشارکت در خشونت عليه زنان خودداری کنند. 

 اند، کوشش الزم را ان شدهبار عليه زناعمال خشونت صرف نظر از اين که دولت يا افراد خصوصی مرتکب
 برای پيشگيری، تحقيق، و مطابق با قوانين داخلی، تنبيه آن نشان دهند؛

  های اجرايی ملی برای ارتقای حفاظت از زنان در برابر همه انواع خشونت را در نظر احتمال تدوين طرح
هرجا که متناسب بود،  .نجانندهايی که از پيش وجود داشته بگگرفته، يا به همين منظور تمهيداتی را در طرح

هايی که به موضوع خشونت عليه زنان توجه دارند را مد نظر خصوص آننهاد، بههای مردممشارکت سازمان
 . قرار دهند

  حفاظت از زنان در برابر هرنوع خشونت تدوين کرده، و تضمين کنند که  یارتقابرای رويکردهای پيشگيرانه
ر عدم حساسيت قوانين به مالحظات جنسيتی، و روندهای اعمال قانون و ساير خاطقربانی شدن مجدد زنان به
 .  مداخالت روی نخواهد داد

 ها تالش کنند که دريافت آمك تخصصي براي زنان در معرض خشونت، و هرجا متناسب بود، کودکان آن
ها، ، و برنامهها شامل بازتوانی، کمک به مراقبت و نگهداری از کودک، درماناين کمک. تضمين شود

 . تسهيالت، و خدمات اجتماعی، سالمت و مشاوره است

 های پيشگيری، تحقيق، و اطمينان حاصل آنند آه افسران مجری قانون و مقامات دولتی مسؤول اعمال سياست
 .اقدام کنندمجازات خشونت عليه زنان به نيازهاي زنان حساس هستند و براي آموزش آنان در اين زمينه 

  ،خصوص در مورد خشونت خانگی و در رابطه با شيوع اشکال ها و گردآوری آمار بهآوری دادهجمعتحقيق
گيری و جبرانی خشونت عليه شيی اقدامات پمختلف خشونت عليه زنان را ارتقا دهند و تحقيق درمورد اثربخش

 .های تحقيقات را به اطالع همه برسانندزنان را تشويق و يافته

  پذير به خشونت استخصوص زنان آسيبکنند که متوجه حذف خشونت عليه زنان، بهاقداماتی اتخاذ . 

  سازی و کاهش مشکل خشونت عليه نهاد را در سطح جهانی در آگاههای مردماهميت نقش جنبش زنان و سازمان
 .زنان به رسميت بشناسند

 ای ها در سطح محلی، ملی، و منطقهنهاد را تسهيل و تقويت و با آنهای مردمفعاليت جنبش زنان و سازمان
 .همکاری کنند

ه تمام اقدامات در کند که کشورها بايد اطمينان حاصل کنند کدر رابطه با حقوق کودک، معاهده حقوق کودک اظهار می
های حقوقی، مقامات اجرايی يا های رفاه اجتماعی بخش خصوصی، يا دادگاهتوسط دولت يا مؤسسه که، رابطه با کودکان

، ٣ماده (عنوان اولين مالحظه در نظر بگيرند ترين مصلحت کودک را بهبايد بيششود به اجرا گذاشته میبدنه قانونی 
  ).١پاراگراف 



کنند، و حقوق شان دريافت میکشورها بايد اطمينان حاصل کنند که کودکان حفاظت و مراقبت الزم را برای رفاه و سالمت
). ٢، پاراگراف ٣ماده ( مشخص کنندها هستند را ونی يا ساير افرادی که قانونا مسؤول آنو وظايف والدين، سرپرستان قان

بايد مطابق با  ،خصوص در حيطه امنيت و سالمتبه ،ها، خدمات و تسهيالت مسؤول مراقبت و حفاظت از کودکانمؤسسه
. شايستگی الزم را داشته باشند با یکنانکارکافی تعداد به و بوده  ع شده توسط مسؤوالن دارای صالحيتاستانداردهای وض

  . های ويژه دريافت کنندکنند بايد آموزشمسؤوالن اجری قانون که با کودکان کار می

  . گذاردمعاهده تفاوتی بين کودکان دختر و پسر نمی

شونت جسمی و همه انواع خ: داندمعاهده کشورها را ملزم به حفاظت از همه کودکان در برابر اين موارد مي ١٩ماده 
استفاده جنسی، از طرف کشی، شامل سوءگرانه، بدرفتاری و بهرهاستفاده، غفلت يا رفتار اهمالروانی، آسيب يا سوء

همه کشورها را ملزم به  ٣۴ماده . والدين، سرپرست قانونی، يا هر فرد ديگری که مراقبت از کودک را برعهده دارد
ها بايد مانع از فراهم شدن خصوص آنبه. کنداستفاده جنسی میکشی و سوءبهره مراقبت از کودکان در برابر همه انواع

های کشی از کودک در روسپيگری يا ساير رويهموجباتی برای ورود کودک در هرنوع فعاليت جنسی غيرقانونی، بهره
 ٢۵ماده . به اين کار شودنگاری شده يا کودک مجبور کشی از کودک در اجراها و مواد هرزهجنسی غيرقانونی، و بهره

کشورها را به اتخاذ همه اقدامات ملی، دوجانبه و چندجانبه برای پيشگيری از ربايش، فروش يا قاچاق کودک به هر 
  .خواندمنظور و به هر شکلی فرا می

ونه تعريف گي حذف همه انواع تبعيض عليه زنان، تبعيض را ايندر رابطه با حفاظت از زنان در برابر تبعيض، معاهده
هرگونه فرق، استثنا يا محدوديت که بر اساس جنس بوده و تأثير يا هدف آن تخريب يا لغو به رسميت شناختن، : کندمی
های اساسی زنان در زمينه سياسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، يا هر زمينه ديگر مندی، و تمرين حقوق بشر و آزادیبهره

  ).١ماده (رابری مردان و زنان است صرف نظر از وضعيت تأهل و بر اساس ب

  :کند که عبارتند ازالمللی حقوق مدنی وسياسی، حقوق مدنی و سياسی را مطرح میپيمان بين ٢٧- ۶مواد 

 حق حيات، آزادی، و امنيت 

 آزادی از بردگی و بندگی 

 آزادی از شکنجه يا مجازات و رفتار ظالمانه، غيرانسانی، و تحقيرآميز 

 افراد در برابر قانون، جبران قانونی، آزادی از دستگيری خودسرانه، حبس يا تبعيد،  حق به رسميت شناختن
گناه فرض طرف، حق بیحق برخورداری از محاکمه عادالنه و استماع عمومی توسط محکمه مستقل و بی

 شدن تا زمان اثبات تقصير

 شده بر اساس انجام هایها، از حملهنآزادی از مداخله خودسرانه در حريم افراد، خانواده، خانه يا متعلقات آ
 هايیادعای ناموس و شهرت، حق برخورداری از حفاظت قانونی در برابر چنين حمله

 آزادی در جابجايی و تغيير محل زندگی 

 حق پناهندگی 

 حق داشتن يک مليت، ازدواج و تشکيل خانواده 

 حق مالکيت 

  آميزآن، آزادی اجتماع و گردهمايی مسالمتآزادی تفکر، ضمير باطن و دين، آزادی عقيده و ابراز 

 حق شرکت در دولت و دسترسی برابر به خدمات دولتی 



جمله زنان حق برخورداری از آن المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی که همه افرد بشر منپيمان بين ١۵-٣مواد 
  :را دارند شامل اين موارد است

 حق امنيت اجتماعی 

  های کارگریبه اتحاديه الحاقمساوی برای کار مساوی، و حق تشکيل و  قوقححق کار و دريافت 

 حق استراحت و تفريح 

 حق زندگی استاندارد و مناسب و داشتن باالترين استاندارد قابل دستيابی سالمت جسمی و روانی 

 حق تحصيل 

 حق شرکت در زندگی فرهنگی اجتماع 

  :تمايزی از نظر نژاد، جنس، زبان، يا مذهب دارای اين حقوق است اساسا هر فردی، شامل زنان و دختران، بدون وجود

 حيات 

 آزادی و امنيت فردی 

 دريافت حمايت قانونی برابر 

 کرامت 

 های ظالمانه، غيرانسانی و حفاظت در برابر آسيب، از جمله خشونت، شکنجه يا ساير رفتارها و مجازات
 تحقيرآميز

 خواهند با او ازدواج کنندها تأثير دارد، شامل فردی که میگيری در مواردی که مستقيما بر آنتصميم 

الزم است کشورها اين حقوق را فراهم کرده و از آن محافظت کنند و برای تضمين حفاظت از اين حقوق دسترسی برابر 
  .به آن را ايجاد کنند

   



  

   



   



III. ای خشونت عليه زنانعوامل زمينه 

  

هر زنی، صرف نظر از سن، نژاد،  .دانستعلت قطعی خشونت عليه زنان بتوان آن را وجود ندارد که  يهيچ علت منفرد
های جسمی و گيری جنسی يا توانايیاجتماعی، اشتغال، جهت- قوميت، تحصيالت، هويت فرهنگی، وضعيت اقتصادی

  . پذير باشدتواند به خشونت آسيبروانی، می

عوامل بسيار متفاوتی در سطح فردی، ارتباطی و . يچيده استخصوص خشونت خانگی، مشکلی پخشونت عليه زنان، به
اگرچه، بسياری از کارشناسان باور دارند که خشونت خانگی به نابرابری . فرهنگی ممکن است در آن دخيل باشد/اجتماعی

  . بين افراد و عدم توازن قدرت در روابط مرتبط است

پذيری زنان را به تواند آسيباعی، و به نظام دادرسی کيفری، میانزوای اجتماعی، عدم دسترسی به خدمات و حمايت اجتم
  .استفاده را بدتر کندتر کند يا تأثيرات سوءخشونت بيش

پذيری زنان به خشونت، خصوصا خشونت خانگی شود، شامل اين موارد تواند منجر به افزايش آسيبعوامل خطری که می
  :است هرچند محدود به آن نيست

 الوقوع يک رابطهت روابط يا قطع قريبتغيير در وضعي 

  برای مثال زن يا همسرش کار خود را از دست بدهند(تغيير نزولی ناگهانی در وضعيت اقتصادی( 

 حاملگی 

 يا  مواد/حضور الکل و 

 حضور اسلحه گرم 

 يا خشونت/استفاده وي قبلی سوءسابقه 

  اتوانیبرای مثال بيماری مزمن يا ن(تغيير ناگهانی در وضعيت سالمت( 

 حضور بيماری روانی 

 دادگاه/درگيری در مسايل حقوقی 

 زای خانوادگی اخير يا مزمنعوامل استرس 

  .ها عذری برای خشونت خانگی نيستهيچ يک از اين

گيرد ممکن است به داليل مختلف ناتوان از صحبت يا گزارش آن به هر مرجعی از استفاده قرار میفردی که مورد سوء
  :ند شامل موارد زير باشدتوااين داليل می. اه داشته باشدوده يا از آين آار اکرجمله به پليس ب

 وابستگی عاطفی به شريک آزارگر 

 اعتقاد قوی مبنی بر اين که بايد رابطه يا خانواده را حفظ کرد 



 ترس از انتقام فرد آزارگر نسبت به خود يا نزديکان 

 وابستگی اقتصادی به شريک آزارگر 

  ای دورافتادهمنطقهزندگی در 

 انزوای اجتماعی 

 مواجهه با موانع ارتباطی، زبانی، يا فرهنگی 

 احساس شرمندگی يا ناتوانی و عدم دسترسی به اطالعات، منابع، و حمايت 

  

  :ويژه ممکن است از مداخله مقامات اکراه داشته باشند چونقربانيان به

 رود و سابقه جنايی پيدا کندخواهند فرد آزارگر از خانه دور شود، به زندان نمی. 

 کنداستفاده را متوقف میباور ندارند که مداخله نظام دادرسی کيفری سوء. 

 ٥٠.تواند به حفاظت از آنان کمک کندباور ندارند که نظام دادرسی کيفری می 

  

کن است از امنيت فردی خود قربانيان مم. ماننداستفاده باقی میای توأم با سوءداليل متعددی وجود دارد که زنان در رابطه
از دست دهند يا ناچار شوند  راچنين ممکن است بترسند امنيت مالی در خانه ها همآن. شان هراسان باشندو فرزندان

  . کودکان خود را به فرد آزارگر بسپرند

د که برای يک زن خاطر داشته باشکند الزم است بهدهد و در مورد آن تحقيق میپليسی که به خشونت خانگی پاسخ می
- بسياری از زنان ممکن است بعد از سوء. افتداست تا عملی که در لحظه اتفاق  تر يک فرايندترک شريک آزارگر بيش

پيش از ترک . گردنداين کار با فاصله کوتاهی برمی در صورت انجاميا تحمل خشونت شريک را ترک نکنند، يا  استفاده
داشتن جای امنی برای . هايی برای مداخله صورت گيرداين دست روی دهد و تالشهميشگي ممکن است چندين اتفاق از 

  . کندرفتن، مانند سرپناه، به بسياری از زنان در گرفتن تصميم نهايی برای ترک کمک می

تشديد کند، به پيشگيری از هموار می) و کودکان آنان را(ويژه توسط پليس، مسير حمايت از زنان مداخله زودهنگام، به
دهد، و هرجا که ممکن است به حفظ ثبات خانوادگی کند، احتمال قتل خانگی و تهاجم جدی را کاهش میخشونت کمک می

  .کندکمک می

  :شمردخشونت خانگی برمي مؤسسه ملی قضايی خشونت خانگی در کانادا، پنج مشخصه محوری براي

 خشونت خانگی رفتاری آموختنی است. 

 استاستفاده سوء از انواع متعددی و شاملراه با رفتارهای تکراری خشونت خانگی مشخصا هم. 

 استخشونت خانگی  عاملمصرف مواد، ضارب، نه سوء. 

                                                            
50 Canada, Alberta Justice Communications, Domestic Violence Handbook for Police and Crown Prosecutors in Alberta (2008), p. 25. 



 يابدخطر برای قربانی و کودکان احتماال در زمان جدايی افزايش می. 

 ٥١.رفتار قربانی اغلب راهی برای تضمين بقا است 

های ديگری برای پليس ايجاد کند آه شامل اآراه تواند چالشرابطه می هاي موجود درعالوه بر ترک نکردن، پيچيدگی
  .اظهارات خود در شرح خشونت است یقربانيان از همكاري با پليس يا انكار بعد

  بخشندعواملی که خشونت عليه زنان را تداوم می

  فرهنگی

 اجتماعی شدن تأثير خاص جنسيت بر فرايند  

 مناسب تعاريف فرهنگی در مورد نقش جنسی 

 شده در روابطهای تعريفانتطارات ازنقش 

 باور به برتری ذاتی مردان 

 دهدم بر زنان و دختران میدهايی که به مردان حقوقی مقارزش 

 تصور اين که خانواده محيطی خصوصی و تحت کنترل مردان است 

 جهيزيه/شيربها(های ازدواج آيين( 

 عنوان ابزار حل مناقشهپذيرفته بودن خشونت به 

  اقتصادی

 وابستگی اقتصادی زنان به مردان 

 دسترسی محدود به پول و اعتبار مالی 

 گذار در رابطه با وراثت، حق تملک، استفاده مشترک از ملک و نفقهقوانين تبعيض 

 بعد از طالق و بيوگی 

 های رسمی و غيررسمیدسترسی محدود به اشتغال در بخش 

 دسترسی محدود به تحصيل و آموزش برای زنان 

  حقوقی 

 يا در عمل/تر برای زنان در قوانين مکتوب وشأن حقوقی پايين 

 قوانين مربوط به طالق، حضانت کودک، نفقه و وراثت 

 استفاده در محيط خانهتعاريف حقوقی از تجاوز و سوء 

 سطح پايين سواد حقوقی در زنان 

                                                            
51 51 Ibid., p. 29. 



 برخورد شديد پليس و قوه قضاييه با زنان و دختران 

  سياسی

 های حقوقی و پزشکیها و تخصصزنان در قدرت، سياست، رسانهرنگ حضور کم 

 جدی نگرفتن خشونت خانگی 

 خصوصی و ورای حوزه کنترل دولت است محيطي باور به اين که خانواده 

 چالش با قوانين مذهبی/خطر به چالش افتادن وضعيت موجود 

 عنوان نيروی سياسینهادهای محدود زنان به 

 ١دهی شدههای سياسی سازمانممشارکت محدود زنان در نظا 

  

a“Causes of domestic violence”, Innocenti Digest, vol. 6, June 2000, p. 7.

  

  هاهايی از بهترين تجربهمثال

مندسازی های غيردولتی، و ائتالف برای توان، با مشارکت بانک جهانی و کنسرسيوم سازمان٢٠٠٣در مارس  هانی زندر روز ج
پاسگاه و  ١٢۴سازی جنسيتی را که بايد در طول سال برای کارگاه حساس ١١۴اولين کارگاه از ) هند(روستايی، پليس دهلی مناطق 
های راه تعيينبرنامه برای پاسخ به عدم آگاهی پليس از قوانين مرتبط با حقوق زنان و . شد افتتاح کردنيروی پليس برگزار می ۶٠٠٠

  . رم عليه زنان در شهر، شامل خشونت خانگی بودرسيدگی بهتر به سطح باالی ج

های غيردولتی، فعاالن زنان، مسؤوالن قضايی و افسران ارشد پليس آموزش را در زمينه طيف کارشناسان جنسيتی، کارکنان سازمان
بازتوانی زنان و حل م( ی سرپناه ساديناالی چون آموزش در خانه. ايدز ارايه کردند/ویآیوسيعی از موضوعات شامل جنسيت و اچ

کنندگان پليس فرصت داشنتند اطالعات شد، شرکتبرگزار می )مندسازی مناطق روستايیمحل فعاليت ائتالف برای توان و کودکان
  . دست اولی را از قربانيان و تآثير خشونت بر زندگی آنان بياموزند

در نتيجه اين .  های خود در آموزش حضور يافتندشابه در ايالتهای ماجرای برنامه با هدفناظرانی از ساير نيروهای پليس ايالتی 
سازی نسبت به جنسيت در برنامه منظم آموزش ابتکار عمل، پليس دهلی از آن زمان يک بخش آموزشی عمده را در رابطه با حساس

  ١.هلی وارد کرده استرای نيروی پليس در دانشکده پليس دخود ب

سازی در مورد خشونت جنسيتی برگزار هايی برای حساسپليس کارگاه يغيردولتی به نام روژان با همراهآباد، يک سازمان در اسالم
ها بر کاربرد اين کارگاه. کند که هدف آن کمک به تغيير شيوه تفکر پليس درباره خشونت مرتبط با جنسيت و پاسخ به آن استمی

  ٢.يس و کمک به ديدن ارتباط بين اين دو تآکيد دارندفردی و تخصصی زندگی افسران پل یجنسيت در هردو حيطه

  

1 World Bank, Gender and Development Group, Improving Women’s Lives: World Bank Actions since Beijing (Washington, D.C., 
January 2005). Available from http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/Beijing10Report. 
pdf. 
2 James L. Lang, “Working with men to end gender-based violence: lessons for the South Asian Context”, background document 
prepared for the subregional training workshop on elimination of violence against women in partnership with men, New Delhi, 2-5 
December 2003. Available from www.unescap.org/ESID/GAD/Publication/ DiscussionPapers/15/series15-main-text.pdf; and 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Involving men in eliminating violence against women: examples of good 
practices”, background document prepared for the subregional training workshop on elimination of violence against women in 
partnership with men, New Delhi, 2-5 December 2003. Available from www.unescap.org/ESID/GAD/Publication/Discussion 
Papers/15/series15-main-text.pdf. 

  



   



IV. رويکردهای پيشگيرانه 

  

تواند عامالن مختلفی پيشگيری از خشونت عليه زنان، از جمله خشونت خانگی، اشکال مختلفی دارد و به همان نسبت می
تر و يا تواند با هدف پيشگيری از خشونت يا بعد از آن پيشگيری از قربانی شدن بيشها میاجرای برنامه. داشته باشد

  : تواند شامل اين موارد باشدبرای مثال پيشگيری می. آميز باشداحتمال بالقوه افزايش شدت رفتار خشونتپيشگيری از 

 های سازمانیطرح مسايل مرتبط با جنسيت در سياست ملی و محلی، اصالح قانون، و رويه 

 تابدارتقای فرهنگی که خشونت عليه زنان را برنمی 

 نهاد و جامعه مدنی برای اجرای اقدامات هماهنگ که به پيشگيری مردمهای به حرکت درآوردن جوامع، سازمان
 کندشان کمک میاز خشونت خانگی کمک کرده و به قربانيان و خانواده

  تواند منجر به خشونت شود، فقدان ارتباط و مهارتمی) درون خانواده، اجتماع، و ملت(پرداختن به عواملی که -
 خانمانی و فقدان دتسرسی به پليس و نظام دادرسیسوادی، بیصرف مواد، بیمهای حل نزاع، فقر، الکل و سوء

 کند، استفاده از رسانه، های اجتماعی آموزشی وسيع که موضوع خشونت خانگی را پررنگ میاجرای برنامه
های مذهبی و رهبران اجتماعی برای هدف قرار دادن جامعه و عالوه بر آن قربانيان و جامعه مدنی، گروه

 هاجمان بالقوهم

  اتخاذ سياستی در پليس در جهت پاسخ به ادعای خشونت عليه زنان و هرجا شواهد کافی باشد داشتن مجوز براي
 دستگيری 

 ٥٢سياست دادستانی مبني بر رسيدگی و به جريان انداختن تمام اتهامات مرتبط با خشونت عليه زنان  

 ها برای حفاظت از زنانويژه دادگاه هایسياست کارگيری مستمر واحدهاي مخصوص پليس وبه 

 آموزش ويژه و ايجاد حساسيت در متخصصان نظام دادرسی مانند افسران پليس 

 هايی که به هاي اجرايی و قضايی و با همکاری جوامع، برای تقويت سيستمابداع سياست عمومي جديد توسط مقام
 دهند قربانيان خشونت پاسخ می

 که اختصاصا بر خشونت عليه زنان تمرکز دارندهای تخصصی پليس ايجاد گروه 

 منظور افزايش دسترسی به پليسها بهگشايش پاسگاه پليس اجتماعی در محله 

 گماشتن مددکاران ويژه برای کمک به قربانيان در دفاتر پليس 

 گماشتن مددکاران ويژه برای کمک به قربانيان در دادگاه 

                                                            
52 It is not necessary for all charges to go to trial, as a guilty plea prevents the need for a victim to face her abuser in public and possibly also to 
relive the trauma of the event. 



