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  .، همه حقوق محفوظ است٢٠١٠سازمان ملل، اکتبر 

هيچ کشور،  حقوقِیمسايل  نسبت بهنظر و ديدگاه دبيرخانه سازمان ملل  گرنشاندر اين نشريه شده لب ارايهمطو هرگونه کار رفته بهاسامی  
  . ها نداردچنين هيچ ارتباطی با تعيين مرز و حدود آنهم .ها نيستای  و يا مقامات آنقلمرو، شهر، يا ناحيه

  . اين متن به صورت رسمی ويرايش نشده است

  خانه و انتشارات، انگليسیدفتر سازمان ملل در وين، واحد کتاب: محصول انتشارات

   



  تشکر و قدردانی

کوست، - آر-شلبیو توسط  (UNODC)برای دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل  دادرسی کيفری نظاميابی جنسيت در ارز ابزار
دانشگاه کاتوليک دانشگاه حقوق کلمبوس،  از استاد مهمانو ، دادرسی جنسيتیشرکای مرتبط با  یبرنامه )کنندههماهنگ(مدير کل 

  . تهيه شده استو آمريکا 

UNODC در برگ، برندا ون: اند قدردانی کندرا مرور کرده ابزارنويس مايل است از مشارکت ارزشمند اين متخصصان که پيش

در تمام طول تدوين  که UNODCاعضای چنين، هم. ريچل برت، دکتر الکس کاترر، مارک اللوند، ليز اسکارفيلد، و ايلين اسکينيدر
کلوديا باُرنی، سيری بيون، استال ماريس ديون، ديانا گاسپر، فابين دا آمبرگ، تامريس آتابای، ريکار: داشتند عبارتند از راهنما شرکت

  .هاريگا، جولی کوامن، الکساندر پرولوويک، و ميا اسپوالندر

UNODC ل است از حمايت دولت کانادا نيز قدردانی کندماي .  
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 مقدمه .١



 دادرسی نظامقضايی در  نظامنقش  در اجرای ارزيابِی. کندکمک می دادرسی کيفری نظامبه هدايت ارزيابی جنسيت در ابزار اين 
بهره مطلوبی  یکيفر دادرسیارزيابی  ابزارهای مجموعهموجود در  ابزارهایدر کنار ساير  ابزارتواند از اين می ی، ارزيابکيفر
  . ببرد

هايی و ارزش هارخصايص شخصيتی، رفتاها و روابط ويژه،  جنسيت به نقش. در تمام اين راهنما استفاده شده است" جنسيت"واژه 
شده بين مردان و زنان اشاره دارد، در حالی که های آموختهبه تفاوت "جنسيت" .کند اشاره داردمیکه جامعه به مردان و زنان منتسب 

يک فرهنگ درون در ای های جنسيتی تنوع گستردهنقش .است جنس مؤنث و مذکرشناختی ميان های زيستتفاوت کنندهعنوان" جنس"
ساده به مردان و  ایجنست تنها اشاره. کنندو تغيير می ،توانند تغيير کننددارند و در گذر زمان می ی مختلفهاو ميان فرهنگواحد 

که در اصل در خدمت قضايی ويژه برای زنان نيست بل نظامجنسيتی يک  دادرسی  ١.است نيز زنان نيست بلکه به روابط ميان آنان
در  آنانساعدی است که در حال حاضر بسياری از شرايط نامتمرکز بر زنان به دليل . نيازهای گوناگون هم مردان و هم زنان است

  . شوندمواجه میبا آن ها برخی محيط

و از طرف ديگر حضور پررنگی  دادرسی کيفری نظامرنگی به عنوان فعاالن از ديدگاه تاريخی و در سراسر دنيا، زنان حضور کم
شناسايی و درک حقايق مربوط به  .اندداشتهعيض و آزار جنسيت از قبيل خشونت، تب مرتبط با جرايمبازمانده در /به عنوان قربانی

، دسترسی به عدالت را محدود و از تواند تبعيض را ترويج يتی که میهای  جنسچنين سوگيریزنان و مردان در در جامعه و هم
-است و بايد در همه توصيه دادرسی کيفری نظامزيربنای هرگونه ارزيابی  ممانعت کند دادرسی کيفری نظاممشارکت کامل زنان در 

  . های فنی نمود داشته باشددر کمک شدهارايه های

به  نظاماين . گذاردی است که به حقوق بنيادين همه زنان و مردان احترام مینظام منصف، کارا، و نمونه دادرسی کيفری نظاميک 
-جنسيت پيش مرتبط با جرايماز وقوع های جنسيتی ریسوگينفوذ با شناسايی و بررسی کند گو است و تالش میمسايل جنسيتی پاسخ

دادرسی  نظامرکت فعال زنان را در همه سطوح و مشا ،کمک کردهآنان به  محافظت وبازماندگان و شاهدان /قربانيان از گيری،
خدمت به آنان  پیکه در  است ، و زبانی مردمیای قوميتی، جغرافيايی، دينی، جنسیهمشخصهبازتاب  نظاماين . تشويق کند کيفری

، همه افراد را يکسان است بشرمحافظت از حقوق  درالمللی ای و بينکننده استانداردها و هنجارهای منطقهمنعکسکه  نظاماين  .ستا
  .کندو به آنان خدمت میکرده  حمايت

مرتبط خشونت . استان، تبعيض، و آزار جنسی اغلب به شکل خشونت عليه زن دادرسی کيفری نظامدر نمود جرايم مرتبط با جنسيت 
جنسيت  مرتبط با جرايم. زنان دارد عليهتبعيض مستمر  و ن زنان و مردانميا قدرت در رابطهتاريخی درنابرابری  ایجنسيت ريشه با
که از شهر به روستا هم ، روانی، اخالقی، و اقتصادی داشته باشد و نه تنها از کشور به کشور بلجسمید اشکال مختلفی مانند توانمی

-؛ آدمخشونت خانگیتجاوز؛ خشونت جنسی؛ : نيست آنچند منحصر به رد هشود را شامل میاين موارجنسيتی  جرايم. است متفاوت
های مربوط اجباری، ازدواج اجباری؛ مرگ روسپيگریقاچاق انسان، ازدواج زودهنگام،  ،زنان دستگاه تناسلی سازیمعيوب ربايی؛

  .های ناموسی؛ حضانت؛ وراثت؛ غصب دارايی؛ آزار جنسی؛ تبعيض؛ و احوال شخصیجهيزيه؛ قتلبه 