 ريزي امنيت فردی برای کمک به قربانی خشونت خانگی، برنامه پليس و نهادهای خدمات اجتماعی برای زنان
 کاهش خطر وقايع آينده 

 ه احتمال و شدت حمالت بالقوه ي پليس از ابزارها و آموزش ويژه برای ارزيابی خطر تا مشخص شود کاستفاده
 چقدر است ينده برای زنی که قربانی خشونت خانگی بودهآدر 

 ها حمله شده استانی که به آنهای اختصاصی برای زنسرپناه 

 ايجاد مرکز تخصصی معاينه و درمان قربانيان در يک بيمارستان محلی با کارکنان زن 

 قانونی را افزايش  یهاهای آموزش قانون برای اجتماع که آگاهی در مورد حقوق افراد و جبرانمراکز و برنامه
 دهدمی

 د برای تعيين عواملی که منجر به خشونت عليه زنان میانجام مطالعات محلی و ملی و مرور اطالعات موجو-
 شود و سپس تدوين سياست و راهبردهای عمومی برای رسيدگی به اين عوامل

 های مرتبط آماری در مورد خشونت عليه زنانآوری دادهاستقرار استانداردها و سازوکارهايی برای جمع 

 ها، و منابعها، رويهاستفاده بهتر از سياست برایدن زنان پايش ساالنه آمار انحصاری جرايم مربوط به قربانی ش 

وارد شدن نيازهای جديد مردم بايد . فرهنگی، تشويق و تنبيه به يک ميزان الزم است اتمانند بسياری ديگر از انواع تغيير
اين امر . را ببينندکنند آشکارا عواقب آن تشويق شود و از طرفی الزم است کسانی که خالف فرهنگ قانونمندی رفتار می

  . شان مسؤول هستندند در قبال عملدهمی را آزاريعني زنان و مردانی که زنان 

  ای از يک تجربه خوبنمونه

. باال تشکيل شده است تا به پيشگيری از قتل زنان در روابط نزديک کمک کنددر کاستاريکا، يک کميته ويژه با شرکت مقامات رده
امضا استفاده در موارد پرخطر برای زندگی يا سالمت زنان برای را هايی که مستقما در اين هدف درگير بودند پروتکلی مؤسسه
، نظام ملی سالمت کاستاريکا، نظام قضايی، خدمات دولتی و )هامسؤول زندان(، وزارت دادگستری و اطالعات وزارت امنيت. کردند

هر دفعه که . همه مواردی که تهديدی اتفاق افتاده يا شناسايی شده اين پروتکل را دنبال کنند مؤسسه ملی زنان همگی توافق کردند در
کنند، بايد ارزشيابی خطر انجام شود تا اگر موقيت پرخطر تشخيص داده شد اين نهادها به يک موقعيت خشونت عليه زنان برخورد می

کند و به اين ترتيب اقدامات حفاظتی آوری میعات را از همه نهادها جمعيک پايگاه اطالعاتی مشترک اطال. اقدامات الزم شروع شود
 .، به اشتراک گذاشته شده، و تعقيب شودهنده خطر قتل خانگی ثبتدافزايش از احکام و ساير اعمال  و عوامل چنين تخطیو هم
  

  ای از يک تجربه خوبنمونه

اندازی واحدهای رويکرد راه) ، برزيل، هند، پرو، فيليپين و اروگوئه)ليتیايالت چندم(شامل آرژانتين، بوليوی (کشورهای متعددی 
اند تا توانايی پليس را برای پاسخ به نيازهای منحصر به فرد زنان قربانی ارتقا کرده های پليس با کارکنان زن را اتخاذزنان يا پاسگاه

های شفاهی گزارش. خصوص خشونت خانگی مرتبط استبهبه خشونت عليه زنان،  تربيشاين واحدهای تخصصی  فعاليت .بخشند
  ١.زنان قربانی هستند حامیها معموال پذيرا و چون آن کنندمیاين ابتکارات استقبال از بسياری زنان از کند که مطرح می

ه اين حرفه جلب تری را بزنان بيش چنين به ارتقای حضور زنان در سيستم انتظامی کمک کرده واين واحدهای تخصصی زنان هم 
 .ببينند را های مشارکت برابر زنان در امنيت جامعه، پيشگيری از جرم و پاسخ به جرمشکارا نشانهتوانند آها میآند چرا که آنمي

  

1. aOrganization for Economic Cooperation and Development, “Conflict, peace-building, disarmament, security: 
(b) the police and equality between women and men”, November 1998. Available from www.oecd.org/dataoecd/ 

2/44/1896480.pdf.



  

   



   



V. نقش پليس: پاسخ به خشونت عليه زنان 

  

  ):٨پاراگراف (شود که در چارچوب نظام قانونی ملی خود در راهبردهای نمونه از کشورهای عضو مصرانه خواسته می

کاربردی مرتبط با خشونت عليه زنان مستمرا قانونی تمهيدات  ، وهارويه، ضوابطاطمينان حاصل کنند که ) الف
  شود؛می رسيدگینظام دادرسی  مطابق با احکامعليه زنان  بارتمام اعمال جنايی خشونت بهمتعاقبا  شده واعمال 

ی زنان برااجرای آن  آوری شواهدبهترين استانداردهای جمعضمن دارا بودن  تدوين کنند که تحقيقیهای رسازوکا) ب
  دخالت نکند؛ آناندر زندگی  نبوده وبار در معرض خشونت خفت

های پليس شامل تصميم برای دستگيری، حبس و شرايط آزادی متخلف اطمينان حاصل کنند، برای از اجرای رويه) پ
-را در نظر بگيرند، و هم ي نياز براي امنيتديگر فرد مرتبطهر  يا ،اجتماع ،قربانی و ساير افرد مرتبط در خانواده
  کند؛بار آينده پيشگيری میها از اعمال خشونتچنين اطمينان حاصل کنند که اين رويه

  بار عليه زنان توانمند کنند؛پليس را برای پاسخ فوری به وقايع خشونت) ت

کند و پليس در حاکميت قانون و ضوابط رفتاری استفاده میاصل کنند که پليس از قدرت خود بر اساس اطمينان ح) ث
  شود؛ برابر هرنوع تخطی از آن مسؤول شناخته می

 .به پليس، از جمله در سطح اجرايی تشويق کنند الحاقزنان را به ) ج

اسخ ثابت های مطرح در دستورالعمل در پيش دارند که شامل پبسياری از کشورها هنوز راه زيادی برای رسيدن به هدف
  . دهدو مستمر پليس به وقايعی است که زنان را در معرض خشونت قرار می

تواند پاسخ بهتری به دهد چگونه  پليس میکند که نشان میهای خوب ارايه میهايی از تجربهاين فصل راهنمايی و مثال
فصل اختصاصا مرتبط با رفتار پليس، نياز محتوای اين . بار عليه زنان، از جمله خشونت خانگی داشته باشداعمال خشونت
آوری و حفظ شواهد، انجام مصاحبه، کمک به قربانيان و های راهنما، فرايند و مراحل بازپرسی، شامل جمعبرای سياست

  .ها، ارزيابی تهديد، پاسخ به متخلفان، حريم و رازداری، و سازوکارهای نظارت بر پليس استو حفاظت از آن شاهدان

که قصد آن بل ،خشونت عليه زنان نيستموارد بازپرسی  در موردآور رويکردهای پليس بررسی مالل ب راهنماکتاهدف 
های پليس است که آن دسته از ارگان یخصوص برای استفادهمعرفی و مرور رويکردهای پاسخ به خشونت عليه زنان، به

  .اندمندی را در اين رابطه اتخاذ نکردهتا کنون رويکرد نظام

خوانندگان  که مناسب استکند د که عميقا هريک از عناوين مطرح در باال را کاوش میوجود دار ایارزندهالمللی منابع بين
  ).را مالحظه کنيد IIضميمه (ها رجوع کنند تر به آنبرای مطالعه بيش

  

  

  



  معرفی) الف

ليه زنان ارايه متغير خدمات، عدم گزارش برخی نظر تاريخی در بسياری از کشورها پاسخ معمول پليس به خشونت عاز 
موضوعی " بسياری از مقامات پليس خشونت خانگی را. موارد هم توسط پليس و هم قربانيان، و نارضايتی قربانی است

هايی شده است که ها و سيستماين ديدگاه منجر به نگرش. دانند که بهتر است پشت درهای بسته باقی بماندمی" خصوصی
افسرانی که واقعا برای . کندهای تخصصی به زنان قربانی خشونت را سست میرساند و پاسخپليس را به حداقل میپاسخ 

- های آنکنند گاهی با تهمت و انزوای اجتماعی مواجه شده که تالشبرطرف کردن نيازهای زنان قربانی خشونت تالش می
  .کندها را بدنام می

   :پليس عبارت است ازمعمول ف ايوظ

  تحقيق مؤثر درباره موارد گزارش شده خشونت عليه زنان؛ ) الف

  ی باری بر مشکالت قبلی؛بدون افزودن بيهوده ،انجام بازپرسی همراه با احترام به حقوق و نيازهای هر زن) ب

  اقدام برای حفاظت و حمايت از همه قربانيان جنايت؛) پ

  نپيشگيری از جرم، حفظ نظم عمومی، و اعمال قانو) ت

اغلب . رسانددر ارتباط با خشونت عليه زنان به انجام نمیرا ی  وظايف خود در گذشته در بسياری از کشورها، پليس همه
در برخی شرايط، مشکل . داشتبرای پاسخ يا پيشگيری از خشونت عليه زنان برنمیرا های اختصاصی الزم پليس قدم

اين مسأله گاهی با دسترسی . های مرتبط با خشونت بودبه شکايت اصلی زنان ارايه متغير خدمات يا گاهی عدم پاسخ
  . شودمحدود به پليس يا ناتوانی زنان در گزارش قربانی شدن پيچيده می

ای ها و نهادهای پليس تعاريف استانداردشدهبرخی دولت. های دنيا تغييرات زيادی ايجاد شده استبخشاخيرا در بسياری 
تری اند، دسترسی به پليس و ساير خدمات برای قربانيان ارتقا پيدا کرده است، تعداد بيشفتهاز خشونت خانگی را پذير

استفاده تحقيق سازی مکتوب و های استانداردشده برای گزارشاند، پروتکلافسران پليس استخدام شده و ارتقا درجه يافته
  .شودکار گرفته میتر بهحفاظت در برابر آسيب بيش تآميند، و اقداماتی پيشرفته برای پاسخ به نيازهای قربانيان و شومی

های خشونت خانگی فراهم شده های پيشرفته برای پليس و ابداع واحدهای تخصصی تحقيق برای پاسخ به گزارشآموزش
  . ستا ي خشونت خانگی مستقر شدهويژه های تخصصیشود و در برخی کشورها دادگاهقوانين جديد اعمال می. است

. انددهند نيز طراحی و اجرا شدهتر، و پيشگيری از خشونت خانگی را ارتقا می، آگاهی بيشوزش اجتماعهايی که آمبرنامه
  . اندآوری و پايش آمار مربوط به خشونت عليه زنان پرداختهها در بسياری از کشورها اکنون به جمعمقامات محلی و دولت

بار بخشی از اين نقش چگونگی پاسخ به وقايع خشونت. کندعليه زنان بازی می پليس نقش حياتی در پيشگيری از خشونت
  .و اقداماتی است که بايد برای حفاظت از زنان بالفاصله بعد از آن اتفاق، قبل و طی محاکمه، و بعد از آن اتخاذ شود

  ای از يک تجربه خوبنمونه 

- برای زنان، سازمان امنيت و همکاری اروپا تالش آنو قابل دستيابی کردن پليس  نيروی دراستخدام  برای کمک به تضمين برابرِی
طور های دانشکده ملی پليس بهدر کالس. در اولويت باشد زنوع کرده تا استخدام پليس رهايی را در کوزوو مناطق ديگر بالکان ش

در آموزش دانشکده  موضوع خشونت خانگی زمان،هم. سابقه در منطقه بودتر امری بیدرصد زن حضور داشت که پيش ١٨متوسط 
 .عنوان جرمی که بايد در مورد آن تحقيق شود  قويا مورد تأکيد قرار گرفتعنوان مشکل اجتماعی و هم به، هم بهپليس



  الن مجری قانونقی برای مسؤوضوابط اخال. ب

  :داشتقانون را اتخاذ کرد که اظهار می انضوابط رفتاری برای مجري) سازمان ملل(، مجمع ملی ١٩٧٩در سال 

  سطح با منطبق پليس بايد با حفاظت از همه افراد در برابر اعمال غيرقانونی به اجتماع خدمت کند که اين امر
 .که مستلزم حرفه آنان استاست مسؤوليت از بااليی 

 را حفاظت کنند و از حقوق  شان به کرامت انسانی احترام گذاشته و آنمجريان قانون بايد در اجرای وظايف
 .انسانی همه افراد نگهداری و پشتيبانی کنند

هدف از ضوابط رفتاری اطمينان از انطباق مجريان قانون با اصول حقوق بشر، شامل احترام به همه افراد، مطابقت با 
پذير مانند د، افراد آسيبکننها، و حفاظت از حقوق همه افراد، شامل کسانی که به قانون تجاوز میقانون در همه زمان

  . اندکودکان و نوجوانان، و زنانی است که مورد خشونت قرار گرفته

انضباطی برای /قصور پليس در مطابقت با اين احکام ساده عواقب منفی زيادی در پی دارد که شامل اعمال مجازات قانونی
از دست رفتن باور عمومی اجتماع به پليس و خود افسران پليس، از دست رفتن احترام، حمايت و همکاری اجتماع، و 

  .تر به نظام دادرسی کيفری استاحترام به آن و در مقياس بزرگ

  

  های راهنمای نهاد پليسسياست. پ

های راهنما برای پاسخ مؤثر و مناسب پليس به وقايع خشونت خانگی و پيشگيری از افزايش وقايع مشابه حضور سياست
  . دکنهای خوب اعالم میرا به تجربهها جهت را مشخص آرده و باور يک نهاد ستسيا. در آينده حياتی است

تواند ها میاين سياست. های پليس پشتيبانی کندتواند از سياستهای ارشد دولت در مورد سياست عمومی میاظهارات مقام
. و بازپرسی از متخلفان تأکيد کندخشونت عليه زنان و خشونت خانگی را تخلفات جنايی شناخته و بر دستگيری مستقيم 

هاي حمايتي از طرف پليس، قدر وسعت داشته باشد که حتا مشخص کند چه اقدامتواند آنهايی میدامنه چنين سياست
  .ها  برای تضمين حفاظت از زنان و کودکان در خطر الزم استدادستان، دادگاه و زندان

های اجباری و اجراي مستمر اقدامات قانونی، دستگيری: کننده باشديتتواند در اين موارد هداسياست عمومی پليس می
شرايط آزادی يا حبس با دستور دادگاه، تحقيق کامل / ، درخواست برای وثيقه)هرجا قانون و شواهد اجازه دهد(اتهام  طرح

  . و تأمين مساعدت برای قربانيان که همه اين موارد به حمايت از آنان کمک خواهد کرد

های عملياتی نهاد پليس بايد به تعاريف حقوقی از خشونت عليه زنان رجوع کند و وقوع آن را در روابط عرفی، تسياس
يافته، و صورت قرار مالقات، روابط پايانبه اين موارد بايد رابطه به. جنس به رسميت بشناسدازدواج، و رابطه بين هم

آميز عمومی عالوه بر اعمال خشونت. دهد را اضافه کردزنان رخ میباری که در جامعه نسبت به چنين اعمال خشونتهم
تواند به اشکال مختلف خشونت خانگی از جمله تحت نظر گرفتن و آزار جنايی گزاري میهاي سياستنسبت به زنان، بيانيه

  . اشاره کند

که برای گويي جهت دهد، بلقدم پاسخدر خط م  تواند به پليسگزاری نه تنها میهاي سياستدر سيستم انتظامي، بيانيه
کنند، و کارکنان پذيرش دهند، افرادی که نيرو به محل اعزام میها جواب میبازپرسان و ناظران ثانويه، کسانی که به تلفن

راستای اين سياست بايد در جهت اولويت . کندکه ممکن است اولين نقطه تماس با قربانی باشند نيز تعيين جهت می
هاي منع شده، نياز به اطمينان از امنيت قربانی، شواهد الزم، های خشونت خانگی، حساسيترکز بر همه گزارشتم/پاسخ



بار در آينده، گنجاندن فرايندهای اداره مورد و پيگيری، طرح اتهام برای متخلفان، اقداماتی برای کاهش اعمال خشونت
  .ارجاع به خدمات ديگر و نقش پليس در محاکمه باشد

  :آنان بايد. تری را در مورد هدايت پاسخ افسران ارايه کندتواند جزييات بيشها مياستسي

 سريعا طرفين دعوا را جدا کنند. 

 برای اطمينان از امنيت قربانی، از جمله کودکانی که ممکن است حضور داشته باشند، اقدام کنند. 

  کننداگر الزم بود به هريک از طرفين برای گرفتن کمک پزشکی کمک. 

 کودکان و اعضای . ع زبانی وجود دارد حتما در زمان الزم ترتيبی برای حضور يک مترجم داده شودناگر ما
 .عنوان مترجم استفاده شوندخانواده نبايد به

 تواند شامل ذکر اين شواهد می. آوری و حفظ کنندمطابق با روند تحقيق در واحد خدمات پليس شواهد را جمع
 .  يا گزارش تخلف باشد وارد شدن اتهام طرفين دعوا و گزارش دقيق اتفاقات، صرف نظر از هایرفتار و گفته

 کمک مناسب را در صورت لزوم دريافت /اطمينان حاصل کنند هر کودکی که در صحنه حضور داشته حمايت
 .کند که شامل ارجاع به نهادهای مناسب استمی

 مال و گفتار همه طرفين درگير استهای دقيق بردارند که شامل يادداشت اعيادداشت. 

 های دقيق با همه قربانيان و شاهدان انجام دهندمصاحبه. 

 ريزي براي تأمين امنيت فردی کمک کنندبه قربانی در برنامه. 

 مهاجم يا فردی که ادعا شده مهاجم است را استنطاق کنند. 

 اطالعات بايد . عه خشونت خانگی تهيه کنندصرف نظر از اين آه اتهامي وارد شده يا نه، گزارش تفصيلی از واق
 .در سيستم اطالعات خدمات پليس برای رجوع در آينده وارد شود

هايی و پاسخ هماهنگ و استاندارد پليس را به وقايع خشونت خانگی بردهای نمونه اتخاذ چنين سياستراه ٨پاراگراف 
ميم برای دستگيری، حبس، و شرايط هرنوع آزادی های پليس از جمله تصها شامل رويهاين سياست. کندتشويق می

-سپس مطرح می. متخلف، در نظر گرفتن نياز قربانی و ساير وابستگان خانوادگی، اجتماعی و ديگران برای امنيت است
 کند و اين که اختيارات پليس و استفاده از آن بايد مطابق باهای آينده پيشگيری میها از وقوع خشونتکند که اين رويه

  .شودحاکميت قانون و ضوابط اخالقی باشد و پليس برای هرنوع تخطی از آن مسؤول شناخته می

های تخصصی برای خشونت خانگی داشته باشند که بايد افسر بازپرس آن را تکميل بعضی واحدهای پليس ممکن است فرم
. ی به واحد تخصصی مددکاری باشدها ممکن است شامل درخواست برای بازپرسی بعدی يا ارجاع قرباناين فرم. آند

از  احتمال خطر داشته باشند که هدف آن کمی کردن ميزان خطر/برخی نهادهای ديگر ممکن است فرم ارزيابی خطر
کنند آه خود ارزيابی از احتمال ادامه به قربانی کمک مي برخی ديگر از افسران بازپرس. طرف مهاجم به قربانی است

  .ريزي کندي امنيت فردی برنامهخطر را انجام داده و برا



المللی پليس براي پاسخ به راهنمای بينتدوين برای المللی فرماندهان پليس نمونه سياستی را ، انجمن بين٢٠٠۶در سال 
  :روددر خط مشی ارايه شده از افسران انتظار می  ٥٣.اتخاذ کردخشونت خانگی 

 به خشونت خانگی بدانند دستگيری و بازپرسی را ابزارهای ارجح پليس در پاسخ 

 اقدامات مناسبی برای هرنوع تخطی دايم، موقت، يا غيرمنتظره از احکام حفاظتی اتخاذ کنند 

 اند فراهم کنندحفاظت و حمايت را برای قربانيان بزرگسال و کودک آه قربانی خشونت خانگی شده 

 بهبود بخشندکنند امنيت مجريان قانون را که به وقايع خشونت خانگی رسيدگی می 

 استفاده و آزارهای بعدی، حمايت و مساعدت الزم را نفعان اجتماعی و با هدف پيشگيری از سوءبا همکاری ذی
 برای قربانيان و شاهدان خشونت خانگی فراهم کنند 

  علت احتمالی، مهاجمان اصلي را دستگير کنند تعيينتحقيقات را کامل آرده و بعد از 

کند؛ عواملی را که ممکن است افسران در تصميم برای دستگيری در نظر نگيرند مشخص میرود و خط مشی فراتر می
داری، تعهد کالمی در مورد توقف خشونت، وضعيت هيجانی قربانی،  عواملی مانند وضعيت تأهل، حقوق مالکيت يا اجاره

ن که دستگيری منجر به محکوميت های آشکار و پنهان، انکار خشونت خانگی توسط هريک از طرفين، باور به ايجراحت
ای يا شود، عواقب اقتصادی دستگيری برای هريک از طرفين، وضعيت نژادی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی، يا حرفهنمی
هميدن تمايل هريک از فيا هردو توسط هريک از طرفين، يا گيری جنسی قربانی يا مظنون، استفاده از الکل يا مواد جهت

  .ا مشارکت در فرايند قضايیطرفين برای شهادت ي

  ای از يک تجربه خوبنمونه

باز " وثيقهخانه مهمان"روزی را با عنوان های شبانهدر کشور متحد پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند شمالی، بعضی شهرها مکان
ها اين شرايط به آن. اقامت کند اند که وقتی کسی متهم به خشونت خانگی شده بايد در زمان انتظار برای محاکمه در اين محلکرده

چنين به ها همخانهاين مهمان. به حمايت از خانواده ادامه دهند به کار و کمکپيش از محاآمه  شدن زندانيبه جاي کند کمک می
  . تر در امان باشندهای بيشو از خشونت دادهدهند به زندگی خود در خانه ادامه قربانی و فرزندان او اجازه می

خصوص در مواردی که های شخص ثالث را در مورد خشونت خانگی بهدهد گزارشاقداماتی هم صورت گرفته که به پليس اجازه می
نيز پيشنهاد شده که همسايگان را " بان امنيتديده"ابتکاری با نام . قربانی خيلی هراسان است يا مايل به اظهار چيزی نيست بپذيرند

 .خشونت خانگی را به پليس گزارش کنند کند موارد مظنونتشويق می

  

  بار عليه زنانتحقيق در مورد اعمال خشونت. ت

شود که در مسايل مربوط به پليس سازوکارهای بردهای نمونه، از کشورها مصرانه خواسته میراه) ب( ٨در پاراگراف 
  دهآميز نبوتحقيرزناِن در معرض خشونت برای  که تدوين کنند آوری بهترين شواهدجمع باال برای استانداردهاي باتحقيقی 

اين امر مستلزم تدوين و اتخاذ روندهای حساس به ماهيت منحصر به فرد . باشددخالت در زندگی آنان حداقل همراه با و 
  . جرم و قربانی، هردو است
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يک واقعه و شناسايی تحقيق تمرين منظم حل مشکل است که متضمن شناسايی تخلف با بررسی حقايق و شرايط حاکم در 
انفعال خشونت خانگی تحقيق در وفعلها و ماهيت پر با توجه به پيچيدگی. راه حل اجرايی با توجه به حقايق و شرايط است

  . های منحصر به فرد خود را دارد اما هدف و اصول راهنما عمدتا همانند ساير موارد استاين موارد ويژگی

  : هدف تحقيق عبارت است از

 اين که آيا تهاجمی اتفاق افتاده يا رد اين ادعا تشخيص 

 شناسايی قربانيان و شاهدان 

 آوری و حفظ همه شواهد مرتبطجمع 

 کشف علت، شيوه، و محل يک تخلف 

 افراد مظنون يا مسؤول/اثبات هويت فرد 

 هرجا مقدور بود، فراهم کردن زمينه ايراد اتهام 

 و شواهد، و آماده کردن شواهد برای ارايه در محاکمه سازي تحقيقاتمکتوب 

 شامل قربانی و ديگر کسانی که ممکن است تحت تأثير قرار گيرند مانند (تر پيشگيری از قربانی شدن بيش
 )کودکان

  :معموال تحقيق وقتی مؤثر است که بازپرس

 طرف، و هدفمند داشته باشدای، بیدر هنگام بازپرسی منش حرفه 

  آندو ثبت اظهارات دقيق و جدی عمل  آوری شواهد مربوط به آسيب بدنيجمعدر زمان 

 کندو احترام طرفين درگير را حفظ  هميشه شأن 

  آوری کندمسؤول را شناسايی و شواهد کافی برای اثبات مورد در دادگاه جمع) افراد(اگر تخلفی رخ داده، فرد 

 های درگير اقدام کنددر جهت تأمين امنيت همه طرف 

  :يک بازپرس خوب

 دانددرک خوبی از ترتيب مراحل کار دارد و اهميت آن را در فرايند بازپرسی می 

 کندتمام حقايق بازپرسی را دقيق و کامل مکتوب می 

 آوری، حفظ و مکتوب شود، چه ارزشی دارد، چگونه جمعچه چيزی مدرک تلقی می(گذارد به شواهد احترام می
 )شودمی

  خالق در حل مشکل داردرويکردی تحليلی و 

 کند استفاده می بع موجود بازپرسی را به نحو مؤثرتمام ابزار و منا 



در پاسخ به خشونت خانگی وجود های زيادی از عملکرد ضعيف پليس با اين که در گذشته و حتا در حال حاضر گزارش
  . قربانيان انجام شده است، کارهای زيادی برای پاسخ بهتر به چنين خشونتی و رسيدگی به نيازهای شتهدا

در برخی . دارند ابااتهام، يا شهادت در جريان محاکمه  ايرادقربانيان از شکايت به پليس،  در موارد خشونت خانگی گاهی
اند که وقتی شواهد کافی به گيری در مورد طرح اتهام را از دست قربانی خارج کرده و سياستی اتخاذ کردهکشورها تصميم

شود بازپرسی کاملی در مورد تمام در چنين مواردی، از پليس خواسته می. وجود دارد طرح اتهام اجباری استنفع اتهام 
اند باور کشورهايی که چنين سياستی را اتخاذ کرده. و مهاجم را دستگير کند دادهادعاهای مربوط به خشونت خانگی انجام 

  . توان به افزايش امنيت او در آينده کمک کرداين ترتيب می دارند اين کار در جهت بهترين منفعت قربانی است و به

ممکن است از پيش بردن اتهام به داليل مختلف اکراه  او، است نياز به همکاری قربانیدر طرح اتهام در کشورهايی که 
بترسد اگر فرد آزارگر از  و يا ه باشديا طرد اجتماع هراس داشت ،خانواده او و از انتقام فرد مهاجم احتمال دارد. داشته باشد

های قربانی و آمك به آاهش آن نشان ای به ترسالزم است پليس توجه ويژه در چنين شرايطی. خانه دور شود تنها بماند
، و هرجا قانون اجازه دهد تا قربانی به سرپناه انتقالت شامل اين کار ممکن اس. دهد و در جهت حفاظت از او قدم بردارد

ها ی اينهمه. باشدبرای مهاجم احکام ممانعتي صدور شود ريزي امنيت شخصی کار میانی برای برنامهزمانی که با قرب
  .آوری شواهد باشدبايد همراه با تحقيقات کامل پليس، شامل مصاحبه دقيق با قربانيان و شاهدان، استنطاق مهاجم و جمع

  ای از يک تجربه خوبنمونه

  . ی در سويل اسپانيا تشکيل شدگروه ديانا توسط نيروی پليس محل

، به دنبال پروتکلی که بين اداره مساوات و دفتر دولت محلی شورای شهرسويل امضا شد، يک واحد تخصصی در ٢٠٠٢در سال 
که  بودواحد تخصصی، گروه ديانا، بعد از اين  تشکيل. نيروی پليس محلی برای رسيدگی به خشونت مرتبط با جنسيت تشکيل شد

در . دانندا دور از خود میکنند، اغلب پليس راستفاده مکررا از خدمات پليس استفاده میدر معرض سوء تشخيص داده شد هرچند زناِن
دهی شد تا از قربانی شدن ثانويه جلوگيری کند و حمايت الزم را برای بازماندگان از طريق مراقبت نتيجه، گروه ديانا سازمان

، توسط از شرايط کلی آنان آگاهی ندارند با مسؤوالن متعددی کهجای برخورد به و به اين ترتيب بازماندگان  تخصصی فراهم آورد 
  . ند  ديده خواهند شدندايژه که مشکالت خاص آنان را میگروهی با تعليمات و

مبناي دگی قربانيان داشته باشد تواند بر زنشناخت فعل و انفعاالتی که در اين نوع خاص از جرايم وجود دارد و تأثيری که می
برای اين که واحد پليس محلی به بازماندگان . و تداوم فوريت، نزديکی،: خواهد بود آه اين معيارها عبارت است ازمعيارهای مداخله 

ارايه شده و برای اين که تا حد امکان خدمات  ،شدو عنوان رسمی تلقی نمی نبودتر شود، نامی را برگزيد که خالصه چيزی نزديک
 ١.نديدپوشمؤثر باشد افسران آن لباس فرم نمی

  
1 Amnesty International, Spain: More than words—Making Protection and Justice a Reality for Women who Suffer Gender Based 
Violence in the Home (London, 2005), p. 27. 

  عمومی: پاسخ پليس

وظيفه پليس پيشگيری و تحقيق درمورد جرايم جدی است؛ اين امر شامل مسؤوليت انجام تحقيقات فراگير در مورد همه 
  . جرايم خشونت خانگی و برخورد با همه افراد درگير با رعايت شأن و احترام آنان است

  :شودطور خالصه موارد زير را شامل میتحقيق در مورد جرم يک فرايند است و به

 عنوان خشونت خانگی اعالم شده استاسخ اوليه و سريع به همه مواردی که بهپ 

 تضمين امنيت همه افراد درگير 

 ان(قربانی، شاهد، مرتکب(يرند شناسايی جرم و همه کسانی که مستقيما در آن درگ(( 



 برای مثال اثر انگشت، متخصصان، پزشکان(گيری از همه ابزارهای ممکن بازپرسی بهره( 

 برای مثال اظهارات قربانی و شاهد، اسلحه، نامه، نوشته، مو(ی منظم همه شواهد مرتبط گردآور( 

 سازی تحقيق و تهيه گزارش دادگاهمکتوب 

 ٥٤تدارک و فراهم آوردن حمايت برای شاهد طی روند دادگاه 

خشونت عليه زنان که همه بندي پاسخ پليس به وقايع خشونت خانگی برمبنای اصول اعالم شده آن و بر اساس نحوه اولويت
  .اين موارد در راهنماهای عملياتی تعريف شده است

  ای از يک تجربه خوبنمونه

اين بسته که . سازمان همکاری فرماندهان پليس جنوب آفريقا يک بسته آموزشی جامع برای ارايه به پليس منطقه تهيه کرده است
مواد . کنندگان استنامه آموزشی و راهنمای شرکتنام دارد شامل درسخشونت عليه زنان و کودکان : SARPCCOراهنمای آموزشی 

استفاده جسمی، قاچاق زنان و آموزشی بر انواع مختلف خشونت عليه زنان و کودکان تمرکز دارد که شامل تجاوز، آزارجسمی، سوء
که در آموزش گنجانده شده برای  شنهاديراهنماهای پي. ن سنتی استرساهای آسيبکودکان، خشونت در زمان نزاع مسلحانه، و رويه

  .شوداکنون در سراسر جنوب آفريقا ارايه می واقدام و پيشگيری پليس است 

  

  )شت پليسافسران گ(پاسخ اوليه 

  :شود کهشوند توصيه میبه نخستين افسرانی که در صحنه خشونت خانگی حاضر می

  چون اين موقعيت اغلب توأم با اعمال . اطمينان حاصل کنندسريعا قربانی را از مهاجم جدا کرده و از امنيت او
قدرت و کنترل است، افسران الزم است در عين اين که همواره امنيت خود را در اولويت قرار دهند، اطمينان 

 .ديگر را ببينند و صداي هم را بشنوندتوانند يكحاصل کنند که طرفين دعوا نمي

 ای در صحنه وجود دارد يا نه و همه را خلع سالح کنندخص کنند اسلحهبرای حفاظت از همه افراد حاضر، مش  . 

  اگر مهاجم حضور دارد او را جدا کرده، و جستجوي بدني آرده تا مطمئن شوند خطری ندارد و سپس از صحنه
 .دور کنند

 درمان پزشکی برای افراد مجروح فراهم کنند 

 ف را مشخص کنندحقايق اوليه در مورد واقعه را معلوم کرده و تخل 

  آوری شواهد بالقوه در رابطه با تخلف کنندشروع به شناسايی و جمع 

  سمی اظهارات است بعدا انجام ممکن است مصاحبه عميق آه شامل ثبت ر(مصاحبه اوليه با قربانی را انجام دهند
 )شود

 با همه شاهدان مصاحبه کرده و در صورت لزوم اظهارات را مکتوب کنند 

                                                            
54 Adapted from the SARPCCO Training Manual …, p. 132. 



 ثال پزشکی قانونی، معاينه پزشکیبرای م(ريزی کنند بازپرسی ثانويه برنامه/پيگيری برای هرگونه( 

  برقرار کنند تماس )اگر موجود باشد(با خدمات ويژه قربانی برای کمک به مراقبت و حمايت از قربانی 

 تهيه کنندشواهد و اظهارات از گزارش رسمی  را مکتوب و تحقيق. 

  ای از يک تجربه خوبنمونه

. دهدروز می ١٠ديگر برای  يخشونت خانگی به محل م را برای انتقال فرد مرتکبالز رش، قانون تفکيک به  پليس اختيااتري در
های بسياری از حوزه. شودقوانين مشابهی در آلمان و سوييس اجرا می. دهند تمديد حکم به دادگاه درخواستبراي توانند زنان می

تواند مکمل اين احکام باشد اجزای ديگری می. کنند، شامل اخراج مهاجم از خانه مشترک فراهم میقضايی امکان احکام محافظتی را
کند که اين موارد روشن می. است تحت نظر گرفتنشاهد، و قوانين منع آزار و /که شامل دسترسی به سرپناه، محافظت از قربانی

 . تواند به ايجاد حاشيه امن برای زنان در برابر خشونت آينده کمک کندچگونه قوانين با همراهی پليس، دادگاه و حمايت اجتماع می

  تضمين امنيت قربانی

های پليس نياز برای امنيت شود که در رويهاز کشورهای عضو مصرا خواسته می) c( ٨بردهای نمونه، پاراگراف در راه
ها شامل تصميم برای دستگيری، حبس، اين رويه .قربانی و ديگر وابستگان خانوادگی، اجتماعی و غيره را در نظر بگيرند

  .بار آينده استچنين پيشگيری از اعمال خشونتو شرايط آزادی مهاجم و هم

تحقق حقوق قربانی و ايجاد نظامی که حريم، کرامت، و اختيار آنان را محترم شمارد اصول عملکرد خوب و نمونه پليس 
  ٥٥.است

-ها پليس را خبر کرده و تأييد کنند فريادها و صداهايی شنيدهحتا اگر همسايه. اردهايی ددر برخی کشورها پليس محدوديت
به زور شده يا بدون حکم جستجو به منازل مسکونی متوسل تواند نمیها آنبار بوده است، اي خشونتگر واقعهاند که نشان
لک خصوصی افراد شوند که يکی از توانند وارد مها افسران پليس تنها در صورتی میدر برخی کشور. دنوارد شو

  .ها مجوز داده باشدساکنان به آن

چه در باال ذکر شده بدون نقض حق حفاظت از امالک شخصی و توانند در شرايطی مانند آنافسران مجری قانون می
  :هايی را اتخاذ کنند که عباتند ازحقوق فردی رويه

 به . پاسخ دهد )هاقربانی، کودکان، همسايه(ه کسی است ها صرف نظر از اين که از طرف چپليس به همه تماس
رسيدگی خواهد  ای از خشونت يا مداخله پليس در خانواده وجود نداردها حتا در مواردی که هيچ سابقههمه تماس

 .شد

 احتمال (ی وقوع تهاجم، افسران پليس بايد خود را معرفی و با ساکنان خانه صحبت کنند در زمان ورود به صحنه
شود خواهد بر اين که چه کسی وارد خانه میشود خود مهاجم باشد چرا که او میدارد فردی که با او صحبت می

 .، و علت حضور خود را در خانه آنان توضيح دهند)کنترل داشته باشد

 افسران پليس براي ورود با آن منزل مسكوني درخواست مجوز آرده و بررسی کنند که همه چيز مرتب است .
 .چنين بايد با همه ساکنان آن محل صحبت آرده تا مطمئن شوند همه در امنيت هستندها همآن

                                                            
55 55 www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/logar.dv.pdf. 



  ئر صورت وجود مقاومت، پليس بايد آن را گزارش و مشخصات ساختمان و جزييات مکالمه با ساکنان را شرح
مهم است که برای مهاجم احتمالی روشن کنند که واقعه توسط پليس گزارش خواهد شد و ممکن است . دهد

 . به کار روداقدامات قانونی عليه او 

 آوري کنند خصوص در مورد جزييات واقعه، جمعها، بههمسايهاز  یچنين الزم است افسران پليس اطالعاتهم
ها را در معرض ها آنافسران پليس بايد دقت کنند هنگام مصاحبه با همسايه). ، فرياد، تخريب اشيامشاجره(

 .خشونت قرار ندهند

 زنند يا او را ببينند، شوند با قربانی حرف بوقتی افسران پليس مجوز ورود به محل مسکونی را دارند و موفق می
پليس بايد بررسي کند که آيا . انجام دهند اومهم است که بتوانند ارزيابی کلی خطر در مورد سالمت جسمی 

سطح باالی استرس، حالت (دهد وضعيت گوش به زنگ را نشان میشناختی از نظر روانديده آسيب قربانِی
 .، و آيا در ساختمان اسلحه وجود داردکسته شده، آيا وسايل خانه يا اشيای ديگری ش)شوک، افسردگی

 بندی آن واقعه کمک به طبقه افسران پليس بايد با قربانی و مهاجم جداگانه صحبت کنند و به دنبال شواهدی براي
 .عنوان جرم باشندبه

 

  )بازپرسان(پاسخ ثانويه 

اده او، ممکن است سطح دومی از پاسخ پليس برحسب جرم، شدت، و پيچيدگی آن و نيازهای منحصر به فرد قربانی و خانو
در برخی کشورها واحدهای پليس که . ای وجود داشته باشدازطرف بازپرسان، سرپرستان، و يا يک تيم چند چندحوزه

اين ساختار تعهد نهاد پليس . تر رسيدگی به جرايم هستنداز واحد بزرگ یوظيفه تحقيق وقايع خشونت خانگی را دارند بخش
  .دهدکنی اين شکل از جرم و تضمين حفاظت از زنان را نشان میبه ريشه

خصوص در موارد خشونت خانگی برای تضمين پاسخ منظم پليس که بتواند به بهترين نحو نيازهای محافظتی را، به
نی از سير اين امر شامل در جريان گذاشتن قربا. های بازپرسان  ثانويه اداره کلی مورد استکند، يکی از نقشبرآورده 

  . تر استحبس مهاجم، و نحوه دسترسی به خدمات بيش/رسيدگی به مورد، حکم آزادی

افتد، و يک تحقيق اتفاق می" اداره"ي شود، فرايندی است که در ادامهنيز گفته می" اداره پرونده"که به آن " اداره مورد"
در بسياری . يرد، شناسايی و توقيف فرد متخلف استشامل هماهنگی در گردآوری شواهد، مصاحبه با قربانی و شاهد، پيگ

  :شوند که شاملهای زيادی مواجه میاز موارد بازپرسان با چالش

 اداره زمان 

 خستگی بازپرس 

 اداره تقاضاهای زياد برای خدمات و منابع 

 های متعددهدايت و اداره بازپرسی 

 بندی و تحليل معنی و ارزش حجم زياد اطالعاتطبقه 

  شاهد/مدارک، شواهد، و اظهارات قربانیپيگيری 



 شناسايی و مصاحبه با همه شاهدان و قربانيان مرتبط 

 ان(شناسايی و يافتن محل متخلف( 

 تضمين امنيت آينده قربانی 

 های انجام شده در مورد موضوع و پيشرفت ها در پرونده و در جريان گذاشتن مسؤوالن از ارزشيابیثبت يافته
 مورد

های آن کاهش نياز به انجام تواند برای به حداقل رساندن مداخله در زندگی قربانی باشد که يکی از راهاداره مورد می
  .تر استهای بيشمصاحبه

تحقيق دستی و توسط قلم و کاغذ انجام /تر کارهای مربوط به اداره موردجای استفاده از پرونده الکترونيک بيشاغلب به
توانند منجر به اشتباهاتی در تحقيق، شده همه میها، اطالعات جابجا شده يا گماسب پروندهکمبود منابع، ثبت نامن. شودمی

- هر مشکلی می. شودبانی تأخير در حل و فصل يک مورد، عدم شناسايی ارتباط با ساير موارد و خأل در حفاظت از قر
  . ي کارهای متخلف شودامهه ادبيا شاهد را افزايش داده و منجر  تواند سطح آسيب وارد شده به قربانی

اداره مورد بر تعيين و . ها و شواهد نيز ربط داردقدر که به اداره افراد و منابع مرتبط است به اداره دادهاداره مورد همان
ها تمرکز دارد که مند به اداره دادهها و رويکرد نظامپذيری، ابداع سيستمکارکرد تحقيق، مسؤوليت/محول کردن وظايف

  .ها حل و فصل موارد و پيشگيری از ادامه قربانی شدن يا وقوع آن در آينده استلی همه اينهدف ک

شود که خصوص در تحقيق موارد بزرگ و با آسيب باال استفاده میای اغلب در موارد پيچيده، بههای چندحوزهگروه 
رفع همه نيازهای قربانيان را نداشته  معموال در اين شرايط پليس ممکن است ابزارهای تخصصی، دانش يا منابع برای

تواند چيزی اظهار کند، از نوعی اختالل ديده که نمیقدر آسيببرای مثال در مورد جرايمی که قربانی آن ؛باشد
در تمام اين موارد ممکن است الزم باشد بازپرسان با . برد، يا نياز به کمک مترجم وجود داردروانی رنج می/شناختی

کمک به قربانی و  یاری کنند تا مساعدت تخصصی را براشناسان، يا ديگران همککاران اجتماعی، روانمشاوران، مدد
  .بازپرسان هردو فراهم آورند

  واحدهای بازپرسی تخصصی، حمايت و خدمات

 ويژه خشونتهای تخصصی وجود دارند که درگير کار با خشونت عليه زنان، و بهبرحسب نوع نهاد پليس، تعدادی گروه
  :ها عبارتند ازاين. خانگی هستند

  های اين واحدها همه جنبه. استواحدهای بازپرسی که منحصرا در خدمت پاسخ به وقايع خشونت خانگی
در برخی نهادها اين واحدها کامال يا عمدتا از بازپرسان  .شودبازپرسی و اطمينان از امنيت قربانی را شامل می

 .زن تشکيل شده است

 اين موارد . يابدمحرز شده ادامه می تحت نظر گرفتن براي مواردی که آزار يا جرِم/آزار یويژه واحدهای جنايی
 . کنندتعريف می" تحت نظر گرفتن" را گاهی 

 واحدهای ارزيابی تهديد که ممکن است در حفاظت از قربانی پيش از محاکمه و بعد از آن دخيل باشند. 

 کنندآوری و تحليل میشواهد را جمعصحنه جنايت که /واحدهای پزشکی قانونی. 



 شوند تا بگير و داوطلب است که به صحنه جرم فرا خوانده میخدمات ويژه قربانيان که شامل کارکنان حقوق
تر و هرجا اين افراد دسترسی به خدمات حمايتی بيش. شوندجانشين بازپرسان در کمک به قربانيان و تسلی آنان 

عنوان نوعی حامي همراه قربانی در دادگاه چنين ممکن است بهها همآن. کنندتسهيل میمقدور بود جبران مالی را 
 . حاضر و او را از جريان محاکمه و نتيجه آن مطلع نگهدارند

ها، خدمات اجتماعی و ساير نهادهای دولتی و اجتماعی وابستگی ها، زندانبرخی از اين واحدهای تخصصی به دادگاه
ها در حل و فصل مورد و ايجاد امنيت برای همه آن. بط با تحقيق، محاکمه يا امنيت قربانی استدارند که همگی مرت
  . قربانی سهيم هستند

اندازی واحدهای پليس متشکل از زنان هستند بايد در نظر بگيرند که خطر تبديل آن به واحد نهادهای پليس که در فکر راه
شوند و اثربخشی يا زنانه، اين واحدها به حاشيه رانده می اهايی تمامشکيل گروهبه اين معنی که با ت. ها وجود دارداقليت

را در عوض بايد تقويت موضع، اهميت، و جايگاه اين واحدها . شودها وجود دارد کاسته میبرداشتی که از سودمندی آن
ورود به آن دشوار است، به  که گرفتها را واحدهای برگزيده در نظر وضعيت مطلوب اين است که آن. در نظر گرفت

  . تعليمات عالی و ابزار پيشرقته دسترسی دارد، و در خدمت هدفی مهم است

  ای از يک تجربه خوبنمونه

در سال . قربانی خشونت خانگی پيشقدم شد ی تخصصی پليس برای حمايت از زنانبرزيل از کشورهايی بود که در استفاده از واحدها
، پليس برزيل در يک ايالت اولين پاسگاه تخصصی پليس را برای رسيدگی به وضعيت زنان قربانی خشونت خانگی و خشونت ١٩٨۵

ی داشت اامعه شيوع گستردهاندازی اين تسهيالت در تشخيص اين حقيقت بود که هرچند خشونت در جريشه راه. اندازی کردجنسی راه
  . شدرسيد و محاکمه میاز اين وقايع به پليس و متعاقبا موارد کمی به دادگاه میهای کمی شراگزاما 

شناختی به قربانيان خشوت ی حقوقی و روانهاحمايت در خدمت ارايه ميالدی ٧٠ ههای طرفدار حقوق زنان که از اوايل دهسازمان
شدند که شهامت مراجعه به پليس و ثبت يده مجری قانون موجب دلسردی معدود زنانی میندگزارش کردند افسران تعليم ،خانگی بودند

شدند باعث می آرده وها را تحقير کردند، گاهی آنبرای مثال حرف زنان را باور نمی. شکايت عليه شوهران بدرفتار خود را داشتند
در نهايت، . شدپرسيدند که تجاوز به حريم خصوصی زنان تلقی میهايی میؤالحس آنند، و گاهی سمسؤول  آن اتفاق خود را ها درآن

پختن يک غذای خوشمزه "کردند که بهتر است به خانه برگردند و وضعيت را با ت میشد و زنان را نصيحشکايتی ثبت می ندرتا
  . آرام کنند" برای شوهرشان و راه نينداختن يک دعوای ديگر

  . مقصر بوده است شد که خوداغلب متهم می تحقير از اين هم بدتر بود و قربانی استفاده جنسیتر موارد سوءدر بيش

در پروژه اوليه کمک منحصرا . اندازی کردپائلو اولين واحد حمايتی را برای زنان راهتغيير اين وضعيت دولت ايالت سائوبرای 
با . صحبت آننددرباره تهاجم رخ داده توانند تر ميراحت که قربانيان وجود داشت اين باور زيراشد توسط افسران پليس زن ارايه می

شناختی، اجتماعی، و قانونی نيز حمايت روان ،همسر، الزم بود واحدها عالوه بر خدمات پليس آزارهای موضوع توجه به پيچيدگی
سازی در مورد مسايل جنسيتی و های آگاه، الزم بود تمام کارکنان واحد دورهرفتار محترمانه با قربانيانبرای اطمينان از . ارايه کنند
  . های تخصصی را بگذرانندساير دوره

يس برای زنان قربانی خشونت خانگی و خشونت واحد حمايتی تخصصی پل ٣۶٠در حال حاضر در برزيل . اين تجربه رشد کرد
شده به پليس هر سال در د موارد گزارشو تعدا اندشدهدر معرض خشونت  واحدها تبديل به مرجعی برای زناناين . جنسی وجود دارد
  . حال افزايش است

 

 آوری شواهدجمع

تواند شواهد می). برای مثال اظهارات يک شاهد(يا کالمی باشد ) برای مثال اسلحه، سند، يا عکس(تواند مادی شواهد می
  . فرد را متهم يا تبرئه کند و برای محکوميت متهم در دادگاه الزم است



  :تحقيق پليس بايد در جريان يک

 عنوان مدرك استفاده شودتواند بهدر جستجوی چيزهايی باشد که مي 

  اي داردمدرك چقدر محكم است و چه فايده آنبتواند تشخيص دهد 

 آوری، کجا و توسط چه کسی يافت شده استمستند آند آه شواهد مادی در چه شرايطي جمع 

  مالكيت پليس خواهد بوداطمينان حاصل کند که شواهد مادی هميشه  در 

 حفاظت و نگهداری کنند با توجه و مراقبت از شواهد مادی در برابر مفقود شدن، تخريب، يا زوال 

 اهميت، مفهوم، و مرتبط بودن شواهد را تحليل کند 

ه حقيقتا شدهد ارايهابه اين معنی است که بازپرس بتواند به درستی و صحت در دادگاه شهادت دهد که شو" هدااستمرار شو"
بازپرس بايد بتواند شهادت . آوری را دارندی زمان جمعهايی هستند که در ابتدا يافت شدند و هنوز همان شرايط اوليههمان

دهد که شواهد به چه کسی تسليم شد و چه کسی در فاصله بين لحظه ارايه در دادگاه و در اولين لحظه يافت شدن به آن 
رار شواهد مادی، بازپرس بايد يادداشت کاملی در مورد آن وشرايط يافتن آن تهيه و برای اثبات استم. دسترسی داشت