به مقصر دانستن  گرايش ،دا جنسيت همراه با خشونت جنسی باشخصوص وقتی جرايم مرتبط ببه ،در برخی جوامع
های نگرش. کنندگزارش نمیبه مقامات ه حادثه را گاخاطر ترس از انگ، بسياری از قربانيان هيچبه. وجود دارد ٢بازماندگان/قربانيان
خشونت جنسی را گزارش  جرايمزنان و مردانی که . شودمنعکس می دادرسی نظامجامعه در مورد قربانی اغلب در  آميزسرزنش

ممکن است . يابدادامه می دادرسیشوند که توسط پليس شروع شده و در تمام مراحل ثانويه مواجه می شدن کنند اغلب با قربانیمی
های جنسی بسياری از خشونتورای محدوده قانون فرض کنند؛ " مسأله خصوصی"خشونت خانگی را يک  پليس، دادستان، و قاضی

در  .دگيرمی تعلقشوند مجرمانی که مقصر شناخته می بههای سبک و مجازات ؛شوندجنسيت به سادگی مختومه اعالم می مرتبط باو 
رسند شان به قتل میان تجاوز و يا زنانی که مشکوک به داشتن رابطه جنسی پيش از ازدواج هستند توسط بستگانيبرخی جوامع، قربان

در ساير موارد، قربانی خشونت جنسی يا قاچاق  .خانواده است آبرویچرا که برخی باور دارند تعرض به عصمت يک زن اهانت به 
هايی وجود دارد که است از خانواده طرد شود؛ گزارش" ارزشبی"ا چون ديگر ي و انسان ممکن است به جرم زنا به زندان افتد

ربانی به ازدواج با متجاوز به به پدر قربانی، يا مجبور کردن ق) يا هر حيوان ديگر(موارد تجاوز با دادن يک بز  در های درگيرطرف
  . پردازندوفصل قضيه میحل

                                                            
1 مجموعه راهنمای تحول قضايی و جنسيت، جنسيت و تحول سيستم امنيتی، شلبی کواست    
2  . شودکار رفته هم قربانی و هم بازماندگان جنايت را شامل میواژه قربانی که در سراسر اين سند به  



ی تضمين شده محروم المللبين قوانينشان که در قانون اساسی آن کشور يا قوق اساسیاز ح یتواند زنان را از برخوردارتبعيض می
باشد " پذيرتوجيه"گزاری وجود داشته باشد؛ برای مثال، عدم مجازات خشونت خانگی اگر خشونت تواند در ذات قانونتبعيض می. کند

. آميز دارند يافتتبعيض یهايی که تاثيرتوان در فرايندها و رويهچنين میاين تبعيض را هم. يا قايل نشدن حق تملک اموال برای زنان
اغلب افراد در مصدر قدرت، مانند شاغالن . شايع استهای اجتماعی، مدارس و محيط کار آزار جنسی زنان و دختران در محيط

- صورت هایشده و تالش نظامه اعتمادی عمومی بشوند که منجر به بیمیآزار جنسی های دادرسی کيفری و امنيتی مرتکب بخش
  .کندتضعيف می رادر جهت ارتقای حاکميت قانون  گرفته

-مینازات جرايمی که مج. دکه بر تمام جامعه دارشان، بلهایمدتی نه تنها بر قربانيان و خانوادهمرتبط با جنسيت تأثيرات دراز جرايم
ن است به دالبل متعددی مسدود ممک دادرسیبه زنان دسترسی . دکنقانونی را تغذيه میانون و بید فرهنگ مصونيت در برابر قشو
 نداشتن منابع مالی؛ ؛دادرسی نظامی به در رابطه با حقوق قانونی و چگونگی دسترس آگاهینداشتن : که شامل اين موارد است شود

  .يا کارکنان قضايی/آميز پليس وهای تبعيض؛ موانع زبانی؛ رويه)نظام دادرسی(ترس؛ فساد 

حذف : جنسيتی تنظيم کرده که شامل اين موارد است دادرسیاستانداردهايی را برای که وجود دارد  المللحقوق بينای از مجموعه
های نظامانگاری قاچاق انسان؛ تدوين قوانين عاری از تبعيض؛ پيشگيری، توقف، و جرم حذف خشونت عليه زنان؛ تبعيض عليه زنان؛

يا  شدهزنان بازداشت نحوه رفتار بايری از جرم؛ و گ؛ پيشدادرسی نظامبرابر زنان در مشارکت يتی؛ حساس به مسايل جنس دادرسی
  :است دهمنعکس ش ابزاراين  سراسر متند و در آياردها در اسنادی که در زير میاين استاند  .تأديبی هایمحيطدر 

  : کند که تمام کشورهای درگير بايدمقرر می (CEDAW) ٣ ف تمام اشکال تبعيض عليه زنانذمعاهده سازمان ملل در ح

  ٢ماده (را تضمين کنند  و تحقق عملی اين اصل کردهمنضم  شاندر قانون اساسیرا اصل برابری زنان و مردان )a(؛ 

  ٢ماده (را اتخاذ کنند منع انواع تبعيض عليه زنان  برایاقدامات قانونی مناسب )b(؛ 

 ٢ماده (تثبيت کنند  را ن بر پايه مساوی با مردانحفاظت قانونی از حقوق زنا )c(؛ 

  ٢ماده ( کننددر راستای اين تعهد قانونی عمل می و مقامات دولتیکه موسسات  کنندتضمين )d(؛ 

 ٢ماده (اصالح يا منسوخ کنند  دهندهای موجود که تبعيض عليه زنان را شکل میقوانين، مقررات، رسوم و رويه )f(؛ 

  ٢ماده (لغو کنند  را زنان عليهآميز کيفری تبعيض تمهيداتهمه )g( ؛ و 

 صالحيت و استعداددر زمينه امورحقوقی همانند مردان  مساوی بدانند و بپذيرند که زنان در برابر قانون را زنان و مردان 
 ).١۵ماده (داشته باشند را  اين توانايی تجربهبرای  مردانفرصت مشابه با  دارند و بايد

  :کند کهمقرر می) ١٩٩٢( CEDAWکميته  ١٩توصيه عمومی شماره 

 سازی مؤثربرای پياده CEDAW  کردحساس به مسايل مرتبط با جنسيت  را هقضايي مديران قوهاز طريق آموزش بايد. 