توصيف کاملی از آن مورد ارايه دهد و مشخص کند که مدرك در چه وضعيتي قرار داشته، کجا، توسط چه کسی و در چه 
هدف از همه مراحل ذکر شده اين  .زمانی يافته شد، در کجا نگهداری شد و چگونه حفاظت از آن در پاسگاه پليس تأمين شد

  .انداست که نشان داده شود مدارك در طول زمان و هنگام ارايه به دادگاه قوت و قدرت خود را حفظ کرده

هنگام تحقيق در مورد خشونت خانگی و ساير اشکال خشونت عليه زنان، عالوه بر اظهارات شاهد، پليس بايد از دامنه  
  :د که عبارت است ازاشکال مختلف شواهد آگاه باش

  توان از آن عکس که می) برای مثال زخم، خراشيدگی، کبودی، شکستگی، خفگی، کنده شدن مو(عاليم جراحت
 کننده برسدگرفته شود يا به تأييد پزشک معاينه

 لباس پاره 

 ناخن شکسته 

 گيرهای ضبط شده در پيامپيام 

 گير بخش اورژانس پليسهای ضبط شده در پيامپيام 

 گر جزييات اعمال خشونتچه توسط مظنون يا توسط قربانی که نشان - هاها، يادداشتهای روزانه، نامهداشتياد -
 استفاده در گذشته استبار و سوء

 اسلحه 

 بار استگر واقعه خشونتي خانه که نشانوسايل شکسته 

 ها، دوستان و خانوادهي همسايهمشاهده 

 اندقبلی خدماتی را ارايه کرده باراظهارات کسانی که در حوادث خشونت 



 های پليس از حوادث قبلیگزارش 

 تواند استفاده شودفقط با اجازه قربانی می(اند قبلی را ثبت کرده هایتهای پزشکی که جزييات جراحپرونده( 

 شواهد مربوط به احکام دادگاه، شامل احکام ممانعتی يا  محدودکننده با وثيقه و ضمانت 

  استفاده مهاجم از الکل يا موادشواهد مربوط به 

 پرونده جنايی قبلی متهم و ساير افراد مظنون/سابقه 

 ایاندی 

 های کامپيوتری، اينترنتی، و تلفنی و ساير اشکال شواهد الکترونيکپيام 

  .شوددر برخی موارد قربانی ممکن است در اثر خشونت فوت کرده باشد که در اين شرايط خود جسد مدرك تلقی می

  .آوری، حفظ، و يک به يک مکتوب شودمورد بايد با دقت جمعهر 

  ای از يک تجربه خوبنمونه

تهيه کرده است که " راهنمای بازپرسان در مورد شواهد پزشکی قانونی"نظام سلطنتی کانادا پاکتی با عنوان در کانادا، پليس سواره
صحنه شايع جنايت را که ممکن است  ١۶اين راهنمای مرجع، . انی دارندتواند مورد استفاده تمام افسرانی قرار گيرد که فعاليت ميدمی

 ٧۶نين چاهنما همر. کندرا فهرست می دشوهای يافت میمدارآي که در اين صحنهترين در آن حاضر شود و معموليک افسر پليس 
هنما از ادر تمام طول ر. دهدشرح می آوری، حفظ، و تحويل آن راترين اشکال شواهد را فهرست کرده و نحوه جمعمورد از شايع

 . و روندهای کليدی استفاده شده است هانكتهها و نمودارهای ساده برای به تصوير کشيدن عکس

  

  تجاوز/شواهد خشونت جنسی

گر آن را زايی هستند که تحمل آن برای هر کسی بسيار دشوار است حتا اهای جنسی، شامل تجاوز، وقايع آسيبخشونت
به رابطه جنسی را دارند که اين نه به همسر و " نه"تمام زنان حق گفتن  .باشدمرتکب شده  جنسی و فردی نزديکشريک 

ي کشورها تجاوز و خشونت جنسی را در محدوده متأسفانه هنوز همه. گرددرابطه در حريم خصوصی خانه نيز برمی
-برای تحقيق پليس وجود ندارد، حداقل می" جرمی"وقتی  در چنين مواردی. اندميت نشناختهازدواج به عنوان جرم به رس

  . توان نياز به ارايه نوعی حفاظت از قربانی را مطرح کرد

ای قدم برداشت گونهبايد به. آوری شواهد مرتبط، بازپرسان بايد حساسيت زيادی به خرج دهنددر اين نوع تحقيقات و جمع
مل شده احترام گذاشته شود و دخالت در زندگی خصوصی او به حداقل که به قربانی، حريم خصوصی او، و آسيبی که متح

  . برسد

گذارند که شامل اثر گاز گرفتن، بزاق، خون، منی، بخشی جا میچنين اعمالی معموال شواهد مشخصی برای بازپرسان به
خی شواهد خود مهاجم هم ممکن است حاوی بر. های خاص، مو و پارچه استها، تسمهاز بافت بدن زير ناخن

اند ها به لباس او چسبيدهميکروسکوپی از صحنه جرم مانند لکه، مو، و پارچه  باشد و به همين شکل و در حالی که اين
ممکن . کننده باشدتواند در مرتبط کردن متخلف به آن صحنه جرم کمکآوری چنين شواهدی میجمع. محل را ترک کند

  . گاه پزشکی قانونی معاينه شونداست الزم باشد همه اين شواهد در آزمايش



در مورد شواهد به اين معنی است که فرايندها و دانش علمی برای بررسی چيزی با هدف حقوقی " معاينه پزشکی قانونی"
معني نوعی مدرک مادی از يک جرم مانند خون، معموال به" مدارك پزشکی قانونی"بر اساس اين تعريف . شودانجام می

های علم پزشکی قانونی متضمن دانشی است که از حوزه. ت که مورد معاينه علمی قرار خواهد گرفتمنی، يا پارچه اس
  . مختلف علم تا فرايندها و مباحثات پزشکی قانونی برگرفته شده است

تواند در يک تحقيق کمک کند و بداند در محل خدمت او چه بازپرس خوب بايد بداند که چگونه علم پزشکی قانونی می
  . هايي در استفاده از آن وجود داردوديتمحد

  :هنگام انجام يک بازپرسی مهم است که

  :گذاری شود که شامل اين موارد استهمه مدارک پزشکی قانونی فورا برای شناسايی بعدی در دادگاه نشانه) الف

i( زمان ضبط؛ 

ii(  توسط چه کسی؛/از چه کسی 

iii( توصيف دقيق مدارک؛ 

iv( بندی؛شيوه بسته 

v( زمان تحويل و محل امني که آن مدرك برای نگهداری تحويل داده شده؛گر برچسب نشان 

vi( محل حفظ؛ 

  بندی شود؛همه مدارک جداگانه بسته) ب
  برای جلوگيری از آلودگی و آسيب شواهد اقدام شود؛) پ
  استمرار در حفظ شواهد رعايت شده و روند آن ثبت شود؛) ت
  . امل تحليل پزشکی قانونی برای هر مورد استگزارش کتبی مشروح از همه شواهد تهيه شود که ش) ث

برای مثال لباس خونی، لباس زير که حاوی منی و مو است و چيزهايی که (ای است انوقتی مدرک مربوط به تحليل دی
  :، بازپرسان بايد)حاوی بزاق است

  :بندی کنند که آسيب نبيندآوری، حمل، و بستهای جمعگونهمدرک را به) الف

i( اشته و داگر مدرک با دستکش بر. های تميز التکس يا نيتريل استفاده شودمدرک بايد از دستکش هنگام حمل
 د بايد برای مورد بعدی دستکش را عوض کرد؛وشمیحمل 

ii( بندی شودتا حدی که از نظر منطقی ممکن است، مدارک بايد جداگانه بسته) .خاطر داشته باشيد که نبايد در به
 ؛!)ای خود آلوده کنيدانبچسبانيد وگرنه ممکن است آن را با دیپاکت را با زبان 

iii( های دار، و لباس خونی را بايد جداگانه در پاکتاشياء مرطوب مانند بافت و پارچه خاکی، لباس زير لکه
 ؛)هر مورد در يک پاکت(کاغذی گذاشت 

iv( بندی کامال خشک شوداز بسته چيزهايی که خيلی مرطوب است مانند لباس يا بستر آغشته به خون، بايد قبل .
که محلی مطمئن و امن " اتاق خشک کردن"بندی کنيد و به آن  مورد را با دقت در يک پاکت پالستيکی بسته

-انگاری در اين کار ممکن است منجر به تخريب و تجزيه زيستسهل. برای خشک کردن است منتقل کنيد
 رود؛ای از بين میانتحليل دیشناختی چنين شواهدی شده و بنابراين فرصت برای 



v( وموم کرد و سپس بازپرس بايد توان درون يک پاکت مهراال را میشواهدی غير از موارد ذکر شده در ب
 حروف اول اسم خود را روی در پاکت ثبت کند؛

vi( های تهاجم جنسی، بايد تا زمان استفاده در آزمايشگاه در يکمدارکی که قابليت تجزيه دارند، مانند کيت 
 .يخچال امن حفظ شود

vii( هايی که از قربانی يا صحنه جرم جمع آوری شده از مظنون با آندر همه اين موارد الزم است شواهد جمع
 شده تماس پيدا نکند؛

ذکر شد، بايد برای بررسی به آزمايشگاه جنايی محلی ) iv(هايی که در زيرپاراگراف الف تمام مدارک، غير از آن) ب
  چسب زده شده و در اداره اموال پليس ضبط شود؛فرستاده شده يا بر

  :های تکميل شده بايد شامل اين موارد باشدگزارش) پ

i( توصيف هر مورد؛ 

ii(   محل ضبط هر مورد؛ 

iii(  شرايط ضبط آن؛ 

iv( شود؛محلی که ذخيره می 

v( های متناسب های درخواست شده، شامل قابليت دسترسی نمونههای هريک از آزمايشويژگی")نمونه معلوم" ،
تواند برای مقايسه با شواهد صحنه جرم ای که مشخصا از خون قربانی يا مظنون گرفته شده و مینمونه يعنی

 ). استفاده شود

-ه جنسی استفاده از پروتکل و جعبهاستفادآوری مدارک در تحقيق موارد تجاوز يا ساير اشکال سوءيک رويکرد برای جمع
اي است که تنها بازپرسان و گونهها در نظر گرفته شده اغلب بهتمهيداتي آه در اين پروتكل. اختصاصی استابزار 

  . آوري آنندتوانند اين مدارك را جمعکارکنان زن و با استفاده از تسهيالت پزشکی اختصاصی مي

آوری شواهد از قربانيان برای جمع) ها حضور دارندلب در بيمارستانغکه ا(از کشورها، کارکنان پزشکی  در بسياری
آوری های تخصصی برای جمعابزارها و فرماين پزشکان اغلب از جعبه. اندای ديدههای ويژهتجاوز و تهاجم جنسی آموزش

  . نمودار نشان دادن جراحات قربانی بخشی از اين ابزارها است. کنندو ثبت شواهد يافت شده استفاده می

های چنين داخل بدن خود باشد، پروتکلنی ممکن است دربرگيرنده شواهد متعددی در لباس يا بدن و همجايی که قربااز آن
  :ها عبارت است ازاين  پروتکل. آوری شواهد الزم استای برای جمعويژه

 آهستگی و با دقت يکی بعد از در حالی که آن زن روی مالفه کاغذی بزرگ و تميز ايستاده، لباسش را به
- ، يا هر چيز جزيی ديگر از شواهد را آه ممکن است بيفتد جمع میآن کاغذ هر مو، پارچه. درآورد ديگری

 .بندی و برچسب زده شودهر بخش از لباس بايد با دقت تحويل افسر بازپرس شود تا يکی يکی بسته. کند

 هايی که ممکن است جراحتها، وساير ها، کبودیافسر بازپرس يا آارآنان پزشکی بايد با دقت از تمام نشانه
يک رويکرد برای انجام .  و آن را ثبت کنند) ترجيحا رنگی(هنوز در بدن زن وجود داشته باشد عکس گرفته 

 ).دهدای از اين نمودارها را نشان مینمونه Iضميمه (اين کار استفاده از نمودارهای عمومی ثبت آسيب است 

 های قربانی باقی مانده باشد است در اثر چنگ زدن زير ناخن هر نوع بافتی از مهاجم يا قربانی که ممکن
 .آوری شودجمع

 توانند معاينه بدنی کامل از آن زن را انجام داده و ثبت کنند که شامل ذکر در غياب پليس، کارکنان پزشکی می
و شواهد  همه جراحات و شواهد خشونت جنسی به واژن و مقعد، معاينه همه منافذ برای جمع شواهدی از منی



- آوری شواهد همجمع. ای از خفگی دقت کردچنين بايد برای ثبت هر نوع نشانههم. ديگری از اين دست است
برای جمع کردن هر مويی است که ممکن است از ) سر و زهار(چنين شامل شانه کردن دقيق موی قربانی 

 . مهاجم باقی مانده باشد

آوری شواهد تجاوز و تهاجم جنسی در ابزارهای تخصصی برای جمععبهدر بسياری کشورها پليس و کارکنان پزشکی ج
آوری بار مصرف جمعوموم شده و يکهای مهرمراه با انواع مختلف ظرفابزارها معموال هجعبه اين . اختيار دارند

  .شواهد بوده و دستورالعمل توصيفی گام به گام و مهرهای الزم هم در آن گنجانده شده است

  

  از يک تجربه خوب اینمونه

را برای تحقيق در مورد تجاوز اتخاذ کرده که شامل تأسيس سه " متمرکز بر قربانی"شهر لندن رويکرد در انگليس، پليس کالن
خدمات پناهگاه برای قربانيان دسترسی به درمان پزشکی، معاينه پزشکی قانونی، و خدمات حمايتی را بدون . در لندن است" پناهگاه"

اهم کرده و به قربانيان کمک های جنسی را فرچنين دسترسی به افسران تحقيق خشونتها همآن. کندهويت فرد فراهم می آشکار شدن
توان با شود، مینام ثابت میها بیهرجا که شواهد پزشکی قانونی از گزارش. بگيرند هراوشکار شدن هويت مشبدون آند بتوانند کمی

اين . آردهای ديگر مطلع جماتهبا  يا شواهد مرتبط شواهد تأييدآميز از يافتن قربانی تماس گرفت تا او راواسطه متخصصان پزشکی با 
هرگونه تخلف پليس از رازداری در ارايه خدمات يا . شدنمی تر گزارشردی شود که پيشتواند منجر به پيگرد موافرايند حمايتی می

 . شهر بزندها و پليس کالنگاهعتماد قربانيان به خدمات اين پناهتواند لطمه شديدی به اها میگاهدر پناه

   

  معاينه قربانی/مساعدت پزشکی

مطلوب است . اند، ارايه سريع خدمات پزشکی استيک راه اطمينان از سالمت زنانی که خشونت خانگی را تجربه کرده
اين امر ممکن . کنند خود زن باشند، کمک میخصوص در مورد خشونت جنسی يا تجاوزکارکنانی که به قربانی زن، به

  . است به آاهش احساس معذب بودن زنان در سير درمان آمك کند

توانند خدمات متعددی را ارايه کنند که شامل تجاوز، کارکنان پزشکی می/در موارد خشونت خانگی و خشونت جنسی
ها در موارد تجاوز، آن. و ثبت شواهد جرم است آوریدرمان جراحات، مشاوره و ارجاع برای مشاوره، و کمک به جمع

ايدز رسيدگی کنند که شامل مشاوره، آزمايش، /ویآیشونده از راه جنسی و اچهای منتقلتوانند به خطر بيماریچنين میهم
  . و درمان پيشگيرانه است

-اهنمايی الزم را در مورد جمعکنند بايد تا حدی آموزش و رآوری شواهد به پليس کمک میکارکنان پزشکی که در جمع
در تمام معاينات پزشکی که شواهد پزشکی . های مناسب ثبت شواهد دريافت کرده باشندآوری شواهد، نحوه آن، و شيوه

بايد حريم و رازداری در مورد قربانی مراعات شده و تنها اطالعاتی به پليس تحويل داده شود  شود،آوری میقانونی جمع
  . اع شواهد ذکر شده در باال استکه مرتبط با انو

ها اند ثبت کند تا در صورت لزوم از شهادت آنپليس بايد نام و اطالعات تماس کارکنان پزشکی را که درگير مورد بوده
  .در دادگاه استفاده شود

   

  هاان و اظهارات آنمصاحبه با قرباني

آوري کند و به تصميم برای اطمينان حاصل کند، شواهد را جمعچه رخ داده کند تا از آنپليس با قربانيان مصاحبه می
مصاحبه با زنان قربانی خشونت نياز به مراقبت، صبر، و . های بعدی کمک کندطراحی اقدامات پيشگيرانه از خشونت

باشند، يا برخی ممکن است از ارايه جزييات کامل اکراه داشته يا در مرتبط کردن حقايق با يکديگر مردد . حساسيت دارد



عالوه، قربانيان حق دارند از حرف زدن امتناع آرده يا در زمان به. ممکن است اظهارات خود را پس بگيرند هر زمان
  . ديگری اطالعات را اظهار کنند

صرف نظر از محل، پليس الزم . مصاحبه پليس با قربانيان ممکن است در خانه، سرپناه، بيمارستان، يا پاسگاه پليس باشد
  .ها را با احترام و با حفظ حريم و رازداری قربانی انجام دهدهمه اين نوع مصاحبه است

بخش (ريزي امنيت فردی قربانی را دربرگيرد ای برنامهگونههر مصاحبه پليس با يک زن قربانی خشونت خانگی بايد به
  ).ث در پايين را مالحظه کنيد

بنابراين . دهدها ميوار است، اغلب وجود يك همراه حس بهتری به آنچون گزارش به پاسگاه پليس براي زنان اقدامي دش
  . ي همراه داشتن فردي مورد اعتماد را داشته باشندمهم است آه قربانيان اجازه

شان توانند اول، وسط، و آخر صبتسختی میقدر عصبی هستند که بهبسياری از زنان در زمان ورود به پاسگاه پليس آن
قرار کند و يا منجر به نگرشی آور است و ممکن است افسران پليس را بیچنين وضعيتی استرس. ط کنندرا به هم مرتب
ها، خوب است که افسران پليس يا برای غلبه بر اين موقعيت. اعتنايی، تحقير يا حتا اهانت در آنان شودهمراه با بی

جنسيت ديده باشند تا با زنان محترمانه رفتار کرده،  های حساس بهدهند، آموزشداوطلبانی که کار پذيرش را انجام می
مشخص کنند چه موضوعی آنان را به پاسگاه کشانده، بررسی کنند آيا جراحتی وجود دارد که نياز به مداوای پزشکی 

  . چه رخ داده هستندها در وضعيت مناسبی برای توضيح آنداشته باشد، و اطمينان حاصل کنند آن

ترسند حريم و دهند هنگام گزارش گمنام باقی بمانند چون میارند از پليس کمک بگيرند و ترجيح میاغلب زنان اکراه د
استفاده جنسی، شرمنده و خصوص در موارد تجاوز و سوءچه اتفاق افتاده، بهخاطر آنها بهآن. رازداری مراعات نشود

خانواده و اجتماع از آن  ها را بکشد، يا اگررده و آنترسند فرد آزارگر به گزارش پی ببسياری از زنان می. خجل هستند
  . د مورد شماتت قرار گيرندمطلع شو

داوری و تبعيض با زنان برخورد جا هستند نه برای قضاوت و بايد هميشه بدون پيشافسران بايد بدانند که برای کمک آن
  . مداوای هرنوع جراحتی اطمينان حاصل شده است مصاحبه با زنان تنها وقتی بايد انجام شود که از امنيت آنان و. کنند

اتاق استنطاق محل . ای آرام و خصوصی برای مصاحبه با قربانيان داشته باشندهای پليس محوطهمطلوب است پاسگاه
اين محل بايد نزديک به محوطه پذيرش در جلوی پاسگاه اما دور از انظار عمومی . ها نيستمناسبی برای اين مصاحبه

  . باشد

  :تواند مانند مورد زير باشدکند که میرويکرد حفاظتی برای مصاحبه با قربانيان يک برنامه اختصاصی را دنبال می

يک محل مناسب انتخاب 
 کنيد

پاسگاه  از تربيش باشدبسته به موقعيت، اگر مصاحبه با قربانی و شاهد در خانه او 
زنان ممکن است از صحبت از سوی ديگر، برخی از . کندپليس اطالعات ارايه می
م تواند در بيمارستان يا سرپناه زنان انجاو مصاحبه می بودهدر خانه بسيار هراسان 

تر احساس راحتی پرسيد کجا برای اظهارات خود بيشاز زنان قربانی يا شاهد ب. شود
 . کنندمی

در مورد حضور ديگران 
 تصميم بگيريد

ديده مصاحبه با قربانی را انجام تعليممطلوب است که يک افسر پليس باتجربه و 
  . ند برای کمک و مراقبت از قربانی حاضر باشداتويک افسر ديگر هم می ٥٦.دهد

در مواردی که خشونت منجر به جراحات شديد شده، پليس بايد ثبت مصاحبه با ابزار 
  . صوتی و تصويری را مد نظر داشته باشد

                                                            
56 There is some international debate over the preferred gender of the officer who conducts the interview. Some suggest that women officers 

should interview women victims, while others suggest that this is sexism and that experienced officers with relevant training, regardless of 
gender may conduct interviews. 



ر مهاجم يا در اتاق مخصوص استنطاق گاه نبايد در حضومصاحبه با قربانی هيچ
 . باشد

خواهيد هايی که میسؤال
 مطرح کنيد طراحی کنيد

های کليدی قرار است مشخص کند چه سؤال بهبازپرس الزم است قبل از مصاح
 ).برای مثال، چه کسی، چرا، کجا، کی، چگونه(پرسيده شود 

عالوه، به. را اعالم کنيد ، تاريخ، و محل ثبتساعتشود، اگر مصاحبه ضبط می معرفی
 . بازپرس بايد خود را با ذکر نام به قربانی معرفی کند

  :های زير را درنظر بگيردبازپرس برای ايجاد احساس راحتی در زنان کمک قواعد مصاحبه

 "ک هستم نه برای قضاوت و متهم کردنمجا برای کمن اين" 

 " الزم است بدانم و الزم . بگوييداگر منظور شما را اشتباه متوجه شدم لطفا
 ."است آن را درست بفهمم

 "کنم دوباره سعی می. شويد لطفا بگوييدگويم متوجه نمیاگر چيزی که می
 ."آن را بگويم

 "بگوييد يا عالمت توقف را احساس کرديد راحت نيستيد لطفا  اگر هر زمان
يگر يک دست را در حالی که کف آن به سمت فرد د(به من نشان دهيد 

 )."است باال آوريد

 "آن را کنيد ممکن است من چيزی را از قبل بدانم دوباره حتا اگر فکر می
 "بگوييد

 "طفا حدس نزنيد، بگوييد در مورد آن اگر درباره جوابی مطمئن نيستيد، ل
 ."مطمئن نيستيد

 "دهيد که من در خاطر داشته باشيد شما داريد ماجرايی را شرح میلطفا به
تر درباره آن به من بگوييد، هرقدر بيش. آن حضور نداشتمزمان وقوع 

 ."بفهمم چه رخ داده است متوانتر میبيش

 "شومخاطر داشته باشيد من از دست شما عصبانی يا ناراحت نمیلطفا به". 

 " صحبت کنيد و واقعا اتفاق افتاده استتنها در مورد چيزهايی که درست. 

ترين بخش مصاحبه باشد که در آن قربانی ترين و تفصيلیمهم توانداين بخش می شرح حال آزاد
  . کندترين اطالعات را آشکار میجزيی

. شنيده است از آن زن بخواهيد با زبان خود بگويد چه چيزی را تجربه کرده، ديده و
. ترين جزييات ممکن بازسازی کنداو بايد با بيان خود واقعه و شرايط آن را با بيش

." آوری به من بگويیخاطر میز ابتدا هرچيزی در مورد واقعه بهمايل هستم ا
  . صحبت او را قطع نکنيد

- داشتيد می"يا، " بعد چه اتفاقی افتاد؟"زن صحبت را متوقف کرد، بپرسيد  اگر آن
او را با صداهايی مانند آها آها، يا ]". آخرين گفته او را دوباره تکرار کنيد[گفتيد که 

  . تشويق کنيدزدن  اوهوم به حرف

اگر زن مکث . کندگوش می طرح پرسشيا  ايجاد وقفهبدون  را بازپرس تمام داستان
بازپرس "). اتفاقی افتاد و بعد چه"مثال (کرد، بازپرس او را به ادامه تشويق کند 

  .  کندند، صبور است و جزييات را کامال ثبت میآگوش می

استفاده ممکن است از صحبت در ا سوءخاطر داشته باشيد برخی قربانيان خشونت يبه



ها را تهديد به آسيب يا ممکن است مهاجم آن. چه رخ داده اکراه داشته باشندمورد آن
 . مرگ کرده باشد

به صحبت، ارايه پيشنهاد،  دهيای است که بدون جهتگونهباز به - ساختار سؤال انتها های آزادسؤال
 - های انتهاسؤال. دهدمي تر راايه اطالعات بيشاريا در فشار گذاشتن، به فرد امکان 

و اين خطر را که بازپرس  دادهباز به فرد اجازه کنترل بر جريان اطالعات را 
  . رساندناخواسته ديدگاه شخصی خود را در مورد واقعه تحميل کند به حداقل می

د با توانهايی که نمیسؤال(پرسد می مشخصيهای باز جا، بازپرس سؤالدر اين
  :برای مثال). آن را جواب داد" نه"يا " بلی"

 " در مورد آن به من بگو". . . 