  :کند که کشورها بايدمقرر می (A/RES/48/104)سازمان ملل در مورد حذف خشونت عليه زنان  اعالنيه

  ۴ماده (دهند و مجازات قرار  ،تفحص ،را مورد تحقيق آنکرده و  آميز عليه زنان پيشگيریخشونتاز اعمال )c(؛ 

 ۴ماده (در معرض خشونت تدوين کنند  روا شده به زناِن هایعدالتیرای تنبيه و جبران بیقوانين داخلی ب )d(؛ 

  آنان های وارد شده برفراهم کرده و آسيبدر معرض خشونت  زنان برایدسترسی به سازوکارهای دادرسی و عدالت را 
 ؛ و )d( ۴ماده (جبران کنند طور مؤثر بهرا 

  و مجازات خشونت عليه زنان را  ،های پيشگيری، تفحصالنی که قرار است سياستقانون و مسؤو انکنند که مجريتضمين
  ). i( ۴ماده ( بينندآموزش مینيازهای زنان  برای حساس شدن به پياده کنند

  :خواند بهها را فرا میدولت ،ن در مورد خط مشی اقدامپک اعالنيه ٤.و خط مشی اقدام پکنچهارمين کنفراس زنان در  عالنيها

                                                            
3 United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW) (A/34/46) (1979)دهند 



  ع ضوطريق المللی مرتبط با حقوق بشر از سازی تمام ابزارهای بينهای قانونی برای تضمين پيادهو رويهمرور همه قوانين
 ؛)d ،e-١٢۴پاراگراف ( قوانين داخلی

 ٢٣٢پاراگراف ( دادرسیی جنسيتی در اجرای ريگذارند و حذف سوگنسيت تبعيض میلغو همه قوانينی که بر پايه ج-d(؛ 

  که به طور خاص برای دسترسی به زنانی ، حقوقی، شامل سوادآموزی حقوقیبه خدمات ارزان يا مجانی تصمين دسترسی
 ؛ و )a – ۶١پاراگراف (طراحی شده است؛  کنندزندگی می فقرکه در 

 پاراگراف . (در دادگاه باشند هامسؤوليتساير  دارای يا ،وکيل مدافع ،تضمين اين که زنان مانند مردان حق دارند قاضی
٣٢٣ – m.( 

دارد  تأکيد ٥کيفریدادرسی مدل به روز شده راهبردها و اقدامات عملی برای حذف خشونت عليه زنان در زمينه پيشگيری از جرم و 
  :که کشورهای عضو

 مستمرا مرور، را خصوص قوانين جنايیشان را، بهیهاها، و رويه، فرايندها، برنامهضوابطها، ، سياستملی قوانين ،
ها را در حذف همه انواع خشونت عليه زنان تضمين و تامين روز کنند تا ارزش، جامعيت، و اثربخشی آنارزشيابی، و به

در  کند، و يا زناِنپوشی مید، از آن چشمنزمی دامن را که خشونت عليه زنان قانونی مجوزهایچنين تمام همو  کنند
 ؛)a-١۴پاراگراف ( حذف کنندد کنمی پذيرشدن آسيب به قربانیمجددا معرض خشونت را 

  ،مرور، و را آميز بر آنان تاثيری تبعيض دارای عليه زنان ياآميز تبعيض یرويهعرف و هر نوع قانون، مقررات، سياست
در موجود  قانونی مجوزهایبه اين ترتيب تضمين کنند که تمام . بود، بازبينی، اصالح، يا حذف کنند مقتضیهرکجا که 

 خصوص اصل عدم تبعيض، مطابقت داردالمللی حقوق بشر، بهها، و اصول بينبا تعهدات، التزام دادرسیهای نظامانواع 
 ؛ و،)e – ١۴راف پاراگ(

 محتوای  بافصول آموزشی اجباری را  برای پليس، مسؤوالن دادرسی کيفری، و متخصصان درگير در نظام دادرسی کيفری
به شرکت در اين آموزش تشويق و آنان را  آورندمسايل مربوط به جنسيت، و حساس به مسايل کودکان فراهم فرهنگی، بين
آن بر تمام  عواقبو  ،بخشر زيانيتاث ،هر نوع خشونت عليه زنان کننده عدم پذيرِشبيان آموزش بايد محتوای اين. کنند

 ).a – ٢٠پاراگراف (کنند را تجربه می چنين خشونتیکه  باشد کسانی

يافته سازمان جرايمه سازمان ملل علي یخصوص زنان و کودکان، مکمل معاهدهپروتکل پيشگيری، توقف، و مجازات قاچاق انسان، به
ای به زنان و کودکان داشته خواهد که توجه ويژهاز کشورهای عضو می همهپروتکل پالرمو از ). ٢٠٠٠) (روتکل پالرموپ( رامليتیف

  :باشند

 ؛)۵ماده (جنايی محسوب کند  تخلفرا يک " )انسان( قاچاق"را اختيار کنند که  یقوانين 

 ٢ماده (د نقربانيان قاچاق انسان را مساعدت و از آنان حمايت کن )b( ،؛)٧ 

 ١( ٩ماده (ند نمجدد محافظت ک شدن زنان و کودکان را، از قربانیخصوص قربانيان قاچاق انسان، به (b(؛ 

 ۶ماده (د؛ ننيان قاچاق انسان را در نظر بگيرسن، جنسيت، و نيازهای خاص قربا ماده قانونیاين  تمهيدات اجرای هنگام 
 ؛ و،))۴(

 جمله حقوق بشر و مسايل حساس به جنسيت چاق انسان، ازقانون درزمينه پيشگيری از قاهايی را برای مجريان آموزش
ای مرتبط و ساير هنهاد، ساير سازمانهای مردمهای موجود را تقويت کنند و آنان را به مشارکت با سازمانفراهم يا آموزش

 )).٢( ١٠ماده (های جامعه مدنی تشويق کنند بخش

  :ها عبارتند ازاصول بنيادين اين دستورالعمل). ٢٠٠٢(ملل در پيشگيری از جرم  های سازماندستورالعمل

  ،و  دادهنشان توجه الزم را های متفاوت زنان و مردان به نياز بايد راهبردهای پيشگيری از جرمهر زمان که مقتضی است
 ؛ و،)١۴ماده (د پذير جامعه را در نظر بگيرآسيب نيازهای خاص اعضای
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  الت مربوط به کو مش يافته فرامليتیسازمان جرايمبين  پيوندهایبه  رسيدگیدولت و جامعه مدنی بايد در جهت تحليل و
ملی و محلی تالش کنند و در اين ميان هرجا که ممکن بود راهبردهای پيشگيری از جرم را برای حمايت از  جرايم

 يافته از قبيل قاچاقهای جنايی سازمانگروه فعاليت بهودکان، که خصوص زنان و کگروهای رانده شده به حاشيه جامعه، به
 ).٢٧ماده (ند طراحی کنند پذيرانسان و قاچاق مهاجران آسيب

  :کند کهمقرر می ،٦تاديبی برای زنان مجرم-با زنان زندانی و اقدامات غير رفتاراحکام سازمان ملل در مورد 