  "بعد چه اتفاقی افتاد؟" 

 "و بعد چه ديدی؟" 

 "آوری؟خاطر میبه من بگو بعد چه چيزی را به" 

 "و بعد جه اتفاقی افتاد؟" 

 "چه چيز ديگری ديدی؟" 

شرح حال تفصيلی استفاده  ها برای روشن کردن نکات مبهم دربازپرس از اين سؤال
  .دهدها ادامه میتههمه نكقيق دکند و در عين حال به ثبت می

تر مسايل، بازپرس بايد در آوری بيشبرای اجتناب از هرگونه ابهام و کمک به ياد
 .هر زمان تنها يک سؤال بپرسد

. ای غير هدايتی استهقبلی با شيو یهاهدف از اين مرحله روشن کردن و بسط پاسخ های اختصاصیسؤال
برای روشن کردن جزييات نامعلوم يا را های بسته و مستقيم جا بازپرس سؤالاين

اطمينان حاصل کنيد که نکات کليدی در مورد . پرسدواضح کردن نکات کليدی می
برداشتن  بازپرس به. اندچرا پوشش داده شدهچه کسی، چه، کجا، کی، چگونه، و 

  .دهديادداشت ادامه می

ای خودداری کنيد اما اگر مجبور شديد سعی کنيد آن را به دو های چندگزينهاز سؤال
اندآي بندی را کمی بعدتر سؤال را تکرار کنيد اما جمله. پاسخ ممکن محدود کنيد
  . ها را عوض کنيدتغيير دهيد و ترتيب سؤال

 .های زن بود در پايان مصاحبه به آن بپردازيداگر تناقضی در گفته

. امنيت شخصی به بخش ث در پايين مراجعه کنيدريزي برنامهبرای بحث در مورد  طرح تأمين امنيت
ای با زنی که خشونت خانگی را تجربه کرده گنجانده اين بخش بايد در هر مصاحبه

  . شود

، )که شامل امنيت جسمی و روانی است(امنيت شخصی  برنامهعنوان بخشی از به
ها کمک/مصاحبه برای ارجاع آن زن به ساير خدمات يمرحلهتواند از اين پليس می

 . مانند مراقبت سالمت، مشاوره يا نوعی از خدمات اجتماعی استفاده کند

ه تمام اطالعات الزم را رسد کدر انتهای مصاحبه، وقتی بازپرس به اين باور می گيرینتيجه
مورد حادثه  رچيز ديگری دآيا "هايی از اين قبيل بپرسد تواند سؤال، میکسب کرده

چيز ديگری هست که شما بدانيد و من "يا، " کنيد من بايد بدانم؟باقی مانده که فکر می
  "نپرسيده باشم؟

اگر بله، سعی کنيد بهترين جواب را  ؛از فردی که مصاحبه شده بپرسيد سؤالی دارد



  . ها اطالع دهيد که ممکن است بعدا مصاحبه ديگری الزم باشدبه آن. ارايه کنيد

  . افتد اما هيچ قولی ندهيدتوضيح دهيد که بعدا چه اتفاقی می

 ٥٧.از آن زن برای کمک و همکاری تشکر کنيد

  

  .آار بردبازپرسی پليس را براي او به هايیخاطر داشته باشيد که زن قربانی است نه مظنون و بنابراين نبايد شيوهبه

خواهد شديدی برداشته باشد، پليس از او می هایخصوص اگر قربانی جراحت، بههای قضايیوزهدر برخی ح
خاطر ترس يا ساير مالحظات اظهارات اوليه اگر قربانی به. اظهارات خود را امضا کند يا در مورد آن قسم بخورد

اظهارات امضا شده يا سوگند ياد شده به عنوان شاهد خود را در جريان محاکمه پس بگيرد، در بعضی کشورها اين 
عالوه، اگر زن ناپديد شود يا بعدا به قتل برسد، بسته به قوانين ملی، دوباره اين شواهد ممکن به. شودپذيرفته می

  .عنوان شاهد پذيرفته شوداست در جريان محاکمه به

  

  نکاتی در مورد صحبت با کودکان

اند، ممکن است الزم باشد پليس مراقبت و عنوان شاهد خشونت متحمل شدهکودکان بهبر حسب سن و آسيبی که 
  .ها نشان دهدحساسيت زيادی در هنگام مصاحبه با آن

شان آه در حال تکامل است هایها به شيوه خود و متناسب با سن و قابليتآن. کودکان بزرگساالن کوچک نيستند
داری خواهيم کودکان مشارکت معنیاگر می. کنندفکر، صحبت، و رفتار میحوادث را تجربه آرده و در مورد آن 

ها از زبان و تر حفظ شوند، الزم است هنگام برقراري ارتباط با آندر فرايند دادرسی داشته باشند و از آسيب بيش
  . رفتار مناسب استفاده آنيم

کی که در دو بلوغ ظاهری و تکامل فکری کو شوند از زبان ساده استفاده کنند، سنبازپرسان هميشه ترغيب می
  . کندگويند کودک واقعا درک میای که میها است را در نظر بگيرند، بررسی کنند که هر کلمهبرابر آن

 استفاده کنيد اجتناب کنيد

 های طوالنیجمله 

 های پيچيدهجمله 

 آيا او توسط آن مرد کتک زده ("مجهول  فعل
 ")شد؟

 بيش از يک معنی  باهايی جمله 

  آيا مادر به تو نگفت بيرون نروی؟("نفی دوگانه(" 

 اگر خسته هستی به من ("های فرضی وضعيت
 ")بگو

 های کوتاهجمله 

 های سادهجمله 

  آيا آن مرد او را کتک زد؟("بيان فعال(" 

 آيا تو به کسی گفتی؟(گر هدايت/های مثبتجمله(" 

 هايی که تنها يک معنی داردجمله 

 آيا مادر به تو گفت بيرون نروی؟("ساده  منفی(" 

  ١")آيا خسته هستی؟("رويکرد مستقيم 

 

1
 aAdapted from Mark W. LaLonde, Yvon Dandurand and Siegliende Malmberg, Commercial Sexual Exploitation of Children: Police 

Training Manual and Training of Trainers, (Viet Nam, United Nations Children’s Fund, 2007).    
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  :بازپرس بايد زبان بدن را در نظر بگيرد که عبارت است از
  

 تان باشد اخم نکنيد زيرا نشانه قضاوت منفی استحواس. 
 سطح نگاه کودک قرار دهيدتماس چشمی مناسب و همراه با عالقه برقرار کنيد و خود را هم. 
 وضعيت بدنی شما به شكل خاطر داشته باشيد که به. تنش است خودداری کنيدگر از وضعيت بدنی که نشان

 . شودخودکار منجر به ايجاد پاسخ در کودک مي

، بهتر است دستورالعمل زير را )سال ١٠يعنی زير (سال وخصوص کودکی کم سنکنيد، بهوقتی از يک کودک سؤال می
  :دنبال کنيد

  ،اول برای برقراری ارتباط با کودک و ايجاد احساس راحتی در او وقت قبل از شروع پرسش در مورد واقعه
 .بگذاريد

 يا ممکن است کسی  شود به اين معنی نيست که به دردسر افتادهبه کودک اطمينان دهيد که اگر نزد پليس برده می
 . را به دردسر اندازد

 کنندبا کودکان زيادی صحبت می هايی شبيه آنبه کودک اطمينان دهيد که افسران پليس در مورد موضوع. 

 به کودک اطمينان دهيد که تنها نيست. 

 با احترام، توجه، دلسوزی، آرامش، و صبر با کودک برخورد کنيد. 

 کودک را با زبان بدن، حالت چهره، و لحن صدا تشويق کنيد. 

 در جايی با کودک مصاحبه کنيد که احساس راحتی و امنيت کند. 

 و تماس چشمی برقرار کنيدها بنشينيد سطح آنهم. 

 ها را با اسم صدا کنيد و خود را با اسم، نه با لقب يا رتبه معرفی کنيدمرتب آن. 

 ها کوتاه و ساده با زبانی متناسب با سن کودک باشدسؤال. 

 هميشه اطمينان حاصل کنيد که (کند بريد درک میکار میوقت فرض نکنيد کودک سؤال و زبانی را که بههيچ
 ).کرده يا نهدرک 

  به خاطر داشته باشيد ممکن است کودکان عادت نداشته باشند ماجرايی را از اول تا آخر و بدون وقفه برای
 .های اختصاصی بپرسيدممکن است الزم باشد سؤال. بزرگساالن تعريف کنند

 يا خجالت باشدخاطر ترس خاطر داشته باشيد آه ممکن است بهاگر کودک نتواند ماجرا را تعريف کند، به. 

 زده نباشدترسيده يا خجالت به خاطر داشته باشيد آه کودک ممکن است ماجرا را کوتاه تعريف کند حتا اگر. 

  در شرح ماجرا جا برخی نکات کليدی را به خاطر داشته باشيد آه کودکان، بسته به تکامل حافظه و زبان، اغلب
 .اندازندمی



 خاطر آورند اما اطالعات محيطی را ن است اطالعات مرکزی را خوب بهدهد که کودکان ممکمطالعات نشان می
 .فراموش کنند

 ها را هول نکنيدآن. 

 در عوض آن را به شکل ديگری مطرح کنيد. يک سؤال را مرتب تکرار نکنيد . 

 تقيما با هدف مصاحبه مرتبط هستندسب ساده، اختصاصی و روشن بوده و مهای خوسؤال. 

  تواند منجر به واکنش دفاعی شوداين سؤال اغلب سرزنش تلقی شده و می. تناب کنيداج" چرا؟"از گفتن. 

 ها بخواهيد خودشان بگويند چه سؤالی پرسيده اگر مطمئن نيستيد، از آن. درک کودک از سؤال را بررسی کنيد
 . ها معنی سؤال چيستنظر آنشده يا بپرسيد به

 هاي سردرگمی يا خستگی را متوجه شويداشته باشيد تا نشانهتوجه جدی به حالت چهره و زبان بدن کودک د. 

  تر در مورد آن به من بگوبيش"بپرسيد." 

 تان آرام و يکنواخت باشدآرام باشيد و لحن صدای. 

 آسوده و غيررسمی باشيد. 

 نکنيداز والد انتقاد نکنيد، او را قضاوت  و تحقير . به وفاداری کودک به والد آزارگر احترام بگذاريد. 

 به کودک فرصت دهيد هر چيز ديگری که هنوز پرسيده نشده است را بگويد. 

 توانيد عمل کنيدقولی ندهيد که نمی. 

 سالم است دوباره به کودک اطمينان دهيد که والد توقيف شده صحيح و. 

 اش همکاریخاطر ها را با پرسش از کودک در مورد اين که سؤالی دارد يا نه و تشکر از او بههمه مصاحبه
 ٥٨.خاتمه دهيد

ديده باشد، نياز به چه شاهد بوده يا تجربه کرده هراسان و آسيبخاطر آنخصوص اگر او بهمصاحبه موفق با کودک، به
و شاهد جرم در سال طور که در راهنماهای دادرسی در مسايل مرتبط با کودکان قربانی همان. صبر و مراقبت دارد

دنبال آموزش، تمرين، و ديده، بهزپرسان متخصص در کار با کودکان شاهد يا آسيب، خوب است بامطرح شده ٢٠٠۵
المللی ، و دفتر بينUNODCصندوق کودکان ملل متحد،  عالوه، در راستای اين راهنماهاهب. گسترش مهارت خود باشند

قابل  UNODCسايت وب اند که درالين تدوين کردهي آموزشی آنحقوق کودک مدل حقوقی، کتاب راهنما، و بسته
  (www.unodc.org/unodc/en/frontpage/unodc-and-unicef-partner-to-help-child-victims-.html): دسترسی است

 
  

                                                            
58 Canada, Department of Justice and Royal Canadian Mounted Police, A Handbook for Police Responding to Domestic Violence (London, 
Ontario, Centre for Children and Families in the Justice System of the London Family Court Clinic, 2004), p. 14. 



  دادگاه خالصه و گزارش ها،عکس ها،ادداشتي: یسازمکتوب

 اراتاظه گرفتن جمله از و شواهدی آورجمع گرفتن، عکس ،یبردارادداشتي قيطر از سيپل قاتيتحقی سازمکتوب
   .است شاهد و ،یقربان مظنون،

 چهکتاب در. کندیم مکتوب را شده انجام قاتيتحق از کيهر کامال و قايدق که دارد روزانهی هاادداشتي خوب بازپرس کي
  :هستند گونهنيا خوبی هاادداشتي بازپرس، ادداشتي

 روشن 

 کامل 

 موجز 

 حيصح 

  :شودیم استفاده منظور نيا به سيپلی هاادداشتي

 خوب قيتحق کي به کمک 

 کندیم مکتوب رای بازپرس فرايند کامال کهی گزارش نوشتن 

 دادگاه در درست شهادت به کمک 

 سيپليی گوپاسخ و گريیاحرفه سطح انعكاس 

  :بردارند ريز موارد دربارهيی هاادداشتي است ممکن افسران قيتحق انجام هنگام

 سؤال نمونه طبقه

 بود؟ی قربان/یشاک  یکس چه

 کرد؟ گزارش 

 کرد؟ کشف را تخلف 

 د؟يشن اي ديدی مهم زيچ 

 داشت؟ جرم ارتکاب زمان ازی لميف 

 شد؟ تخلف مرتکب 

 کرد؟ کمک متخلف به 

 شد؟ مصاحبه 

 کرد؟ کار موردی رو 

 کرد؟ی گذارعالمت را شواهد 



 کرد؟ افتيدر را شواهد 

 است؟ داده رخ يتخلف نوع  چه

 است؟ کرده استفادهيی هاوهيش چه از و شده مرتکب متخلف رای اعمال 

 داند؟یم آن درباره شاهدی زيچ 

 است؟ شده کسبی شواهد 

 است؟ شده انجام شواهد بای کار 

 است؟ شده استفادهی ااسلحه اي زاربا 

 اند؟داده انجام هاآنی اقدامات 

 است؟ الزمی ترشيب اقدامات چه 

 اند؟شده مطلعی گريدی دهاانه 

 است؟ داده رخ تخلف  کجا؟

 اند؟شده دايپ هااسلحه و ابزارها 

 است؟ شده دهيد مظنون 

 داشتند؟ حضور شاهدان 

 است؟ شده کشف تخلف 

 دارد؟ وآمدرفت مرتب اي کندیمی زندگ متخلف 

 دارد؟ حضور متخلف االن 

 برود؟ جاآن متخلف دارد احتمال ترشيب 

 شد؟ فيتوق/شد مستقر متخلف 

 شد؟ی گذارعالمت شواهد 

 شد؟ی نگهدار شواهد 

 افتاد؟ اتفاق تخلف  یک

 شد؟ گزارش تخلف 

 د؟يشد وارد شما 

 د؟يگرفت تماس شاهد با شما 

 شد؟ فيتوق/شد مستقری محل در متخلف 

 د؟يرس کمک 

 داد؟ رخ تخلف ارتکاب  چگونه؟

 شد؟ خارج آن از و ديرس صحنه به متخلف 



 کرد؟ کسب تخلف ارتکابی برا را الزم اطالعات متخلف 

 آورد؟ دستبه را هااسلحه و ابزارها 

 د؟يآورد دستبه تخلف با رابطه در را خود اطالعات شما 

 داد؟ رخ تخلف  چرا

 شدند؟ استفاده خاصی هااسلحه اي ابزارها آن 

 شد؟ گزارش تخلف 

 داشتند؟ اکراه صحبت از شاهدان 

 کند؟ی معرف را متخلف که بود ليما شاهد 

 ؟شد ريتأخ تخلف گزارش در 

 بود؟ الزم تخلف ارتکابی برا اطالعات  چند/چقدر

 بود؟ شده وارد بيآس 

 بود؟ی زيچ نيچن اصال اگر بود، شده مفقود هليوس 

 است؟ بوده دردسر با ليوسا آن بردن 

 ؟آنندمي قهيمضا آن دادن از شاهدان که دارد وجود اطالعات 

 کند؟یمی خوددار آمدن جلو از که هستی قربان/یشاک 

 ١د؟يدار الزم تخلف کردن روشن به کمکی برا يترشيب اطالعات شما 

١ 
Based on C. R. Swanson, Neil C. Chamelin and Leonard Territo, Criminal Investigation, 6th ed. (New York, McGraw-Hill 1996), pp. 169-171.

  

 ادداشتي ديبا شد دهيفهم دوره نيای ط در کهی زيهرچ باشد؛ قيتحق نديفرا طول در ثابت تيفعال کي ديبای بردارادداشتي
 جينتا که کند اشاره ييهاقدم به و آرده ادداشتي مورد آن درباره رای اصل قيحقا تنها که دارد ليتما تجربهیب بازپرس. شود
. شود گزارش ديبا نشدهی سودمند اطالعات آسب به منجر که قيتحق ازی هايبخش آن حتا اگرچه،. است داشته همراه مثبت
  .است دهيفایب احتماال ترشيب قيتحق هاحيطه آدام در کند مشخص تواندیم که است قيتحق آردن کامل کار نيا از هدف

 از توانیم طرح نوع دو. کرد کامل جرم صحنه از ساده یيهاطرح رسم با را هاادداشتي توانیم بودی مقتض هرجا
  :کرد رسم جرم صحنه

 شودیم رسم بازپرس ادداشتي دفتر در کهی اساده وی کل طرح 

 است حيصحی هایريگاندازهی حاوی اسيمق واقع در کهی رسم نمودار 

  :از است عبارت شده هيته جرم صحنه ازی خوببه که یرسمی طراح کی يايمزا

 جرم صحنه از حيصح فيتوص هيارا 

 بازپرسی احرفه عملکرد تيتقو( شاهد حافظه به کمک( 



 دادگاه بر مطلوب ريتأث گذاشتن 

- مجموعه اتاق، کي مثال،ی برا( باشد صحنه دنيکش ريتصو بهی برا ديبا سيپل افسر ادداشتي کتاب دری کل طرح يك رسم
 باشد صحنهی نما تواندیم صفحه کي). است شده داده قرار آن دری ااسلحه کهيی جا ،خانه رونيبی فضا اي هااتاق ازی ا
 گريد يصفحه. است رفته کاربه) یماد شاهد کي اي جسد کي مانند(ی ديکلی اجزا کردن مشخصی برای اعداد آن در که

 کي هيشب. اورديبی فيتوص اي عنوان اجزا آن از کدام هری برا و باشد اعداد نيا فهرست حاوي تواندیم ادداشتي چهکتاب
  . است نمودار" رمز ديکل" دوم صفحه نيا نقشه،

 نمودار. شودیم انجامی نوار متر با صحت نيتضمی برا که استی حيصحی هایريگاندازه شاملی رسم اسيمقبا  نمودار
  . استی معمار طرح اي ساختمان نقشه هيشبی رسم اسيمق با

 باشد برداشتهی قربان است ممکن کهی جراحت هرنوع نيچنهم و صحنه، ثبتی برا هاعکس از توانیم بيترت نيهم به
  :هستند هدف دو خدمت در تيجنا صحنهی هاعکس. آرد استفاده

ی هاراه صحنه؛ اي/و ساختمانی درون وی رونيبی نما از عکس شامل که است، تيجنای کل صحنه ثبت هدف نياول) الف
  است؛ جرم صحنه در شده افتی يماد شواهد و مظنون؛ خروج و عبور، ورود،

 و جرم صحنهی بازسازی برا تواندیم سپس که استی قانونی پزشک شواهد ثبت جرم صحنهی هاعکس دوم هدف) ب
ی گذارعالمتی ابزارها و انگشت اثر ها،اسلحه از شده بزرگ ريتصاو مانندی شواهد. شود استفاده) ها(مظنونيی شناسا
  . است عکس نوع نيا ازی انمونه شده

 ريتصو با رای داستان دارند اصل در هاآن که باشند داشته خاطربه ديبا بازپرسان ،یعکاس با جرم صحنهی مستندساز هنگام
 مرتبط شواهد و جرم صحنه ديبا تنهانه ريتصاو ن،يبنابر. اندنداشته حضور جرم صحنه در که کنندیم فيتعری کسانی برا
  .دهد شينما زين رای ترگسترده نهيزم ديبا کهبل کند ثبت را

  :رنديبگ عکس فاصله سه از ديبا کنندیم مستند هاعکس با را صحنه کهی بازپرسان

 در را صحنه کند، مشخص اسيمق با را تربزرگ نهيزم کند، مشخص را صحنه( مختلفی ايزوا از و دور، فاصله) الف
  ؛)کند مشخصی کل نهيزم

  حدواسط؛ فاسله) ب

 داشتهی تيوضع و شکل چه شدن افتي زمان در است، شده افتي کجا کشد،یم ريتصو به را شواهد( کينزدی نما) پ
  ).است

 مانندی زيچ ديبا کينزدی نمای هاعکس. بود خواهد متفاوت هانيا از کيهری برا فاصله جرم برحسب و صحنه برحسب
  . باشد داشته مهيضم مقياس آردن مشخص براي را کشخط کي

 و سيپل سرپرستان را مکتوب گزارش. کندیم جمع سند کي در و جاکي را قيحقا نيا همه که استيی نها مکتوِب گزارِش
 نمايش بازپرس ازی مثبت ريتصو خوب گزارش. کنندیم مطالعه دولت و هادادگاهی گاه و ها،دادستان آن، ارشد کارکنان

 ريدرگ مورد آن در بعدا کهی بازپرسانی برا بازپرس،ی برای مشکالت تواندیم فيضع گزارش ب،يترت نيهم به. دهدیم
کار آن که "آمده است  مثلدر  که چنانهم. کند جاديا انددهيد بيآس جرم آن از شخصا خود کهی کسانی برا و شد، خواهند



گاه هيچی ناکافی مستندساز علت به کهچرا  است صادق خوبی هاقيتحقی ليخ مورد در مسآله نيا ؛"کرد که تمام کرد
  .کنندارزش عملی پيدا نمی

  :که کند مکتوب روشن و کامل ديبا  بازپرسی هاادداشتي همانند "يینها سند"  

 داد رخ چه 

 بازپرسان شاهد، ،یقربان مظنون،( بود ريدرگی کس چه( 

 افتاد اتفاقی ک 

 افتاد اتفاق کجا 

 ٥٩افتاد اتفاق چرا 

 افتاد اتفاق چگونه 

 شد انجام آن بای کار چه و چگونه، ،یکس چه توسط شد،ی آورجمعی شواهد چه 

  :که رديبگ نظر در ديبا بازپرس واقعه، کي گزارش نوشتن در

 ستيچ گزارش از هدف 

 خواندیم را گزارشی کس چه 

 بدانند دارند ازين اختصاصا رايی زهايچ چه هاآن 

 کنندهمصرفی ازهاين که کند هيتهی اگونهبه را آنی محتوا و گزارش کندیم کمک بازپرس به نکته سه نيا داشتن نظر در
  . کند نيتأم را گزارش ي)ها(

  :است گونهنيا سيپل خوب گزارش

 تيواقع بر منطبق 

 حيصح 

 ،طرفیب و منصف، هدفمند 

 کامل 

 موجز 

                                                            
59 Investigators are cautioned that the “why” of an incident can be a very sensitive issue and asking “why” may be construed as an 
attempt to blame the victim for the violence that took place. 