 نيازهای بايد شده،  منضم نحداقل احکام استاندارد در رفتار با زندانياششِم حکم  درکه  ،ل عدم تبعيضاصعملی کردن  برای
برآوردن اين نيازها در جهت رسيدن به برابری قابل توجه  .اين احکام در نظر گرفت هنگام اجرایرا مشخص زنان زندانی 
 ؛)١حکم (آميز تلقی کرد جنسيتی را نبايد تبعيض

 هایبرنامهاثربخشی چنين همو  استهمراه کاری در زنان الت، و عواملی که با خالفبايد تالش شود تا روندها، مشک 
هدف . ای مرور و ارزشيابی کرد و به اطالع عموم رساندرا به طور دوره شانو فرزندان متخلفزنان  اجتماعی بازپروری

 ).۶٩حکم ( است کيفری دادرسی نظامبا  اين زنانکاستن تبعيض و تاثير منفی مواجهه اين کار 

و در برخی  کردهالمللی، رهنمودی در رابطه با حقوق زنان ارايه ای و بينهريک از اين ابزارها، همراه با ساير ابزارهای منطقه
تواند بدون بررسی دقيق نحوه رفتار دادرسی کيفری يا هريک از اجزای آن نمی نظامارزيابی . ندکنيز ايجاد می را موارد الزاماتی

 دادرسیتواند پايه قوی برای گزاری يک کشور میقانون اساسی و قانون .جنسيت کامل باشد در رابطه بالف آن های مختو بخش منظا
 .کندشان محروم میحقوق يابی بهدستکه اغلب زنان را از  استاز برابری  هابرداشتها و جنسيتی فراهم کند اما اين فرايندها، رويه

ها در کامل يا عدم مشارکت آننامشارکت منجر به و  کردهمحروم  دادرسیزنان را از دسترسی مؤثر به  در عملبالقوه و ها سوگيری
که ممکن است زنان با آن مواجه  ایکنندههای مفرط  و نيازهای نگرانرغم بسياری از چالشعلی .شوندمیدادرسی کيفری  نظام

ارزياب بايد . وجود داردناچيز و حمايت  محدود در محيطی با منابع آنان های خالقانه و برجسته هايی از موفقيتشوند، اغلب مثال
 در دسترسی به دادرسی؛خصوص زنان،  پذير جامعه، بهپيش روی اعضای آسيب یهاالوه بر شناسايی موانع و چالشسعی کند ع

دادرسی  نظامبرابری و عدالت جنسيتی در  در ارتقای که ی راهايها و برنامهپروژهنقش و  را نيز شناسايی کرده حاميان تغييرات
  .پررنگ کنداند موفق بودهکيفری کشور 

المللی را در مورد ای و بينهای داخلی، منطقهگزارش/پيش از اين که ارزياب کارش را در سطح کشور آغاز کند، الزم است مطالعات
 برایتواند اين کار می .رور کندطور ويژه موضعيت زنان بههای جنسيتی و قشنچنين در رابطه با طور کل و همقضايی به نظام

که  وغيره موقعيت جغرافيايی ت، نژاد، قوميت، وضعيت اقتصادی،از قبيل جنسي زيربنايیدر مورد بسياری از مسايل  بينشیارزياب 
   .فراهم کندگذارند تاثير می دادرسیبر برابری، تبعيض و دسترسی به 

يا يک  دربرگيرنده همه جزيياتقصد اين نبوده که . طراحی نشده استعنوان جايگزين تخصص، تجربه، و قضاوت به  ابزاراين 
ها، و نهايتا ، دولتهاکارگزاریکه تمام تنها ارزياب بلنهساده شده باشد طور ساختگی به رويکرد انجام ارزيابیاگر  .ليست باشدچک

 ابزارقصد اين است که اين . ديدد نخواه هستند زيانمتکی  ابزارهامجموعه اين های انجام شده بر پايه مردمی که به کيفيت ارزيابی
بايد کامال در  دارند ودادرسی کيفری نفوذ  نظاممسايل جنسيتی در تمام . باشد ها،نه مستقل از آن ،مجموعه ابزارهایمکمل ساير 

گيری در هر يک از هايی که بالقوه يا بالفعل بر تصميمیريها، و سوگبرداشتها، نگرش فهم .هريک از اجزای ارزيابی گنجاده شود
شود هرجا که ممکن است يک مسايل جنسيتی پيچيده هستند و توصيه می. به همان اندازه مهم است موثرند دادرسیسطوح نظام 
  .جنسيت در تيم ارزيابی گنجانده شود امور مرتبط با متخصص

های مختلف در مورد تاريخ فهم ديدگاهدر اين شرايط،  .های خاصی را به نمايش بگذاردد مسايل و چالشتوانیمنزاع شرايط پس از 
در  دادرسی کيفری نظام یدامنهگستردگی  .جنسيت ضروری خواهد بود مرتبط باو وسعت خشونت  نزاعهای ای ريشهزمينه

و گويی پاسخ برایهايی خود را در مواجهه و ارايه راه بايد توانچنين هماين نظام  ؛برقراری صلحی پايدار و عادالنه اهميت دارد
  .برقراری کندو وفاق و آشتی نشان دهد و بتواند اند ديدهدر گذشته زنان و مردان که  آزارهايی رسيدگی به
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های موجود باشد فرصتر کند، بايد قاد شناسايی را مشخص )دادرسی(نظام ارزياب عالوه بر اين که بايد نقاط قوت و ضعف يک 
تر در يک چارچوب راهبردی وسيع یمساعدت فنی درخصوص دادرسی جنسيتاگر . کند مشخصنيز را  آن و پيشرفت برای اصالح

  :دربرگيرد ارد زيرموتقويت  برای را هايیفعاليتتواند میدر نظر گرفته شود، 

  ؛دادرسیتقويت دسترسی زنان و دختران به 
  الملل و استانداردهای حقوق بشر بين حقوقکند و بازتاب که از حقوق زنان ودختران حمايت می قوانينی تدوينحمايت از

 است؛

 دادرسی کيفری؛ نظامشده در درون  مشاهدههای های جنسيتی، و سوگيریشناسايی سوگيری 

 طور مؤثر پياده انين را بهو قوو قانون اساسی کرده  رسيدگیها ها، و فرايندهايی که به سوگيریها، سياسترويه گسترش
 د؛کنمی

 جنسيتی؛ دادرسیاندرکاران دادرسی کيفری در زمينه مسايل مربوط به آموزش عميق برای همه دست 

 ق بشر در زمينه ای و استانداردهای حقوو منطقه المللحقوق بينکارگيری های آموزشی در مورد نحوه بهبرنامه تدوين
 دادرسی کيفری در سطح داخلی؛ 

 برای زنان صاحب منصباز جمله  ،درهمه سطوح دادرسی کيفری  نظامدر  سازی برای زنان شاغلظرفيت. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مرور .٢
 ای آماریهداده ٢٫١

  
های بين حوزه موضوعات مشترکبه  دادرسی کيفریبا  مرتبطکليدی آماری های داده آورِیجمعبرای کسب اطالعات در مورد  لطفا 

ظرفيت ارزيابی و جنسيت  مرتبط باموضوعات مروری از  تهيهها به اين داده. مراجعه کنيد کيفریدادرسی درباره اطالعات : مختلف
؛ سيستم انتظامیبا عنوان  یابزارهايدر که  های آماریدادهچنين به لطفا هم. کندکلی نظام دادرسی کيفری در کشور کمک می



  .مراجعه کنيد موجود استهای مختلف بين حوزه موضوعات مشترکو دسترسی به دادرسی؛ اقدامات تاديبی و غيرتاديبی؛ 
  

. برخی کشورها اين اطالعات را نداشته باشندممکن است  .است فهرست شده است ابزاراين  صهای ديگری که مختدر زير شاخص
   :بر باشدزمانتهيه آن ممکن است زيرا شود از پيش درخواست شود توصيه می بودنياز ها هرجا دسترسی به اسناد و گزارش

  :گيردرا دربر می زير موارد د، است، اگر موجود باش مختص اين راهنمامکتوب که اطالعات آماری 

 سنتی/غيررسمی/های رسمیدادگاه گزارش 

 جنسيتی دادرسینهاد و جامعه مدنی از های مردمسازمان گزارش 

 هده حذف همه اشکال تبعيض عليه زنان معا(CEDAW)، هایگزارشو اگر موجود باشد،  ،ای کشورهارههای دوگزارش 
 نهادهای مردمسازمان موازی

  های زنان قاضی، وکيل، يا دادستاننجمناگزارش 

 شده اداریهای تفکيکس، شامل دادهيهای پلگزارش 

 بايگانی زندان 

ارت دادگستری؛ وز: عبارتند ازاين منابع برخی از . ی شده بيفزايدآورتواند به غنای اطالعات جمعمین وای از منابع گوناگمجموعه
که سالمت بخش قضايی؛ مسؤوالن  عامالنها؛ وکال؛ قوه قضاييه؛ رهبران سنتی؛ دادستانزنان؛ امور  /جنسيت مرتبط باامور  وزارت

نهاد؛ های مردمسازماننهادهای زنان قاضی، دادستان، و وکيل؛ ؛ کنندرسيدگی می استفاده و خشونت عليه زنانسوءامور مرتبط با  به
؛ افسران پليس که در واحدهای تخصصی مربوط به جنسيت يا ضد های حاميان مالیسازمانهای فرهنگی؛ گروه؛ باورمحورهای گروه

خاص،  قضايی محاکم(کنند وکارهای دادرسی انتقالی کار میان دادگاه شامل افرادی که در سازکنند؛ و، کارکنقاچاق انسان کار می
 ).ياب، و غيرههای ويژه، کميسيون حقيقتدادگاه

دشوار دادرسی کيفری باشد  حوزهزنان از  ياتجانبه از تجربگر تصويری همهآوری اطالعات جامع و تفصيلی که نمايشجمع احتماال
-برای مثال تجاوز، خشونت خانگی، قتل( دباشجنسيت  جرايم مرتبط بانرخ صحيحی از هايی که بازتاب داده چنين گردآوریهم .است
اين  .آسان نيست )سازی آلت جنسی زنان، آزار، و غيرهربايی، معيوبهای مربوط به جهيزيه، قاچاق انسان، آدم، قتلناموسیهای 
خود خالف خودیبه جرايم مرتبط با جنسيتکه بسياری از با توجه به اين گيری است و آوری اطالعات تازه در حال شکلجمع زمينه

های که در برخی حوزهکه اشاره کرد توان به خشونت خانگی از اين قبيل می. هايی مواجه شده استد با دشواریشوخاصی تلقی نمی
ها را به تفکيک دادرسی کيفری دادههای نظامری از ياعالوه، بسبه. دشوبندی میطبقه تخلف اداریمثل يک تهاجم ساده يا قضايی 

  . ندرجنسيتی ندا

چنين عوامل جغرافيايی، اقتصادی، نژادی، دينی، قوميتی، جنسيت و هممرتبط با ای شرايط زمينه در ارزيابی اطالعات آماری، درک
ند هم توامیکه هايی یريها، و سوگديدگاهها، نگرش درکعالوه، به .اهميت دارد گذاردتأثير می جرايم برخی گزارش که برو سالمت 

ها، ، دادستانهاپليس، قاضی( عامالن قضايیطرفانه قانون توسط بسياری از اجرای بی بر و هم مرتبط با جنسيت جرايمبر گزارش 
ند بر توامی چنينها همسوگيریها و ؛ نگرشنيز اهميت دارد دبگذار اثر )الن زندان، مسؤومترجمان دادگاهال، کارکنان دادگاه، وک
برای داشتن اطالعات صحيح، الزم است آن را از منابع مختلف و . ددادرسی کيفری تاثيرگذار باش نظامارکت و پيشرفت زنان در مش
  .آوری کردسطوح مختلف جمعدر هامقاماز 

آيا به تفکيک انواع جرم  ،اند؟ اگر بلهآوری کردهها جمعزندان وبخش دفاع حقوقی، ها، ها، دادستانآمار را پليس، دادگاه اين آيا. الف
  ؟است؟ آيا اطالعات به تفکيک جنسيت است

آيا  ؟ستا برای ارزيابی طبيعت و گستره خشونت عليه زنان، انجام شده شناسیجرم مطالعات، ازقبيل ويژه جمعيتی مطالعاتآيا . ب
  کند؟تشر مینآوری، تحليل و مآيد، جمعخصوص در باره مواردی که در زير میها و اطالعات را، بهکشور داده

 از جمله بر آنخشونتی؛ و پيامدها و تاثيرات  ح شدت چنينيه زنان؛ داليل، عوامل خطر، و سطاشکال مختلف خشونت عل ،
 های جمعيتی مختلف؛زيرگروه



  ؛خشونت عليه زنان باکشی اقتصادی محروميت و بهرهارتباِط وسعت 
 های عمومی و خصوصی و عواملی کهشونت عليه زنان، احساس ناامنی زنان در محيطهای خالگوها، روندها، و شاخص 

 د؛دهاين احساس ناامنی را کاهش می

 ارتباط بين قربانی و مهاجم؛ 

  يه زنان در کل؛متخلف و بر کاهش و حذف خشونت علتاثير انواع مختلف مداخله بر فرد 

 عليه زنان؛ تموارد خشون، مواد، الکل و ساير مواد در حاستفاده از سال 

 بعدی؛ آميزخشونت يا قرار گرفتن در معرض خشونت و فعاليتکردن  ارتباط بين قربانی 

 ؛زنان به ساير انواع سوءاستفاده پذيریارتباط بين تجربه خشونت توسط زنان و آسيب 
 خصوص درون خانوادهاند، بهپيامدهای خشونت بر کسانی که شاهد آن بوده. 