 قيدق 

 روشن 

 خوبی دهسازمان با 

 قيحقا هيپا بريی هاهيتوص وی ريگجهينت شامل 

- اسلحه ها،جراحت مورد در اتيييجز شاهد، وی قربان اظهارات شامل ديبا گزارش ،یخانگ خشونت يواقعه فيتوص هنگام
 خشونت به منجر تواندیم که واقعه در ريدرگ زنانی برا خاص خطر عوامل مورد در اطالعاتي مرتبط؛ قيحقا و ها،
  .باشدی اجتماع خدمات سازمان اقدام اي سيپلی برايی هاهيتوص و شود، ترشيب

 رندهيدربرگ کهبل گيرد،مي نظر در خوانندیم را گزارش که استی کسان ازين تنهانه سيپل خوب گزارشی اساسی اجزا
 سيپل قيتحق و جرم صحنه کامل کردن مستندی برا ديبا که استيی زهايچ و قيتحق با رابطه در هاپرسش ازی امجموعه

 رای خطر نوع هر ندهيآ در است ممکن که باشدی عوامل بر متمرکز ديبا هاسؤال ،یخانگ خشونت عيوقا در. شود ثبت
  .  است واقعه ريدرگ که کندی زن متوجه

 الزم اطالعات سؤال

 هاآن با توانیم چگونه و هستند ليدخی بازپرس دری کسان چه
 گرفت؟ تماس

 واقعه شماره/سيپلی گانيبا 

 نونمظ 

 یقربان/یشاک 

 ان(شاهد( 

 هياول) ان(بازپرس 

 یبعد( بازپرسان( 

 یقربانی برا سيپلی مددکار خدمات 

 بود؟ داده رخی تخلف چه  افتاد؟ی اتفاق چه

 دارد؟ وجود مظنون وی قربان نيبی ارتباط چه 

 ؟است شده جاديا مشخصيی هاجراحت چه 

 آمد؟ دستبهی کس چه توسط وی شواهد چه 

 شد؟ منتقل کجا به شواهد 

 د؟يکردی اقدام چه شما 



 است؟ الزمی گريد اقدام چه 

 کند؟ فراهم تواندیم شاهد رای اطالعات چه 

 )انيپا و شروع( زمان  است؟ داده رخی زمان چه در گزارش در شده ثبت واقعه هر

 خيتار 

 هفته روز 

 داد؟ رخ کجا قايدق تخلف  است؟ داده رخ کجا گزارش در شده ثبت واقعه هر

 و شد انجام مصاحبه ريدرگ شاهدان/انيقربان همه با ايآ 
 شد؟ ثبت رسما اظهارات

 شد؟ استنطاق مظنون ايآ 

 توسط کجا بله، اگر و بود شده استفادهی ااسلحه ايآ 
 شد؟ فيتوق سيپل

 شد؟ افتي کجا تخلف مدارک 

 ؟است کجا االن مدارک 

 شد؟ فيتوق/مستقر کجا در مظنون 

 است؟ کجا االن مظنون 

 بودند؟ کجا شاهدان 

 هستند؟ کجا االن شاهدان 

 بود؟ کجای قربان/یشاک 

 است؟ کجا االنی قربان/یشاک 

 ليدخی قربان اي/و مظنون آن در که خشونتی قبل سابقه 
 بودند

 سيپل در مظنون ازی قبل سابقه 

 یممانعت احکام اي/و دادگاه سابقه 

 نشد؟ گزارش فورا تخلف چرا است، اطالق قابل اگر  داد؟ رخ حادثه چرا

 شيپ از شاهد اي/وی قربان چرا است، اطالق قابل اگر 



 دارند؟ اکراه آمدن

 به ليما شاهد اي/وی قربان چرا است، اطالق قابل اگر 
 ؟استی کس) نکردن متهم اي( کردن متهم

 شد؟ استفاده تخلف ارتکابی برا وهيش آن از چرا 

 شده، برداشتهی قربان تيامن نيتضمی برا کهيی هاقدم  یقربان تيامن
 اي سرپناه، به ارجاع ،یشخص تيامن طرح ابداع شامل
 ديتهد/خطری ابيارزی برا سيپل فرم ليتکم

 ی برا شده برداشتهی هاقدم است، اطالق قابل اگر
 کودکان سالمت نيتضم

 بود؟ چگونه تخلف ارتکاب  داد؟ رخ چگونه حادثه

 کرد؟ رفتار چگونه مظنون 

 ١کرد؟ رفتار چگونهی قربان/یشاک 

١ aBased on Canada, Justice Institute of British Columbia, Police Academy, Investigation and Patrol Manual, 2004, 
pp. 11-13. 

 مراحلی برا است ممکن بازپرسان اي شود استفاده دادگاه به هيارای برا تواندیم قيتحق گزارش س،يپل نهاد آن به بسته 
 قيتحق و واقعه اتيجزي با همراه و کامل شرح شامل تواندیم دادگاه يخالصه. شوند جداگانه سندي هيته به مجبوری دادستان
 جمعی کس چه توسط که نيا و شدهجمع شواهد همه اتييزج مظنون، و شاهد، ،یقربان اظهاراتی شفاه مستندات شده،انجام
  .باشد مظنون و شاهد، ،یقربان اظهارات همه از شده ريتکث ينسخه و شده،

 احکام اي ضمانت طيشرا دادگاه، احکام رشدهيتکث ينسخه و مظنونيی جنا يخچهيتار اتييجز شامل تواندیم گزارش
 شود مهيضم ديبا زين ديتهد/خطری ابيارز فرم از نسخه کي باشد، داشته وجود هانيا از کدام هر اگر. باشد محدودکننده

  . شودیم ليتکمی مشروطی زادآ اي ضمانت هرنوع در فرم نيا چون

 است، نيچن اگر. باشدی الزام دفاعی شورا به سيپل گزارش از کامل ينسخه ميتسل است ممکن کشورهای عرف حقوق در
  .شودیم انجام دادستان دفتر قيطر از اغلب کار اين

  ای از يک تجربه خوبنمونه

، يک راهنمای تحقيق خشونت خانگی تدوين کرده است که بخشی از آن در )کانادا(نظام کانادا، در بريتيش کلمبيا پليس سلطنتی سواره
به رسيدگی به  هدف از اين اطالعات کمک. آوری اطالعات برای ارزيابی خطر و گزارش به دادستان استمورد نحوه جمع

تواند قربانی درخواست آزادی با ضمانت توسط فراهم آوردن اطالعات الزم به دادگاه و کمک به شناسايی عوامل خطری است که می
آوری شده مربوط به قربانی و مظنون هردو است و تاحدی شامل اين اطالعات جمع. را در معرض خطر بعدی خشونت قرار دهد

  :جزييات است

 يی مظنون از خشونتسابقه جنا 

 سابقه قبلی مظنون از خشونت خانگی 



 ای از تخطی از اين احکاماحکام دادگاه در ارتباط با مظنون و هرگونه سابقه 

 مواد/سابقه سوءاستفاده مظنون از الکل 

 ثباتی شغلی يا مشکالت مالیسابقه مظنون از بی 

 سابقه مظنون از بيماری روانی 

  اقدام به خودکشیسابقه مظنون از تهديد يا 

 دسترسی مظنون به اسلحه، استفاده از آن يا تهديد با آن 

 برداشت قربانی از امنيت خود 

 برداشت قربانی از خشونت در آينده، يا خطر خشونت 

  مثال طالق معوق شده(وضعيت فعلی روابط در خانه( 

  خشونت در رابطه/سابقه باال گرفتن سوءاستفاده 

 اند يا ممکن است قرار بگيرندهستند، در معرض خشونت قرار گرفته ها در موضوع درگيربچه آيا 

 همکاران يا حيوان خانگی او توسط مظنون ،، دوستانسابقه تهديد قربانی، خانواده 

 سابقه مظنون در اجبار قربانی به رابطه جنسی 

 آزار قربانی يا شريک جنسی قبلی ،سابقه مظنون در نشان دادن حسادت، تعقيب مخفيانه 

 برای مثال، آيا قربانی از نظر اجتماعی يا جغرافيايی منزوی است، مايل به ترک (تواند مرتبط باشد ساير اطالعاتی که می
 ) ، نوعی ناتوانی دارد، و غيره؟)مهاجرت اخير(کند خانه نيست، به زبان محلی صحبت نمی

  دادگاه در شواهد هيارا

  .دارد وجود کشورها نيب یفريکی دادرس نظام دری قانون گرديپ نحوه دريی هاتفاوت

 در اي کند،ی بررس را ضمانت درخواست و کرده عمل بخش دادگاه سيير عنوانبه است ممکن سيپل کشورهای برخ در
-ميتصم ضمانت مورد در است قراری وقت کشورها ريسا در. رديگ دست به را دادگاه تيهدا کار،خالف کي جرم نياول
  . کند هيارا متخلف حضور بار نياول در را شواهد بازپرس افسر است ممکن شود،ی ريگ

 بازپرس افسران جانيا در. کند هيارا را شواهد و شود حاضر متخلفی محاکمه در که است الزم سيپل کشورها ترشيب در
ی بخش عنوانبه را شده ضبط ِیماد شواهد همه دادگاه به و کنند،یم بازگواند شنيده و دهيد چهدر مورد آن را خود اقدامات

  ). یخون لباس ها،اسلحه ها،ادداشتي مثال،ی برا( کنندیم هيارا خود قيتحق از

ی برا شاهد عنوانبه سيپل واقع در. است قاتيتحق در شده افتي قيحقا هدفمند هيارا اغلب سيپل نقش محاکمه انيجر در
 تواندشده می برداشته رهيغ و اظهارات مشاهدات، شواهد، اقدامات، همه از قبال کهيی هاادداشتي. شودیم حاضر دادستان

 دادگاه در فيضع شهادت به منجر اغلب فيضعی هاادداشتي. کندیم ليتسه اريبس را سيپل توسط مدارک حيصح هيارا
  .شودیم

  .دارد نقش آنان از حفاظت و شاهدان ريسا وی قربان حضور دادن بيترت در محاکمه انيجر در اغلب سيپل



  ای از يک تجربه خوبنمونه 

 کودکان و زنان حفاظت واحد ايبريلی مل سيپل متحد، ملل کودکان صندوق و (UNMIL) ايبريل در متحد ملل تيمأمور أتيه کمک با
 مشابهي واحد ١.است آن به پاسخ و کودکان و زنان شدنی قربان مورد در قيتحق آن تمرکز که کرده ريدا کشور بخش ١۵ همه در را
 را متبوع يهادولت توسط کودکان و زنان از حفاظت موضوع تياهميی واحدها نيچن. است شده جاديا رواندا سيپلی سرفرمانده در

  .کندیم قيتشوی فريکی سدادر نظامی هاحوزه همه در را خدمات و اقدامات تيتقو نيبنابرا و کند،یم پررنگ

____________________  
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-یم که کنند اتخاذ رای اقدامات شودیم خواسته مصرانه عضوی کشورها از ،(h) ٧ پاراگراف در نمونه،ی راهبردها در
 کشورها از )٨( پاراگراف در سپس. کند حفظ انتقام و ارعاب از را آنان و نيتضم را آنان خانواده و انيقربان تيامن تواند

ی آزاد هرنوع طيشرا و حبس، ،یريدستگ مورد در ميتصم شامل س،يپلی هاهيرو کنند نيتضم که شودیم خواسته مصرانه
-خشونت از هاهيرو نيا و باشد،ی اجتماع روابط تا خانواده از او وابستگان ريسا وی قربان تيامن گرفتن نظر در با مهاجم

  .کندی ريشگيپ نيز ندهيآی ها

 کاهش شامل که دهد انجام تيامن بهی خانگ خشونتی قربان زنان ازين به پراختنی برا رای اديزی کارها تواندیم سيپل
  :است زير موارد شامل اقدامات نيا. است ندهيآ در خشونت خطر

 رهيغ و تماس، منع احکام ،یمحافظت احکام گرفتنی برای ريگيپ 

 یشخص تيامن طرح ابداع و خطر عوامليی شناسای برای قربان با کار 

 سرپناه به زنانی همراه اي ارجاع 

 یخانگ خشونت مظنون اي شده ادعا موارد همه دری اجباری ريدستگ استيس اتخاذ 

 منع احکام شبانه، وآمدرفت منع شامل متخلفان،ی برا رانهيگسختی آزاد طيشرا درخواست بود، الزم اگر 
 مشاورهی هاجلسه در حضور و مشاور کردن دايپ و اسلحه، داشتن منع الکل، از زيپره تماس،

 محاکمه از بعدی آزاد طيشرا وی آزاد/ضمانت طيشرا اعمال و نظارت 

 متهمی آزاد از قبلی قربان ساختن مطلع 

 ندهيآی هاحمله خطر کاهشی برا ديتهد ادارهی هاطرح اعمال و خطری ابيارز انجام 

 ديتهد دريافت از زنان گزارش مورد در قيتحق 



 که باشد داشته خاطربه است مهم آند،مي ديتهد ياداره وی ابيارز و ،یخانگ خشونت مورد در تحقيق به شروع پليسی وقت
 نکات و هایدگيچيپ. کند وارفرمول و سادهی پاسخ ميتسل را خودی راحتبه دينبا نيبنابرا و است فردمنحصربهی تيوضع هر
  .باشد خشونت در ريدرگ زنان ازينی گوپاسخ شکل نيبهتر به بتواند تا داردی انفرادی پاسخ به ازين ديتهد هر در فيظر

 و ددار وجود کشورها ازی اريبس در هاسرپناه نيا. استی خانگ خشونتی هاسرپناهی قربان از حفاظت در گريد کرديرو
 خشونت قرباني زنانی برا را امني اقامت محل هاآن. دشویم اداره نهادمردمی هاسازمان ای يمحل دولت توسط اغلب
ی خدمات ريسا و ،یحقوق مساعدت ،یقربان از تيحما مشاوره، هاسرپناه در معموال. کنندیم فراهم هاآن کودکان وی خانگ
  .شودیم هيارا محل در باشد داشته ازينی قربان است ممکن که

 تيامن نيتأم يشدهیشخص طرح ابداع و ،خطر عوامليی شناسا ،زنان با کار براي کرديرو کي شد اشاره که گونههمان
 بر هاطرح. شود هيته سيپل اي مشاوران، سرپناه، کارکنان مددکاران، و زنانی همراه با تواندیميی هاطرح نيچن. است
 مشاوران، س،يپل ليقب از ،یسازماننيبی هاپاسخ و هاتيحما شامل تواندیم و دارد تمرکز آن فيتخف و خطريی شناسا
  استی قيحقا همه از مندنظامی مرور شامل طرح نيا. باشد سالمت مراقبت دهندگانهيارا و ضمانت، عمالِا ناظران دادگاه،

  . است خشونت در رشدهيدرگ زن خاصی ازهاين و طيشرا با منطبق و دارد ريتأث) یمنف اي مثبت( زن کي تيامن بر که

 و شدهی طراح تيامن شيافزا و خطر کاهشی برا هاآن. ینيبشيپ نه هستندی ريشگيپی ابزارها تيامن نيتأمی هاطرح
  .کندی نيبشيپ را ندهيآ در را بارمرگ و دتريشدی خشونت  احتمال يا خشونت احتمال ميزان تواندینم

 خود،ی زندگ در متخصص خود است موضوع در ريدرگ که زني شودیم خاطرنشان متخصصان به ت،يامن طرح ابداع در
  . است اوی برا نه ،یقربان با همراه طرح ابداع نديفرا ليتسه متخصصان نقش. است طرح" مالک" و آن خطرات و

 جاکي از را مرتبط اطالعات همه اغلب که چرا شود نيتأم مختلف منابع از است ممکن طرح ابداعی برا الزم اطالعات
 است قرار آهی کسان و شود حفظ و تلقي محرمانه بايد استی شخص و حساس اطالعات نيا چون. آورد دستبه شودینم
  .باشند داشته آن به محدوديی دسترس باشند داشته نقش زن آن از حفاظت در

  :است موارد نيا شامل موضوع در ريدرگ زن مشارکت وی همکار با ،یشخص تيامن طرح ابداع دری شنهاديپی هاقدم

 آنی هاتيمحدود جمله از طرح، نقش و هدف مورد در هياول بحث 

 با مرتبط آه خطر عوامل و) تيحما اشکال ،یتيحما منابع( تيامن از تيحما عوامل شامل اطالعات،ی گردآور 
 شود مشورت اطالعات مختلف منابع با است ممکن که ديشو ادآوري. است مهاجم فرد

 يی هاقدم جمله از خطر، کاهش و هاتيحما تقويت برايی خاصی بردهاراه شامل ت،يامن طرح ابداعی برا کار
 تيتقو نحوه گرفته، قرار آزار مورد کهی فردی برا الزم مداخالت مهاجم، فرد بری دادرس نظام نظارت مانند
 محل خانه، در تيامن افزايشی برايی هاقدم د،يجد تلفن شماره ،یزندگ محل رييتغ مثال،ی برا( زنی جان تيامن
 )او کودکان و زنی برا جامعه، و کار

 ٦٠.طرحی بعد مرور و دارد،ی فور اقدام به ازين کهيی هاآن شامل ،یبعدی هاقدم و هاتياولو تعيين 

- یم را موارد نيا ت،يامن از تيحما عوامل گرفتن نظر دری عني ، باال در هشد ذکر دوم قدم ،یفرد تيامن طرح ابداع در
  :گنجاند توان

                                                            
60 Based on Canada, British Columbia Institute Against Family Violence, Aid to Safety Assessment and Planning (ASAP) Manual (Vancouver, 
2006). 



 زن آنی برای دسترس قابلی شخص تيحما سطح 

 اوی زندگی فرد طيشرا 

 او هراس زانيم 

 یم جاديا او تيامن ريمس در فرهنگ اي جامعه خانواده، زن، آنی شخصی باورها و هانگرش علت به کهی موانع -
 شود

 داشته سالمت بر آزار آن کهی راتيتآث 

 یمال مشکالت اي اشتغال تيوضع 

 کودک به مربوط مالحظات 

 یرقانونيغ ای يقانون مواد، اي/و الکل( سوءمصرف به مربوط ليمسا/مواد سوءمصرف( 

 یقربانی ازهاين به هاآن دهيپاسخ وی محل خدمات بودن موجود وی دسترس 

 اطالعات بودن موجود وی دسترس 

 یتيحما خدماتی هماهنگ 

  :گرفت نظر در را آن ديبا و شود ندهيآ در خشونت خطر شيافزا به منجر تواندیم متخلف با رابطه در عوامل نيا

 یجنس وی بدن( خشونت سابقه( 

 خشونت قصد فکر، د،يتهد 

 یجنس/یبدن خشونت اي ديتهد گرفتن باال 

 يیجنا وی مدن دادگاه احکام ازی تخط 

 ميجرا ساير 

 یمنفی هانگرش 

 گرم سالح مانند اسلحه، بهی دسترس 

  کنترل و قدرت توازن در رييتغ به واکنش 

 یمال مشکالت اي اشتغال تيوضع 

 یرقانونيغ هم وی قانون هم مواد، اي/و الکل( مواد سوءمصرف/مصرف( 



 روان سالمت مشکالت 

 ٦١مورد آن در خاص مالحظات ريسا 

 کاوش کنندیم کار او با کهی متخصصان و زن آنی همراه با آن اتييجز مورد در و داد بسط توانیم را عوامل از کيهر
 استفاده آن از خود تيامن شيافزای برا تواندیم زن کهی منابعيی شناسا ،یقربانی ازهاين و خطری ابيارز شامل طرح. کرد
  . استی بعدی هاقدمی بندتياولو و کند،

 قيحقا با منطبق ديبا نيچنهم طرح. باشد خطر عوامل و طيشرا رييتغ با انطباق قابل و منعطف ديبا شده کامل طرح
 موجودی تيحما خدمات از هم و خطر از هم انهيگراواقعی ابيارز شامل ديبا و است روبرو آن بای زن هر که باشدی متفاوت
ی  نيبازب به ازين است ممکن کهی عوامل ديبا طرح ابداع در). رودیم انتظار دادگاه و سيپل از کهی پاسخ مثالی برا( باشد
  ).ضمانت طيشرا ازی چيسرپ اي متخلف طرف از ديجدی دهايتهد مثال،ی برا( کرد مشخص کند جاديا را

 زمان ،یشخص تيامن طرح ابداع به پرداختن از شيپ شود،یم سرپناه وارد اول باری زنی وقت اي بحران، هياول زمان در
  .دهيد اختصاص استرس و ترس، اضطراب، سطح آردن فروآش براي آافي

ی تيحما وی حفاظتی ناکاف منابع با رابطه دری اهيناح وی محل سطح در کهی مشکالت تواندینمی شخص تيامنی هاطرح
 سالمت، مراقبت خدمات س،يپل هماهنگ پاسخ ريمس در است ممکن کهی موانع بر تواندینم نيچنهمو  کند، حل دارد وجود

  . ديآ قيفا دارد وجود ريدرگ زنان فردمنحصربهی ازهاين بهی دگيرس در هاسازمان و نهادها ريسا و

 هاآن هرچند. کندیم کمک زنان تيامن شيافزای برايی بردهاراهيی شناسا و ندهيآ خطرات کاهش ويی شناسا به تيامن طرح
 آنی ابيارز نده،يآی دهايتهدی نيبشيپ در تواندیم که هستی گريدی ابزارها. کنندینمی نيبشيپ ندهيآ در را خشونت وقوع

  . کنندیم استفاده ابزارها نيا از انددهيد ژهيو ميتعل کهی کسان گريد و سيپل. کند کمک آن بالقوه خطر اداره و

 اغلب خطر. دهد رخ است ممکن که استی منف عمل کي گرنشان ديتهد کهی حال در است،ی زيچ وقوع احتمال" خطر"
 بالقوه احتمال که استی معن نيا هي خطر گر،يد دگاهيد از. شودیم فيتعر آن بارانيز عواقب درضرب واقعه کي احتمال
 رد،يگ قرار بيآس و ديتهد مورد مجددای خانگ خشونتی قربان دارد احتمال اگر. است چقدردر آينده  و آسيب جراحت وقوع
 خطر. است) ات(خطر کردنی کم و ،یابيارزش د،ييتأ ل،يتحل ،يیشناسا در چالش. دارد وجود خطر ازی ادرجه نيبنابرا
  ٦٢.دارد قرار احتماالت ازی وستاريپ در و داشتهی بستگی انهيزم طيشرا به آه است ايپوی عامل

 از توانینم و اندشدهی طراح سيپلی ريگميتصم دری کمک ابزار عنوانبه خطری گذارنمرهی هاسيماتر و ها،طرح متون،
 هاآن ستين قرار. کرد استفادهی گريد تيوضع چيه با رابطه در خطر ملموس وی قطعی ريگاندازه ويی شناسای برا آن

 انعطاف و شيپا تيقابل مايدا و بودهی ريگميتصمی برايی راهنما ديبا عوض، در. باشند انعطاف رقابليغ وی قطعيی راهنما
  .باشند هاتيموقع از کيهر در فردمنحصربهی ازهاينی پاسخگو بتوانند تا داشته را

                                                            
61 “Threats” are something the perpetrator says that indicate his intent to cause physical harm to the woman.“Ideation” means thoughts, urges 
and fantasies about causing physical harm to others, while “intent” is an expression of a desire or plan to cause harm to others. 
62 Randy Borum and others, “Threat assessment: defining an approach for evaluating risk of targeted violence”, Behavioral Sciences and the 
Law, vol. 17, No. 3 (1999), pp. 323-337. 