  

چنين ساير کارگزاران دادرسی کيفری، شامل نرخ و هم سشده خشونت عليه زنان به پليايی از تعداد موارد گزارشهگزارشآيا . پ
آيا آماری در مورد شکايات  ؟داردوجود و شيوع خشونت عليه زنان  به دادگاه موارد تخلف ارايهقانونی و دستگيری و آزادی، پيگرد 

چند درصد آوری شده است؟ جمع) ها، و وکالی مدافعل از پليس، قوه قضاييه، دادستانی، زندانبرای مثا(از نظام دادرسی کيفری 
 نرخچند درصد محرز شده و چه مجازاتی تعلق گرفته است؟ ؟ ه استچند درصد توسط زنان انجام شد؟ ستااز آزار جنسی  هاشکايت

  ند؟ چرا؟کگاه  به دادگاه راه پيدا نمیچچند درصد موارد ثبت شده هيگرد، و واگذاری موارد تخلف به دادگاه چقدر است؟ پیدستگيری، 
  
ها، وکال، و در مورد قاضيان، افسران قضايی، دادستان آيا آماری در مورد جنسيت افسران مجری قانون گردآوری شده است؟. ت

  ارشديت چگونه است؟بندی و تبهنسبت مردان به زنان در سطوح مختلف رد؟ دهچه چيزی را نشان میکارکنان زندان چطور؟ 
  
تاييد  ميزاندر مورد  یآيا آمار آوری شده است؟دادرسی کيفری جمع نظامآيا آماری در مورد ميزان اعتماد و اتکای جامعه به . ث

نامنی زنان  کننده احساسگر چه هستند؟ آيا اين آمار بيانها بيانمنتشر شده است؟ اگر چنين است، آناز سوی جامعه  )دادرسی( نظام
  سازی اطالعات ترتيب داده شده است؟آوری و هماهنگبرای جمعکارهايی ؟ آيا سازواستای عمومی و خصوصی هدر محيط

  
های خاص اجتماعی قربانيان انجام شده است؟ آيا زنان و ساير گروه مطالعه در موردجمعيتی اختصاصی، مثال  مطالعهآيا هيچ . ج

کجا و چرا؟ آيا برند؟ آيا شکايت به جای ديگری میاگر چنين است، چرا؟ شوند؟ ود در دادگاه نمیموفق به طرح دعوای حقوقی خ
نهاد، و غيره موجود است که بتواند های مردمها، سازمانهای زنان، سرپناهها، گروهگاهدها مانند درماناساير نهها و آماری از داده

  ؟ارايه کند کننددادرسی کيفری راه پيدا نمی نظامهر علتی به به بازمانده که /اطالعاتی در مورد زنان قربانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

 حقوقی و مقرراتیچارچوب  .٣

پايتخت و شهرهای  از دادرسی کيفری هم از داخل و هم بيرون نظامدادرسی کيفری، ضروری است که به  حوزهارزيابی  هنگام
ای براساس محل جغرافيايی داشته تواند تفاوت عمدهمیبرای زنان  دادرسی نظامدسترسی به اری از کشورها يدر بس. بزرگ نگاه شود

  . باشد

 دادرسی نظامجنسيتی در  دادرسیحاکم بر  مقرراتِیو  حقوقیچارچوب  شناخت برایاسنادی که متعاقبا ارايه خواهد شد منابع اصلی 
  .استکيفری 



قانونی موازی وجود دارد، قانون  نظامهرجا که . قانون اساسی اغلب دربرگيرنده زبان برابری و حقوق بشر است: قانون اساسی
برای يی را هابانچنين ممکن است که ديدهباشد؛ همنقانون اساسی  هایحمايت/ه در تضاد با التزاماتکند کغلب آن را ملزم میاساسی ا
تواند اطالعاتی را درباره نحوه چنين میقانون اساسی هم .کارگيردبهبه حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی  پايبندی از اطمينان

  .ارايه کند داخلیالمللی در قوانين بين ای وقههای منطگنجاندن معاهده

مرتبط با  جزايی عموما شامل اطالعاتی درباره انواع تخلفات ضوابط :جزايی/جزايی و فرايند قانون جنايی/جنايی ضوابطمجموعه 
  .استچنين حبس تاديبی و هم-های غيراحکام اغلب شامل مجازات. جنسيت و حکم مربوط به هر تخلف است

را  ظايفو، حقوق، و انواع تخلف از ایمجموعههای عرفی وجود دارد، معموال قانونی سنتی و رويه هایمنظاهرجا که : قانون سنتی
  .دت شکل مکتوب داشته يا نداشته باشها ممکن اساين قوانين و رويه. دگيرنيز دربرمی

شامل  اندامضا و تصويب شدهکه المللی های بينها و معاهدهنامهپيمان: اندکه امضا و تصويب شده المللیبين هاینامهپيمانو  هامعاهده
شود و سند اشاره امضای آن زمان کشور در  مهم است که به همه شروط .است پذيرفته را از آن تبعيتکه کشور  است التزاماتی

  . سازی شده است يا خيرهمچنين مشخص شود که آيا در قانون داخلی بومی

 وقتیری از کشورها ممکن است مشاهده شود که حتا ايدر بس. شود اغلب در عمل بازتابی نداردچه روی کاغذ آورده میاگرچه، آن
هايی فرايندها، و رويه ها،سياستد، کنفراهم میبرای زنان روی کاغذ ها ابزار حفاظتی مناسبی را نامهپيمانقانون اساسی، قوانين، و

- ها را از دسترسی به دادرسی بازمیچنين آنشده و هم رابر زنان از اين حقوق و امتيازهاگيری کامل و بد که مانع از بهرهوجود دار
افتد از طريق بازديد از محل در نقاط مختلف هايی را که در عمل اتفاق میاز بازبينی چارچوب قانونی، ارزياب بايد رويهبعد . دارد