 ،يیشناسای برای اتيعمل وی قاتيتحقی هاتيفعال ازی امجموعه طراحي خطر ارزيابي کارشناسان، ازی گروه نظر طبق
 فرد رفتار ليتحل شامل قاتيتحق نيا ٦٣.آند مشخصيی هاهدف متوجه را تهديدي تواندمي آه است یفرد اداره و ،یابيارز
 ٦٤.شود خاصی هاهدف اي هدف به حمله به منجر تواندیم که است اوی رفتاری الگوهای بررس و

 در عمدتا و ر،ياخی هادرسال تنها. شودیم انجام جرم وقوع از بعد خشونت ميجرا مورد در قانون انيمجر قاتيتحق ترشيب
 رييتغ نيا  ٦٥.است شده توجه شود ليتحم خشن مهاجمان طرف از تواندیم کهی خطر سطحی ابيارز به ،يیکايآمر منابع
-حمله مورد در کار نيچنهم ويی جنا آزار وی خانگ خشونت نهيزم دری گزارقانون دريی هاشرفتيپ دنبال به عمدتا جهت
  .است بوده حفاظت تحت افراد به شدهی گذارهدفی ها

 ١٠ تا ١ اسيمق کي از مثالی برا خطر سطح آردنی کّمی ابزارها. ستين مطلق خطری ابيارزی هامدلی نيبشيپ توان
 هری ايپو تيماه و فيظرا گرفتن نظر در به قادر و دهدیم هيارا را خطر ازی اشدهسادهی ابيارز اغلب که کندیم استفاده
  .ستين خاص ديتهد

  ای از يک تجربه خوبنمونه

 تينامی زيربرنامه مورد دری نکاتی حاو که کندیم عيتوز گانيرا را پول فيک اندازه بهيی هاکارت) کانادا( ايکلمب شيتيبر دولت
 فهرست رای شخص تيامن شيافزا مورد در نکته ١٠ و است شدهی طراحی خانگ خشونتی قربان زنانی برا هاکارت. استی شخص

 .است موجود هاکارت نيا در زين انيقربانی برای ساعت ٢۴ی اطالعات خط به گانيرای دسترسی برا تلفن شماره. کندیم

  :بر دارد تمرکز اغلب شودیم استفادهی خانگ خشونت موارد در ديتهد و خطر سطح احتمال یابيارزی برا کهيی هامدل

 شامل داشته، مهاجم بای قربان کهی اتجربه و خشونت شکل/تيماه گرفتن باال شامل(ی قبل خشونت تواتر و شدت 
 ).است بوده آن ريدرگ مهاجم احتماال کهی گريد عيوقا و ،یجنس تجاوز/آزار اي گرفتن نظر تحت ماننديی رفتارها

 خانواده، اي مهاجم به خاطر تعلق اي /از اجتناب ،یردهيش ای يحاملگ ،یناتوان مثال،ی برا(ی قربان با مرتبط عوامل 
 ).رهيغ و ،یفرهنگی هاتيحساس و ليمسا مهاجم، با رياخ متارکه م،مهاج بهی مالی وابستگ

 بهی کودک در سابقه مانند(ی جنس کيشر با خشونت مورد در فرد خودی قبل سابقه مانند مهاجم، با مرتبط عوامل-
 نسبت نگرش خشونت، اشکال ريسا سابقه دادگاه، احکام ازی تخط ،)استفادهسوء از سابقه شاهد، ای يقربان عنوان

 ،یجديی جنای رفتارها ريسا مثالی برا( اوی اجتماع وی شناختروان عمکرد اتييجز وی خانگ خشونت به
  ٦٦.)یروان اختالل و مواد سوءمصرف ،یمال مشکالت و اشتغال ،یارتباط مشکالت

- برنامه و متخلف، درمانی هابرنامه و خدمات متخلف،ی آزاد طيشرا بر نظارت و شيپا شامل خطر ادارهی راهبردها
  .استی قربان تيامنی زير

                                                            
63 Robert A. Fein, Bryan Vossekuil and Gwen A. Holden, “Threat assessment: an approach to prevent targeted violence”, National Institute of 
Justice: Research in Action, July 1995. 
64 Ibid. 
65 Robert A. Fein and Bryan Vossekuil, “Preventing attacks on public officials and public figures: a secret service perspective”, The Psychology 
of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives, J. Reid Meloy, ed. (San Diego, California, Academic Press, 1998), pp. 176-191. 
66  Based on United Kingdom, London Metropolitan Police, MPS Risk Assessment Model for Domestic Violence (2003). Available from 
www.met.police.uk/csu/pdfs/Appendix III.pdf; P. Randall Kropp, Stephen D. Hart and Henrik Belfrage, “Structuring judgments about spousal 
violence risk and lethality: a decision support tool for criminal justice professionals”, Just Research, vol. 13, 2005. Available from 
www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/jr/jr13/p5c.html. 



 در او با مايدا ،یقربان از حفاظت مقدم خط در است الزم سيپل شود، استفادهی ابزار اي کرديرو چه که نيا از نظر صرف
 در خشونت کاهش و تيامن بر تواند مؤثرمی که مهاجم اي او طيشرا در یاساس رييتغ ايآ کند حاصل نانياطم تا باشد تماس

  .يا خير است داده رخباشد  ندهيآ

 اطالعات نيا از تواندیم سيپل. شودیم استفاده ديتهد کي وقوع احتمال و خطر سطحی ريگاندازهی برای نيبشيپی هامدل
 رشيپذ اي دادگاه،ی محافظت احکام ،یشخص تيامن نيتأمی زيربرنامه ،)مظنون حبس( آن رفع قيطر از خطر ادارهی برا

  ٦٧.کند استفاده) یبيتأدی نهادها و دادگاه مهاجم، بر سيپل نظارت ،یچندسازمانی زيربرنامه( خطر

ی اعضا ريسا که باشد داشته نظر در ديبا سيپل نده،يآ خطری ابيارز ای يخانگ خشونتی قربان تيامنی برای زيربرنامه در
- یم خواسته سيپل از. باشند خشونت معرض در ندهيآ در توانندیم هردو، مهاجم، وی قربان همکاران و دوستان خانواده،

  .باشد داشته نظر در شيهاپاسخ وی زيربرنامه در را احتمال نيا شود

  ای از يک تجربه خوبنمونه

ی خانوادگ خشونت هيعل) کانادا( ايکلمب شيتيبر مؤسسه توسط ٢٠٠۶ سال در تيامنی زيربرنامه وی ابيارز به کمکی راهنما
(ASAP)1 روابط در زنان هيعل خشونت کاهشی برا که بوديی ابزارها و هادستورالعمل مجموعه ازی بخش راهنما نيا. شد منتشر 

 بر ASAP. کنندیم کمکی شخص تيامنی زيربرنامه و تيامنی ابيارز در زنان به راهنما نيا کمک با مدکاران. بود شدهی طراح
 تيامن نيتأمی زيربرنامه و آزارگر فرد طرف از شدهليتحم خطِر مداومی ابيارزی برای راهبرد اگر که است فرض نيا اساس
ی راهنماها و است دهيچيپی نديفرا تيامنی زيربرنامه. کند کمک آنان تيامنی کل سطح شيافزا به تواندیم باشد، داشته وجودی شخص

ASAP استفاده. کندیم فراهم زنان تيامنی ازهاين ازی عيوس فيط بهی گديرسی برا را موجودی قاتيتحق وی تجرب اطالعات نيبهتر 
  . شود مورد هر فردمنحصربه طيشرا ليتحل و قادانهن تفکر نيگزيجا دينبا کامل، کرديرو کي تيهدا به کمک ضمن راهنما از

١
The Aid to Safety Assessment and Planning (ASAP)    

  

  ای از يک تجربه خوبنمونه

 ،یدانشگاه متخصصان آن در که است کردهی اندازراه رای خانوادگ خشونت ديتهدی ابيارز واحدی محل دولت کانادا،ی آلبرتا در
 ديتهد اداره وی ابيزار در آلبرتا ابتکار. هستند عضو بازپرسان و س،يپل کودک، موارد در مداخله مددکاران خانواده، حقوق کارشناسان

 پرخطر روابط خشونت، ديتهد بهی مؤثر پاسخ تا استی اجتماعی نهادها بايی قضا مسؤوالنی هاتالشی هماهنگ جهت در روابط، در
 زنان،ی هاسرپناه س،يپلی برا مرجعي عنوانبه ترشيب ابتکار نيا. شود داده رد،يگیم قرار نظرتحتی زن آن در کهيی هاتيموقع و

  ١.است استان سراسر در جوامع و روان، سالمت مددکاران ،یبيتأد مسؤوالن

١ See p. 161.  

  

  ای از يک تجربه خوبنمونه

  :ديکن مالحظه را ريز موارد خطری ابيارز موجودی ابزارها جامع مروری برا

 و هارت،. ید استفان کراپ، رندال.یپ را ابزار نيا. 1(B-SAFER)ی جنس کيشر به تهاجم خطری ابيارزش کوتاه فرم .١
 طيشرا دری جنس کيشر به تهاجم خطری ابيارزی برايی راهنما اي ستيلچک ابزار نيا. اندکردهی طراح جيبلفر کيهنر

 ارزيابی انجام هنگام متخصصان به کمک B-SAFER از هدف. است) یقانونی پزشکی برا مثال(يی جنا وی مدنی دادرس

                                                            
67 See. MPS Risk Assessment Model … . 



 و استانداردشده مند،نظامی چارچوبی معرف آن قصد. ستينی احرفه صيتشخ نيگزياج ابزار نيا است؛ خطرميزان  یاحرفه
 از مايمستق ابزار نيا. است خطری ابيارز برايی ريگميتصم هنگام آن گرفتن نظر در و اطالعاتی گردآوری برای اتيعمل
 برگرفتهی قربان تيامنی برای زيربرنامه وی جنس کيشر هيعل خشونت خطری ابيارز مورد دری تخصص وی علم متون
 . است شده

1 Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER) 

 دابزار عمومی تجسس خشونت است که به موار 2 ODARA(ODARA) .فرم ارزيابی خطر تهاجم خانگی انتاريو  .٢
سؤال  ١٣فرم شامل . پردازدخشونت نمیدن آفرين بور اختصاصا به احتمال مرگخود اين ابزا. پردازدتکرار خشونت می

خشونت ديگری  اواحتمال اين که   باشد ١٣تا  ٧کسی بين  ينمره اگر. دوشيک نمره داده می" بله"است که در آن به پاسخ 
تواند برای تجسس کلی در مورد خشونت ارزش بااليی داشته باشد و چراغ اين ابزار می. درصد است ٧٠را مرتکب شود 

 .ر مواردی که قربانی در خطر بالقوه خشونت در آينده است روشن کندخطر را د

2 Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA). 

الت متحده، طراحی اکمپل از دانشکده پرستاری دانشگاه جانز هاپکينز، اي. توسط ژاکلين دی DA-2  .٣ابزار ارزيابی خطر .٣
ابزار سپس . های مشخصی از سوءاستفاده را روی يک تقويم ثبت کندشود مثالخواسته میا از قربانی ددر اين ابزار ابت. شد
ابزار الگويی از تواتر و شدت . بايد به آن داده شود" نه"يا " بله"کند که جواب آور بودن مطرح میسؤال درباره مرگ ٢٠

خصوص برای قربانيانی که اغلب سطح ی بهريزی امنيت شخصاين ابزار در برنامه. کندخشونت طی سال گذشته فراهم می
 a.شمارند اهميت داردخطر را کوچک می

3 Danger Assessment Instrument 

الين قابل اين ابزار که آن. شهر لندن طراحی شدتوسط پليس کالن) ٢٠٠٣( MPSمدل ارزيابی خطر خشونت خانگی  .۴
و در مورد آن  دادهخشونت خانگی پاسخ  عبه وقاي شود کههايی محسوب میپليسبرای حافظه کمک نوعیدسترسی است 

بندی در به اولويت شود و برای کمکرويکرد اطالعاتی است که توسط قربانی هدايت میيك اين ابتکار . کنندتحقيق می
 b.تری هستند بهتر محافظت شودشود تا از قربانيانی که در خطر خشونت بيشکارها و تقاضاهای موجود استفاده می

aAvailable from www.dangerassessment.org/WebApplication1/default.aspx. Canada, Alberta Justice Communications, Domestic 
Violence Handbook for Police and Crown Prosecutors in Alberta, 2008, p. 95 to p. 159. 
bUnited Kingdom, London Metropolitan Police, MPS Risk Assessment Model for Domestic Violence (2003). Available from 
www.met.police.uk/csu/pdfs/AppendixIII.pdf. 

 

 شاهد از محافظت وی قربانی برا موجود خدمات  . ج

 آن مراحل تمام در و شده آغاز سيپل قاتيتحق شروع با همزمان هردو، شاهدان، و انيقربان از محافظت و انيقربان خدمات
 گوش ر،يدرگ افراد همهی فور تيامن نيتضم جمله از شاهدان و انيقربانی ازهاين به توجه شامل خدمات نيا. ابديیم ادامه
 شاهدان و انيقربانی برا ندهيآ خشونت خطری ابيارز جهت در اقدام و ها،آن با ارتباط جاديا و شاهدان و انيقربان به کردن
  . کندیمی باز نقش که ستين سيپل تنها جانيا گرچه. است

) باشندی اجتماع داوطلبان از است ممکن هاآن ازی برخ( متخصص و دهيدميتعل مددکاران که است متداول روزها نيا
 و باشند سيپل با مرتبط است ممکن مددکاران نيا. دهند هيارای خانگ خشونت انيقربان به کمکی برا رای مختلف خدمات
ی ط محاکمه، از شيپ را خود مساعدت و کنند کار دادگاه قيطر از است ممکن اي شوند، فراخوانده صحنه به سيپل توسط
 سالمت،ی تخصصی هامراقبت مانند گريد خدمات به ارجاع است ممکن هاآن کمک. دهند هيارا آن از بعد اي و آن،

 اي کنند کمک تيامن نيتأمی زيربرنامه به است ممکنی برخ. باشدی مال جبران بود مقدور هرجا ای يمال مساعدت مشاوره،
 اتهام،ی ادعا س،يپل قيتحق شرفتيپ ريس ماننديی هاسؤال باشند؛ هاآن دسترس در انيقربانی هاسؤال بهيی گوپاسخی برا

  .دارد وجود آن احتمال اگر ،زندان اي بازداشت از مهاجمی آزاد زمان اي آن، با مرتبطی ندهايفرا و محاکمه



 نياز نيبنابرا و رنديگیم قرار ندهيآی هاخشونت و ارعاب، د،يتهد معرض در اغلب هستندی خانگ خشونتی قربان کهی زنان
  . دارد وجود شانکودکان و هاآنی شخص تيامن شيافزا به آمك براييی جنای دادرس نظام طرف از هايياقدام به

 خاص مساعدت به ازين مهاجمی برای ممانعت احکام گرفتن و تقاضای برا انيقربان است ممکن ،یحقوقی هانظامی برخ در
يی قضا مساعدت خدمات حضور نباشند، آگاه خودی قانون حقوق از است ممکن زنان ازی اريبس کهيی جاآن از. باشند داشته

 گرفتن در زنان به است ممکن دادگاه اي سيپل ،يیقضای هاحوزه ريسا در. آند کمک آنانی شخص تيامن ميتحک به تواندیم
  . کند کمکی محافظت احکام

 نيتضم کشورشان،ی اساس قانون اساس بر خواهد،یم مصرانه عضوی کشورها از نمونه راهبردهاي (g) ٧ پاراگراف
 خارج شامل احکام نيا. دارندی خانگ خشونت موارد در رای محفاظت وی ممانعت احکام صدور تيصالح هادادگاه که کنند
 از خارج و داخل خشونت، ريتأث تحت افراد ريسا وی قربان با مهاجم تماس منع خشونت، وقوع محلی خانه از مهاجم کردن
  .  است احکام نيا از تخلفی برايی هامجازات وضع و آن، وقوع محل

 ترنييپای احکام نيچن صدور به ازين اثبات استاندارِد سطح و باشدی مدن هم ويی جنا هم تواندیم احکام نيا معمول طوربه
 شکل به است ممکن احکام. استيی جنا تخلف باشد،ی مدن حکم اگر حتا حکم، کي ازی تخط. استيی جنا تيمحکوم از

ی برا رای مختلف طيشرا و داشته مختلفی هازمان باشد، ضمانت با همراه تييمحدود ای يممانعت احکام ،یآشت قرارداد
  .کند وضع مهاجم

ی بيرتأديغ احکام صدور هنگام که دنکن نيتضم خواهدیم مصرانه عضوی کشورها از نمونه راهبردهاي (i) ٧ پاراگراف
ی برا محتمل خطرات رفتار، حسن شرط بهی آزاد و التزام، ديق بهی آزاد مشروط،ی آزاد ضمانت، قرار ،یبيتأد مهين و
  . شود گرفته نظر دری قربان زنان تيامن

 شيپا به ازين احکام نيا همه. شود استفاده مهاجمان برابر در شاهدان و انيقربان از حفاظتی برا تواندیمی احکام نيچن
  .دارندی اثربخشی ابيارزش و سيپل مستمر

- سازمان طرف از تواندیم که باشد دسترس دری گريد اقدامات و خدمات است ممکن خاص، جامعه و کشور آن به بسته
 که شودیم قيتشو سيپل. شود هيارای فرهنگ وی مذهبی هاگروه و زنان،ی هاسرپناه و نهادها ،یمدن جامعه نهاد،مردمی ها
  .   شود آشنا آن بهی دسترس نحوه و آن، دهندگانهيارا خدمات، نيا با

  ای از يک تجربه خوبنمونه

 در و است مستقر مارستانيب در مراکز کشورها ازی اريبس در. دارد وجودی جنسی هاتهاجم ارجاع مراکز ازی مختلفی هانمونه
ی هاشبکه کانادا مانند کشورهای برخ). اياسترال در مثال( دارد قرار وابسته مارستانيب کي به کينزدی اجتماعی هاگاهيپا گريدی برخ

 در اغلب که دارندی مراکز ايتانيبر و س،يسو کانادا، آلمان، مانند گرانيد کهی حال در ،)داردی نامساو عيتوز هرچند( دارند گسترده
- یم تالشی محل خدمات هيارای ارتقای برا متعهدی پزشک کارکنان اي زنانی هاگروه آن در که استيی هامحل در اي بزرگی شهرها
 آوردن فراهم مراکز نيا هدف). سوئد سلند،يا رلند،يا دانمارک،( دارد وجودی منفرد" یعال مراکز" کشورهای بعض در هنوز. کنند

 که باشد یزنان تواند شاملاست که می گرفته قراری جنس تهاجممورد  راياخ که استی هرکسی برا باالی استانداردها با جامع خدمات
-نهيمعا زن کارکنان آمك با آه دارندی ساعت-٢۴ خدمات گريدی اريبس. اندگرفته قرار حمله مورد همسر مانند آشنا فرد کي طرف از
  . کنندیم کمک شواهدی آورجمع و قيتحق در سيپل به و داده انجام رای قانونی پزشکی ها

 کنار در پردازند،یم تجاوز از دهيدبيآس زنانی ازهاين به کهی مراکز ازی اريبس دز،يا/یویآاچ انتقال و تجاوز ارتباطيی شناسا با
 . کنندیم فراهم حمله از ساعت ٧٢ی ط را رانهيشگيپ درمان ش،يآزما و مشاوره خدمات

  



  خوبای از يک تجربه نمونه

 است کرده کاری مختلفی هاگروه با کند،یمی رسانخدمت مهاجر و تياقلی هاتيجمع به که نهادمردم سازمان کي کانادا، ونکوور در
 ممكن هاييسوءاستفاده چه آنند درك بتوانند هاآن تا آند توليد سالمندان و کودکان، زنان، به کمک هدف با کند ديتول DVD کي تا

 بايی اياسپان و ،یپنجاب ن،يماندار( زبان سه به که DVD نيا. آرد دايپی خالص آن از توانمي چگونه و دهد رخ خانه در است
 ازی امجموعه است شده منتشری تحتانی اصل رهيجز و ونکوور خانوادهی تيحما خدماتی چندفرهنگ انجمن توسط) یسيانگل سيرنويز
 سوءاستفاده ماننديی هاخشونت است؛ شده رفتهيپذی فرهنگ نظر از که دهدیم هيارا خانه در خشونت درباره رای اختصاسی هاشينما
 .سالمندان از سوءاستفاده و ،یخانگ خشونت کودک، از

  

  متخلفان به پاسخ. چ

 باشد، داشته سيپل طرف از احترام با توام برخورد انتظار دارد حق متخلف. دارندی مشخص حقوق انيقربان مانند متخلفان
ی موردیبی هاخشونت برابر در باشد، اوی گناهیب بر هياول فرض شود، گفته او به علت فورا فيتوق/یريدستگ زمان در
 نشود، قلمداد مجرم ،)سيپل آزارگرانه رفتار مثال،ی برا( شود محافظت دهد رخی دولت مأموران طرف از است ممکن که
ی تقاضا فيتوق حکم هر مورد در بتواند باشد، داشتهی دسترسی قانون مشاوره به شود، تيرعا اوی برای رازدار و ميحر
  . شود برخوردار عادالنهی امحاکمه از و کند، نافياست

 داشتن حق که کند مطلع را آنان بايد دارد،ی قانون الزام افراد بهی ريدستگ علت اعالم براي سيپل کشورها، ازی اريبس در
 ١٠ اصل با منطبق روند نيا. شود انجام حبس وی ريدستگ زمان در فورا کار نيا ديبا و دارند، سکوت ارياخت حق و ليوک
 هرکس داردیم اظهار که) ١٩٩٨( است شدنی زندان اي حبس از هرشکل تحت افراد همه از محافظت اصولی اصل متن
 آگاه زين دارد وجود او هيعل کهی اتهام هرنوع از فورا ديبا و شده مطلع نآ علت ازی ريدستگ زمان در ديبا شودیم فيتوق
 ٦٨.شود

 مراقبت به ازين که نيا مگر شود منتقل سيپل بازداشتگاه به فورا ديبا شودیم ريدستگی خانگ خشونت علت به آه هرکس
 به و کندیم کمک جرم از ترشيب شواهدی گردآور به آار نيا. شود استنطاق سيپل توسط ديبا و باشد، داشتهی پزشک
  .رديگیمی جد را هيقض سيپل که دهدیم نشان متخلف

ی عني( محدودی آزاد طيشرا درخواست سيپل استی مقتض که هرجا شودیم شنهاديپ دادگاه، گزارش ازی بخش عنوانبه
 کار محل خانه، از بودن دوری معن به نيا. است شاهد وی قربان از متخلف ماندن دور مستلزم که باشد داشته را) ضمانت
 اسلحه، داشتن منع تواندیم گريد شروط. رديگ قرار نظارت تحت کينزد از ديبا طيشرا نيا و است او خانواده و ،یقربان
 خشونت متخلفانيی قضای هاحوزهی برخ در. است ضمانت ناظِروجود يک  اي سيپل به منظم گزارش و الکل مصرف منع
 داشتند را مناسب طيشرا اگر اي شوندیم داده سکنا است امر نيا مختص که راهنيبی هاخانه در اما شوندیم آزادی خانگ
 شده نييتع محدوده اي خانه آن از اگر تا شوندیم آزاد آند مشخص را هاآن محل تواندیم که کيالکترون پابند کي با تنها

  .شوند مطلع مقامات شدند خارج

 و هستند خشونت به متهم کهی کسان حقوق داشتن نظر در بای قربان از حفاظت اقداماتی اثربخش که داشت نظر در ديبا
 خانه از او انتقال و متخلف محدوديت اقدامات شودیم هيتوص ب،يترت نيا به. افتي خواهد شيافزا آنانی تيحمای ازهاين

 شودیم مطرح فرض نيا با ليمسا نيا. اندنشده رها مساعدت و سرپناه بدون متخلفان کند نيتضم که باشدی ريتداب با همراه
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 اي ضمانتی نوع با متخلف اي ندارد متخلفی اجباری ريدستگ بری مبنی استيسی خانگ خشونت موارد در سيپل نهاد که
  . است شده آزاد حبس از تعهد

 جمله از گرفته، صورت او فرزندان وی قربان تيامن نيتضمی برا کهی اقدامات از ديبا شودیم آزاد متخلف کهی موارد در
  . شود مطلع آن ازی تخطی قانون عواقب وی محافظت وی ممانعت احکام از تيتبع لزوم

 شيپی آزاد ازی بخش عنوانبه تواندیم که داد کمک و مشاوره بارشانخشونت رفتار کنترلی برا مهاجمان به که است مهم
 کردنی قربان و مجدد تخلف ازی ريشگيپ جهت در که استی اقدامات ازی کي نيا. باشد آن از بعد  تيمحکوم اي محاکمه از

  .رديگیم صورت

 نيچن هدف. دهندیم هيارا بدرفتار مردان بهی تيحما خدمات که اندشده ريدای تخصصی هاسازمان کشورها ازی اريبس در
 وسعت و خشونت، قبال در شانتيمسؤول شناخت در مردان به کمک خشن، رفتار مورد در نياديبنی کارهايی هاگروه
  . کنندیم جاديا که استی بيآس

 تای روان اختالالت و مواد و الکل بهی وابستگ درمان ليقب ازی موارد شامل و است متفاوت شودیم هيارا کهی خدمات دامنه
 به اعتماد به که استی تيحمای هاگروه و گفتگو قيطر از تعارض حل و ،یشتنداريخو خشم، کنترل ،یرفتار مشکالت