  . های زنان بررسی کندنهاد، و گروههای مردمهای قربانی، سازمانقضايی، گروه عامالنبا کشور و مصاحبه 

  قانون اساسی ٣٫١

در قانون اساسی  د، تا چه حدو دختران مصداق دار هايی که در مورد زنانخصوص آنشر، بهالمللی حقوق باستانداردهای بين. الف
های ديگری چه حمايتآيا در مورد برابری و عدم تبعيض در رابطه با جنسيت زبان خاصی به کار رفته است؟ ؟ است گنجانده شده

  برای زنان و دختران در قانون اساسی ارايه شده است؟

چقدر اين د؟ کرد آن را به چالش بکشالمللی تخطی يا التزامات بين که اگر قانونی از قانون اساسی است هايی وضع شدهآيا نظام. ب
المللی يا قانون اساسی حکم دهند؟ التزامات بين از قوانين تبعيتتوانند در مورد ها میآيا دادگاه عالی يا ساير دادگاه؟ استمؤثر  هانظام

اقدامات قانونی در /دسترسی به دادگاه قانون اساسیآيا شود؟ آيا به احکام مخالف با دولت احترام گذاشته میکنند؟ آيا اين کار را می
ما يمستق وجود دارد در قانون اساسیکه حقوق بشر  قانونی مرتبط با ؟ آيا التزاماتيت داردمحدوديا  است الوصولسهلقانون اساسی 

  د؟ آيا موارد قابل ذکری وجود دارتواند قانون را بر اساس قانون اساسی به چالش بکشد؟ هر فردی میآيا د؟ شومی اجراها در دادگاه

ارند؟ آيا د هايیها چه صالحيتآن شناسد؟های سنتی را به رسميت میهای عرفی و دادگاهآيا قانون اساسی صالحيت رويه. پ
  د؟شودنبال میهايی؟ آيا در عمل يتد؟ چه محدودهايی وجود دارمحدوديت

گر نه، چه االمللی بعد از امضا به خودی خود قابل اجرا هستند؟ يا بين/ای وهای منطقههکند که معاهدآيا قانون اساسی مشخص می. ت
  وجود دارد؟ ملی قوانينالمللی در بين/ایهای منطقهنامهجاندن معاهدهفرايندی برای گن

  حقوقی دادگاه قانون اساسی سيرها؛ نين تاسيس دادگاهاقوهای ملی حقوق بشر؛ رسمی؛ کميسيونروزنامه / قانون اساسی؛ نشريه: منابع

جنسيت؛ امور مربوط به  )/زنان(امور ؛ وزير کانون وکالاعضای ؛ وزير دادگستری؛ اساتيد حقوق؛ منشيانقضات دادگاه قانون اساسی؛ : افراد
  .قضايینهاد؛ وکالی معاضدت های مردمکارکنان سازمان

  



  قوانين ٣٫٢

- های بينهعاهدمها ونامهپيماناين قوانين با مواد خوانی هم هندنکمندی برای مرور قوانين ملی وجود دارد تا تضمينآيا فرايند نظام. الف
- منطقه/المللیبين واضحا با التزامات قانونِیقوانين در حال اجرا محتوای برخی از يا است؟ آ آنعضو که کشور باشد ای منطقه/المللی

آيا ؟ گذاردمیثير منفی بر آنان تأيا آميز است عليه زنان تبعيض برخی قوانين در حال اجرا آيا؟ استدر تعارض ای که کشور پذيرفته 
پيش از محاکمه و زندان شده  بازداشتدالنه و خشن برای زنان يا عده زيادی از آنان در دوره اهای ناعمنجر به محکوميتقوانين اين 
؟ آيا قوانينی کندرسيدگی که مستقيما به نابرابری جنسيتی  وجود داردنينی اد؟ آيا قوشوقوانين در حال حاضر اعمال می ست؟ ايا اينا

گرايان زن و جنسفروشان، همبرای مثال تن( ویآیدر خطر باالی اچ عليه افراد شامل سوگيریکه مستقيما به سوگيری، وجود دارد 
  د؟ شوآيا اين قوانين اعمال می؟ کند، رسيدگی )گرا و دوجنسيتیمرد، افراد دوجنس

برای مثال تبعيض و اخراج به علت بارداری، دوره بعد از (برای پيشگيری از تبعيض، از جمله در محل کار  مناسبآيا قوانين . ب
  د؟، وجود دار)ايدز/ویآینان با اچزايمان يا ازدواج، آزار جنسی در محل کار؛ و تبعيض عليه مردان و ز

دادرسی کيفری برای پسران و دختران  نظامآيا سن پذيرش مسؤوليت جنايی برای دختران و پسران يکسان است؟ آيا سن بلوغ را . پ
  گيرد؟يکسان در نظر می

حقوق زنان وجود ا مرتبط ب قوانينهای قابل توجهی برای اصالح د؟ آيا طرحمؤثری برای اصالح قانون وجود دارآيا فرايندهای . ت
آيا يک کميسيون دايمی اصالح قانون وجود دارد؟ طور بوده، چرا؟ يا تا کنون هيچ فرايند اصالحی مسدود شده است و اگر ايندارد؟ آ

  اگر بله، آيا زنان در آن عضويت دارند؟ 

اع خشونت عليه زنان جرم ن کند همه انوآيا قوانين جنايی وجود دارد که تضميد؟ در حمايت از حقوق زنان وجود دار آيا قوانينی. ث
های رويه اهانت، تجاوز، خشونت خانگی، تبعيض، خشونت جنسی، قاچاق انسان، آزار جنسی،: هايی از قبيلخشونت(د شوشمرده می
در ازدواج  آيا تجاوز به درستی در قانون تعريف شده است؟ آيا تجاوز ؟)زنان سازی دستگاه تناسلیعيوبرسان از جمله مسنتی آسيب

آميز زنان تبعيض عليهها اگر بله، آيا آناموال وجود دارد؟ تملک شود؟ آيا قوانينی در مورد ازدواج، حضانت فرزند و جرم شناخته می
قاچاق تصاصی عليه ؟ آيا قوانينی اخ)آميز هستندآيا تبعيض(المللی مطابقت دارند ها با استانداردهای بينآيا قوانين و مجازاتهستند؟ 

وجود  کننده روسپيگریمنع ايا قوانيِنند؟ کبين کشورها رسيدگی میقاچاق يا اين قوانين هم به قاچاق داخلی و هم آد؟ انسان وجود دار
ند؛ داآميز را وارد میهای تبعيضيهيا دفاع استآميز ايا اين قوانين عليه زنان تبعيض؟ )هم برای فروشنده و هم برای خريدار(د دار
قوانينی در مورد مهاجرت آيا . فرار کند جنايیاز مسؤوليت  و به اين ترتيب کندشدن  تحريکادعای حيثيت يا  مجرم اگر مثال برای