  . پردازدیم تيجنس مورد دری آگاه و نفس

 و شيپارا  است گرفته قرار تعلق شاهد وی قربان از تيحمای برا کهی حکم هری اثربخش هادادگاه و سيپل که است الزم
  .است دادگاه حکمی اجزا همه به متخلفی بنديپا مورد در سيپل نظارت شامل کار نيا. کنندی ابيارزش

 

 یرازدار و ميحر  . ح

 و ميرح از حفاظت قيطر از انيقربان از تحفاظ یبرای اقدامات به ازين آه کندیم مطرحی کل طوربه نمونهی راهبردها
 و ها،آن خانواده و انيقربان تيامن نيتضم برايی اقدامات کنندیم قيتشو را عضوی کشورها هاآن .دارد وجودی رازدار
 تيامن کهی خطرات مهاجمی آزادی برا ميتصم در کنند نيتضم و کرده اتخاذ انتقام و ارعاب مقابل در هاآن از حفاظت
  .رنديبگ نظر در دهدیم قرار ريتأث تحت رای قربان

 دارد قرار آنان تيمالک در و داشته محرمانه تيماه کهی ليمسا کندیم حيتصر قانون انيمجری برای رفتار ضوابط ۴ ماده
 همه ضابطه نيا. کند الزام را آن ريغی دادرس به ازين اي فهيوظ انجام مشخصا که نيا مگر مانده،ی باق محرمانه ديبا
 خشونت موارد همه در متخلفان و شاهدان، ان،يقربان يهمه با رابطه در هاگزارش و ها،عکس ،یگانيبا مدارک ات،ييجز
  .  رديگیدربرم رای خانگ خشونت جمله از

ی رازدار نيتضم وی خانگ خشونتی قربان زنان ميحر از محافظتی برای ريتدابيی جنای دادرس نديفرا مراحل همه در ديبا
  :باشد زير موارد شامل تواندیم ريتداب نيا. باشد شده دهيشياند مرتبطی هاگزارش و اطالعات مورد در و ند،يفرا نيا در

 زنانی خصوص ميحر دری موردیب دخالت و است مداخله نيترکم با همراه که شود استفاده یبازپرس فنون از 
 )شودیمی آورجمع است مرتبط قيتحق به مايمستق کهی اطالعات تنهای عني( کندینم جاديا

 شود مصاحبه مهاجم و عموم ديد از دور وی خصوص شاهدان و انيقربان با 



 نشود داده هارسانه به آنان آگاهانه تيرضا بدون شاهد/یقربان يِیشناسا اطالعات ريسا و ها،ینشان ،یاسام 

 شود انجامی خصوصی محل در و زنی پزشک کارکنان توسط انيقربانی پزشکی هانهيمعا 

  تنها و شودی نگهدار محرمانه کامالی پزشکی هانهيمعا جينتا شودیمی گردآوری قانونی پزشک شواهد هرجا 
 شود گزارشی بررس حال در جرِم همان یبرا مايمستق

 مورد آن ريدرگ مايمستق کهی دادرس مسؤوالن توسط تنها شاهد، وی قربان اظهارات شامل ،یرسمی هاگزارش 
 شود مالحظه هستند

 براي تالش عين در است، شده اتخاذ کودکان، جمله از شاهدان، و انيقربانی رازدار و ميحر از حفاظتی برا کهی اقدامات
 باشدی قيحقا اي اطالعاتيی شناسای پ در ديبا آينده، در ترشيب شدنی قربان ازی ريشگيپ و آنان بر شده وارد بيآس آاهش
  .برسد عموم اطالع به تواندیم که

 

 سيپل نظارت ويی گوپاسخ  . خ

  :    دارد وجودی فريکی دادرس نظام در کنترل وی نظارت مستقل ستون شش حداقل کارامد،ی نظام در

 یداخل نظارت 

 يیاجرا کنترل 

 مجلس نظارت 

 هييقضا قوهی نيبازب 

 مستقلی نظارتی هابدنه 

 ٦٩یمدن جامعه نظارت 

-یم کردهايرو. دارد وجود سيپل کارکنان و نهادها بر نظارت ويی گوپاسخی برايی راهبردها و ابزارها ها،طهيح نيا در 
-تيشکا بهی دگيرسی خارج وی داخلی ندهايفرا فعاالنه، شيپا ها،استيس ،یداخل نظارت: باشد هاشکل نيا به ديبا و ندتوا
 توان ،یدهگزارشی سازوکارها ،یستگيشا و امتحانی مبنا بر ارتقا/انتخاب عملکرد، مرور ،یاحرفه رفتار ضوابط ها،
 ن،يقوان اعمال بودجه، بيتصو/مرور ادعاها، بهی دگيرس و استماع قصور، اي/و سوءاستفادهی ادعا مورد در قيتحق
 حفاظت است، شده مطرح کارکنان و خدمات هيعل کهی موارد دری داور دادگاه، هياحضار اقتدار الت،يتسهی سرکش/ديبازد
 هاتيشکا بهی دگيرسی برای ونيسيکم ليتشک پليس، اقدام ور،داد انتساب مناسب،ی هاجبران آوردن فراهم بشر، حقوق از
 وجود نيتضم ،یعموم بودجه از مناسب استفاده نيتضم ،یعموم اتيشکا استماع کل،ی بازرس دفتری اندازراه اي سيپل از
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 آوردن فراهم و رييتغی برا تواندیم که قدرتمندی مدن جامعه حضور و آند آشکار را خطاها تواندیم که مستقلی ارسانه
  ٧٠.کندی ابيتيحما نيگزيجای دگاهيد

 است، آن خدمت در کهی اجامعه به خود هايميتصم و اعمال برابر در کيفریی دادرس نظام ازی بخش عنوانبه بايد سيپل
 ستميس آرمان دری ضرور اصل سيپليی گوپاسخ. باشد گوپاسخ است رگذاريتأث هاآنی زندگ بر کهی افراد و دولت،
 آنيی گوپاسخ حفظ و سيپلی هاتيفعال تيهدا و کنترلی برای اقدامات شامل امر نيا ٧١.است کيدموکرات و مدرنی انتظام
  . است

ی سو از شده گماشته بازرسان مجلس،ی مورد استعالم بشر، حقوقی هاونيکمس ور،داد به سيپل کشورها ازی اريبس در
 روز به روز کهی داخل نظارتی سازوکارها ازی امجموعه به نيچنهم و ،هاتيشکا بهی دگيرس مستقل مقامات و دادگاه

 در هم و قايآفر در هم. است متفاوت گريدی جا بهيی جا ازيی گوپاسخ ديجدی سازوکارها. است گوپاسخ شودیم ترشرفتهيپ
 تا سيپل توسط گرفتهصورتی هاقتل از زيچ همه مورد در مستقل قاتيتحقی اجرا قدرتی ملی ميدای نهادها ا،يتانيبر
 به مربوط آمار زنانی نهادها ،يیقضای هاحوزهی برخ در ٧٢.دارد را هتاآي و خشونت مورد در شهروندان تيشکا

  .کنندیم منتشر وی آورجمع رای فريکی دادرس نظام در ريدرگ افراد ريسا و سيپلی هاپاسخ و زنان هيعل خشونت

 نيای خانگ خشونت موارد در. است گوپاسخ کندیم استفاده کهيی ندهايفرا و ها،استيس ها،ميتصم اعمال، برابر در سيپل
 و زنان از محافظتی برا شده اتخاذ اقدامات ،یبازپرسی ندهايفرا متخلفان، نکردن و کردن متهم و یريدستگ شامل امر

 همگان اظهارنظر وی موشکافی رايپذ ديبا سيپلی اتيعملی هاهيرو و هااستيس. است انيقربانی برا خدمات آوردن فراهم
 دری اتيعملی هاهيرو و هااستيس ،یحقوقی ابيتيحمای هادهان و زنانی نهادها با مشاوره در کشورهای برخ در. باشد

ی رونيب کنترل و" مداخله" برابر در سيپل در هافرهنگخرده ازی اريبس اگرچه. اندشده نيتدوی خانگ خشونت با ارتباط
 نحوه و کندیم کهيی کارها درباره شده،ی حکومتی سازوکارها وی رونيب نظارت از مانع است ممکن سيپل. دارد مقاومت

 نيا جهينت برابر در آنان نگهداشتن گوپاسخی برا کهيی هاتالش برابر در است ممکن و کند، پنهان را آن اي ديبگو دروغ آن
    ٧٣.کند مقاومت رديگیم صورت اقدامات

 اعمال واسطهبه کنندیم احساس که باشد داشته وجودی کسان از تيحمای برايی ساختارها و مراجعهی برايی هاراه ديبا
 هاآن از سيپل تيحما کنندیم احساس آه استی خانگ خشونتی قربان زنان شاملاين امر  که اندشده واقع ظلم مورد سيپل
 قاتيحقتی واحدها اي هاتيشکا بهی دگيرسی دولتی ساختارها قيطر از نديفرا نيا کشورها،ی برخ در. است نبودهی کاف
  .ندارند رای خارجی ساختارها تيشفاف ويی گوپاسخ اغلب که شودانجام می سيپلی داخل

 از بعد تيوضع در اي گذار حال دری کشورها در خصوصت، بهيحاکمی برا منضبط، و مسلح یيروين عنوانبه سيپل
ی سازوکارها ٧٤.باشد مقدم تياولو ديبا سيپل در مؤثری انتظامی هانظام ابداع. دارد خاصی کردهايرو به ازيننزاع، 
  ٧٥.کندیم نيتأم را جامعه اعتماد و کرده ضمانت را سيپل انضباط ،یخارج چه وی داخل چه عادالنه، و شفاف، مؤثر،
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VI. یدادرس نييآ 

 خشونت برابر دری کرديرو عنوانبه رای اجبار اتهام وی ريدستگ استيس دهد اجازه شواهد که هرجا کشورهای برخ
 به ملزم را سيپل شودیم گزارشی خانگ خشونت هرجا که اندکرده اتخاذ رای استيس کشورها ريسا. اندکرده اتخاذی خانگ
 کرديرو هر. اندشدهی معرف متخلف که کندیمی افراد و شاهدان، ان،يقربان با مصاحبه و ،قيتحق کامل کردن و مستند انجام
  . است انيقربان از حفاظتی برای اقداماتی اجرا از نانياطمی جستجو در خود وهيش به

 را خوديی جنا هيرو بودی مقتض هرجا شودیم خواسته مصرانه عضوی کشورها از نمونه،ی راهبردها ٧ پاراگراف در
  :که شود حاصل نانياطم تا کنندی نيبازب و ،یابيارزش مرور،

 و ،یريدستگ اماکن، به ورودی برای کاف قدرت زنان هيعل خشونت موارد در سيپل کند،یم الزامی مل نيقوان که هرجا) الف
  دارد؛يی قضا مجوز با را سالح ضبط

 اندبوده خشونت معرض در کهی زنان به و استی دادستان هایمقام دست دری بازپرس نديفرا آغازی برا هياول تيمسؤول) ب
  شود؛ینم سپرده

 ديبا و دارند را دادگاهی ندهايفرا در شهادت فرصت شاهدان ريسا همانند اند،گرفته قرار خشونت معرض در کهی زنان) پ
  شود؛ دهيشياند شانميحر از حفاظت و هاآن شهادت ليتسهی برای ريتداب

 مرتکبان به شدن کيتحر اي ناموسی ادعا ماننديی هايهدفاع و گذاردینم زنان هيعلی ضيتبع دفاع اصول و قواعد) ت
  دهد؛ینم رايی جنا تيمسؤول از فرار فرصت زنان هيعل خشونت

يی جنا تيمسؤول از اندبوده الکل اي مواد ريتأث تحت خود اراده و خواست بای وقت زنان هيعل بارخشونت مالاع مرتکبان) ث
  شوند؛ینم مبرا هاتيمسؤول ريسا اي

 روند در ،یمليی جنا قانون با مطابق ،یکشبهره و گرفتن نظر تحت سوءاستفاده، بار،خشونت اعمال از مهاجم يسابقه) ج
  رد؛يگیم قرار نظر مد دادگاه

 زنان هيعل خشونت موارد در رای ممانعت وی محافظت احکام صدور تيصالح کشور،ی اساس قانون با مطابق هادادگاه) چ
 خشونت، وقوع محل خارج و داخل کهی افراد ريسا وی قربان با ترشيب تماس منع خانه، از مهاجم جابجايي شامل که دارند،
  است؛ احکام نيا ازی تخطی برای ميجرا وضع و اند،گرفته قرار ريتأث تحت

  شود؛ انجام انتقام و ارعاب برابر در او خانواده وی قربان از وحفاظت تيامن نيتضمی برای اقدامات بود الزم هرجا) ح

 حسن شرط بای آزاد و تعهد، بای آزاد مشروط،ی آزاد قه،يوث رشيپذ ،یبيتأد مهين وی بيتأد ريغ احکامی برا ميتصم در) خ
  .گرفت نظر در شودی قربان تيامن متوجه است ممکن کهی خطرات ديبا رفتار،

ی قربان ميحر به است شواهد با مرتبط کهی قواعد و ندهايفرا در شودیم خواسته مصرانه عضوی کشورها از ن،يبنابرا
ی قربان ترشيب را او و نکرده ترنيسنگ را او مشکالت بار جهتیب که کنند حفظی اگونهبه را او شأن و شده گذاشته احترام
ی  اجازه اي او فرزندان اي زن آن توسط شواهد هيارا زمان در دادگاه نکردنی عموم مانندی اقدامات شامل کار نيا. نکنند
 موارد در کشورهای برخ. شود مواجه مهاجم اي مردم با ستين مجبوری قربان بيترت نيا به. است پرده پشت از شواهد هيارا

- همی برخ. شود ارايه مکتوب اظهارات توسط اي گريدی اتاق ازيی ويديو تماس قيطر از شواهد که دهندیم اجازهی خاص
  . کنند هيارا حکم در کردن لحاظی برای افشرده اظهارات تيمحکوم صورت در که دهندیم اجازه انيقربان به نيچن



 امر نيا. کند تيتبع آن از و باشد مطلع زنان هيعل خشونت با مرتبط نيقوان از است الزم هست کهی کشور هر در سيپل
 شدهی طراحی قانون اقدامات گزارش، هيارا و قيتحق در سيپلی استانداردها شواهد، به مربوط الزامات از اطالع شامل
  . است قانون طبق مجاز هايدفاعيه و انيقربان از حفاظتی برا

. بگذارند تفاوتی قانون گرديپ نديفرا و قيتحق نديفرا نيب کامال است ممکن دارند رای عرف قانون راثيم کهيی کشورها
ی قانون گرديپی برا شواهد آيا که نيا دربارهی هدفمندی بررس ديبا دادستان سپس و دهدیم انجام را قيتحق معموال سيپل
ی بندميتقس نيا عمل در). شود دنبال کشورهای برخی مدن قانون در است ممکن نيچنهم مدل نيا( دهد انجام نه اي استی کاف

 قيتحق نديفرا در مايمستق گريدی هاراه از ای يحقوق مشورت دادن با دادستان هانظام برخی در و شودینم دنبال کامال
 که کردی رو هييقضا قوه بهی اجداگانه ريمس از ديبا شواهد انواعی برخ کسبی برايی هانظام نيچن در. است ريدرگ

 دهيکش چالش به شواهد کسب وهيش بودنی قانون است ممکن آنی ط اي محاکمه از شيپ. مجوزاست صدور قيطر از معموال
 در ديبا محاکمهی قاض. است تجاوزنشده متهم حقوق به و شده کسب قانون با مطابق شواهد که کند ثابت ديبا دادستان. شود
 تواندینم و شودیم حذف مدرک آن بود، قانون با ريمغا شواهد کسب وهيش اگر دهد؛ حکم شواهد بودن رشيپذ قابل مورد
  .   شود استفاده تيمجرم نييتعی برا

 الزمی جنس تهاجم/تجاوز موارد اثباتی برای ادکنندهييتأ مستقل مدرک ،یقربان اظهارات بر عالوه کشورها،ی برخ در
 زن کي شهادت ليدل به تنها نفر کي يتمحکوم خطر مورد در منصفه أتيه به است ممکنی قاض کشورها ريسا در. است
  .اندگذاشته کنار را آن کشورهای برخ و ستين زنان منافع نيبهتر جهت دريی هاهيرو نيچن. دهد هشدار

-یبی برای شاهد عنوانبه است ممکن زن کي بهی جنس خشونت/تجاوزی قبل سابقه کشورها،ی برخ در منوال نيهم به
  .رود کارهب آن زن کردن اعتبار

 کشورهای برخ در -دهد شهادتی گريد هيعل کرد مجبور رای جنس کيشر کي توانینم که اصل نيا -همسر تيمصون
 بهی قانون مجوز دادن با مختلفيی قضای هاحوزه. ندک محسوبی خصوصی امر رای خانگ خشونت تا شودیم استفاده
 موضوعه قانون ريمس در حرکت حال در گريدی اريبس و اندکردهی دگيرس امر نيا بهی  اجبار شهادتی برا دادستان
   ٧٦.هستند

 شدن، کيتحر مانند هاييدفاعيهيی جنا تيمسؤول از فراری برا خواهدیم مصرانه عضوی کشورها از نمونهی راهبردها
-به را موارد نيا از کدام چيه ،يیقضای هاحوزه ازی برخ در. ندانند مجاز را) مواد اي الکل با( تيمسمو اي خود، از دفاع
 نظر در تيمجرم سطحی ابيارز در را) مواد اي الکل با( تيمسمو است ممکن گرانيد اما کنندینم قبول دفاع عنوان

  .رنديبگ

   

                                                            
76 International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of 
Violence Against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice:Resource Manual (Vancouver, 1999), p. 32. 



   



VII. یسازماننيب تيحما و مشارکت 

 چند ازی کي تنها با وجود اهميت سيپل نهاد آه دارد قبول اما است، سيپل نقش بر راهنما کتاب نيا عمده تمرکز که نيا با
 سيپل جوامع، و متخلفان ها،دادگاه ان،يقربانی ازهاين مؤثر برآوردنی برا. است زنان هيعل خشونت به مندنظام پاسخ وجه
-مردمی هاسازمان ،یاجتماع خدمات و سالمت مراقبت خدمات دهندگانهيارا ها،زندان ها،دادگاه ،یدادستان با است الزم
ی قربان از دتوانیم هانيا همه. باشد داشتهی همکار و مشارکتی مذهب رهبران و ،یمحل جامعه و ،یمدن جامعه نهاد،
 درس خود اعمال از تا کند کمک متخلف به تواندیم نيچنهم عوامل نيا. کند نيتضم ندهيآ در را او از محافظت و تيحما

  . کند طي موفقيت با رای اجتماعی بازپرور و گرفته

 در رای رازدار و ميحر که مصوبی هاپروتکل اساس بر( اطالعات اشتراک عوامل، سايری اثربخش تقويِت در عامل هر
  .دارد نقش عوامل يهمه منفعت ترينبيش جهت در منابع اشتراک و یهماهنگ و ،)رديگیم نظر

 زنان از محافظت او نقش آه است مرتبط هايسازمان از هريك دری داخل" قهرمان" کي انتخاب مسأله نيا به کرديرو کي
  .آندمي تيحمای عموم استيس سطح در ارشد قهرمان کي خود نوبه به را فرد نيا. استی سازماننيب مشارکت ارتقاي و

 مرتبطی هاقيتحق و هاداده عيتوز و ل،يتحل  ،یگردآوری برا اطالعات مبادلهی امنطقه ای يمل مرکز کي ابداع گريد راه
 دهندگانهيارا ريسا و س،يپل ان،يقربانی برا که باشد هيناح سطح دری خبر مرکزی اندازراه تواندیم گريد راه. است

 در الزميی راهنما و کرده کمک هاپروتکل و هااستيس مورد در اطالعات انتشار به مرکز نيا. استی دسترس قابل خدمات
  . دهدیم هيارا را متخصصان و انيقربان از تيحمای برای محل خدمات بهی دسترس نحوه نيبهتر مورد

 کنند نيتدوی همکاری هاپروتکل ريدرگی نهادها که است الزم متخلفان، و شاهدان، ان،يقربانی ازهاين بهتر برآوردنی برا
  .آورند فراهم رای ريادگی يهافرصت اشتراک و هماهنگ،ی هاتالش اطالعات، اشتراک امکان تا

  ای از يک تجربه خوبنمونه

ی کار گروه کي خودی برا کايزن دری محل هایمقام زنان، هيعل خشونت بهيی گوپاسخ به مؤثر کمکی برا ن،يهرزگوی بوسن در
 امن خانه ،یاجتماع مددکاران ها،دادگاه ،یدادستان دفتر ،یشهری محل دولت مدارس، س،يپل گروه نيا. کردند ابداعی خانگ خشونت
 .کندیم جمع هم کنار در را گرانيد و ها،مارستانيب زنان،

  

  ای از يک تجربه خوبنمونه

ی قايآفر در بودی ريشگيپ اقدامات وی سازآگاه بهی مشارکت کرديرو کي کهی خانگ خشونت هيعل هادست ونديپ ،٢٠٠٠ سال در
 و هادادستان خود نوبه به که بود گرليتسه صدهای برای آموزشی هاکارگاه وی آموزش مواد شامل پروژه. کرد کار به آغازی جنوب
 با جاآن در که کرد دايپ گسترشی وپيات در پروژه ٢٠٠۶ سال در. دادندیم آموزش رای خانگ خشونت طهيح در متخصصان ريسا

 مواد مورد در هااين گروه آموزش به تا شد نيتدو هایقاض و ها،دادستان س،يپلی برا آموزش زن،ی وکاليی ايوپيات انجمن مشارکت
  ١.کند کمکی خانگ خشونت با ارتباط در خصوصبه و بود شده نيتدوی تازگ به کهيی جنا قانون ديجدی قانون

١
 Available from www.itstimeafrica.org. This project is funded by the Canadian International Development Agency and coordinated through the 

Sexual Offences and Community Affairs Team of the National Prosecuting Authority of South Africa (www.npa.gov.za), the Ethiopian Women 
Lawyers’ Association (www.etwla.org) and the Justice Education Society (British Columbia, Canada) (www.justiceeducation.c  

  



  یپزشک متخصصان و بازپرسانی برا جراحت نمودار نمونه. I  مهيضم

 زنان بر شده واردی هاجراحت فيتوصی برا توانندیمی پزشک متخصصان و سيپل که جراحت نمودار ازی انمونه ريز در
ی تخصصی نمودارها ،یجنس سوءاستفاده اشکال ريسا اي تجاوز موارد در. است شده آورده کنند استفاده خشونتی قربان
  .استی تناسل هيناحی هاجراحت بر آن تمرکز که شود استفاده تواندیم

 ")بدن نقشه" اي( جراحت محل نقشه ازی انمونه

 نوع هر از هاجراحت تعداد. است شده مشاهده جراحت کجا کندیم مشخص بدن ريتصو هب حيضتو قسمت از فلش کي با
ی گذارعالمت را رهيغ و گرفتن، گاز نشانه ها،یپارگ ها،خراش ها،یکبود تمام. کندیم نييتع شده مشخصی فضا در را
  .کندیم

  

  

  
Source: Carole Warshaw, Anne L. Ganley and Patricia R. Salter, Improving the Health Care Response to Domestic Violence: A Resource Manual 
for Health Care Providers (San Francisco, Family Violence Prevention Fund, 1995).

 

باشد که ماهيت و وسعت هر جراحت، نحوه ايجاد و نوع سالح استفاده شده، چنين نموداری بايد همراه با گزارش کاملی 
در مورد ) يک زنترجيحا توسط ( پزشکی یمعاينه شامل اطالعاِتکند و را مشخص می ،اگر سالحی در کار بوده

اين نمودارها  شود،طور که در مورد همه جزييات مرتبط با خشونت عليه زنان ذکر میهمان. استشده های مشاهدهجراحت
  .شودقيما در مورد دخيل هستند ارايه و تنها به بازپرسان و مقامات دادرسی که مست شده تلقیبايد محرمانه 

   



   



  الينهای آنسايتمنابع و وب. IIضميمه 

خشونت خانگی توسط نهادهای تخصصی و ساير ساختارهای ملل  مورددر  که راهنماهايی از جمله اين ضميمه ساير منابع
های امنيت جايگزين را ها، راهنماها، و طرحچنين منابعی در مورد سياسترا فهرست کرده و هماست متحد تهيه شده 

  .دهديه میاار
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