دکان در از کوکننده حفاظت آيا قوانيند؟ کنپذيرمیونت آسيبها را به خشيا آن است آميزن عليه زنان تبعيضآيا اين قوانيد؟ وجود دار
های جديد هايی که از طريق فناوریاز جمله جنايتآزار جنسی،  و کشی تجاری جنسیاستفاده جنسی، بهرهسوءبرابر خشونت جنسی، 

پيشگيری، حفاظت، توانمندسازی، و حمايت از بازماندگان  برای؟ آيا ابزارهايی وجود دارددهد شامل استفاده از اينترنت رخ می
  جبران خسارت قربانيان وجود دارد؟کاران و تضمين خالف مناسب جنايت، مجازاِت

قانونی در  هایو ساير جريانگيری در مورد حضانت فرزند، زناشويی،  تصميم هایه تصميمات قانون مدنی به اختالفآيا دامن. ج
ر جهت تفاده از کودک قانون حفاظت کافی را برای قربانيان و داسخشونت خانگی يا سوء آيا در موارد مورد خانواده رسيده است؟

  ن فراهم آورده است؟بهترين منفعت کودکا

برای پاسخ مؤثر به خشونت عليه زنان قوانين ها و ابزارهايی وجود دارد که آيا راهد؟ آيآيا قوانين در عمل به مرحله اجرا در می. چ
جمله تضمين کند که  از ؛کندروز به المللی، مرور، ارزشيابی، وبين قانونِی هایمام ابزارتبا در نظر گرفتن و به طور منظم داخلی را 
  دادرسی کيفری به چنين خشونتی است؟ نظامخوان با پاسخ مکمل و هم هايیچنين اقدام



  
خشونت عليه  مرتبط با قوانينالمللی است، مانند چارچوب سازمان ملل برای ای و بيناستانداردهای منطقه قوانين الگو که بازتاب

) ٢٠٠٩دفتر پيشرفت زنان، اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، (در مورد خشونت عليه زنان  قوانينچه کتابو ، ٧زنان
  . قانون باشند های اصالحو کميسيون گزارانقانوند ابزارهای خوبی برای ننتوامی
  
  

است؟ اگر چنين است، از چه نوعی  شده از قربانی در نظر گرفتهمحافظت از شاهد و مساعدت و  محافظتداخلی  در قوانينآيا . ح
آيا تمهيدات خاصی برای تامين  ؟)است محدودکننده از نوعقربانی است يا /از شاهد کنندهمحافظت ها از نوعآيا دستورالعمل( است

، شامل قاچاق انسان، در نظر گرفته شده است؟  مرتبط با جنسيتقربانيان خشونت ) جسمی، روانی، و اجتماعی(حمايت و مساعدت 
شرکت در  بهداوری در مورد توانايی يا تمايل قربانيان خدمات و اقدامات حفاظتی را بدون پيش کند کهرا ملزم مین مسؤوالقوانين آيا 

  کار گيرند؟ مراحل تحقيق و پيگرد به

ها پيرو آيا آن ؟)وراثتازدواج، طالق، حضانت، يا (گی وجود دارد های عرفی برای رسيدگی به مسايل خانوادرويه/آيا قوانين. خ
آيا ؟ )گذارندآيا عليه زنان تبعيض می(المللی مطابقت دارند بين/ایقوانين داخلی و قانون اساسی هستند؟ آيا با استانداردهای منطقه

تجاوز، تجاوز در ازدواج، خشونت خانگی، و (بپردازد  مرتبط با جنسيتد که به خشونت های عرفی وجود داررويه/ين سنتیقوان
  المللی مطابقت دارند؟بين/ایها پيرو قوانين داخلی و قانون اساسی هستند؟ آيا با استانداردهای منطقهآيا آن ؟)غيره

- ، نسلجنسيتمرتبط با جنگی  جرايم(د اعالم شده است شوخوانده می مرتبط با جنسيتکه  جرايمیآيا اخيرا يک عفو عمومی برای . د
های دادرسی، سازمان حوزه عامالنآيا عموم مردم،  ؟)کشی يا جنايت عليه بشريت، مانند تجاوز، ازدواج اجباری، بردگی جنسی

  ی حقوق بشر از اين عفو انتقاد کردند؟اهنهاد يا گروهمردم

  .مجمع ملیای زنان؛ هجنسيت؛ کميسيون اصالح قضايی؛ انجمن )/زنان( اموروزارت دادگستری؛ وزارت : منابع

بازبينی  ل کميسيونمسؤوخانه؛ و کارکنان وزارت جنسيتامور مربوط به  )/ زنان(امور خانه؛ وزير کارکنان وزارت وزير دادگستری و: افراد
  .کانون وکال یکميته سرپرستانگزاران؛ قانون؛ قانون

  

  المللیای و بيناستانداردهای منطقه ٣٫٣

المللی خصوص پيمان بين؛ بهی مرتبط با حقوق بشر را به تصويب رسانده استالمللی عمدههای ملی وبيننامهپيمانآيا  کشور . الف
 واع تبعيض عليه زنان، معاهدهپيمان حذف همه انالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، حقوق مدنی و سياسی، پيمان بين

المللی بين معاهده، مجازاتا رحمانه، برخورد غيرانسانی يا تحقيرآميز يبیمقابله با شکنجه و ساير اعمال  معاهدهحقوق کودک، 
ورد حقوق افراد با انواع در م معاهدهالمللی حذف همه اشکال تبعيض نژادی و بين ربايی، معاهدهدر برابر آدم محافظت از همه افراد

آيا ها پايبندی دارد؟ نامهپيمانکننده خود در قبال نهادهای پايشآيا کشور به تعهد ناتوانی؟ اگر خير، چه مالحظاتی وجود داشته است؟ 
  است؟ وارد کردهداخلی خود  مجموعه قوانينکشور اين قوانين را در 

سازمان ملل عليه  عهدنامه، مکمل را زنان و کودکان خصوصآيا کشور پروتکل پيشگيری، توقف، و مجازات قاچاق انسان، به. ب
  امضا و تصويب کرده است؟يافته بين کشورها، نايت سازمانج

داخلی گنجانده  قوانينالملل را امضا و تصويب کرده است؟ اگر بله، آيا در م، درباره دادگاه جنايی بينآيا کشور قانون موضوعه ُر. پ
  شده است؟ 

شکايتی و چه زمانی بوده است؟ نتيجه آن چه المللی حقوق بشر وجود دارد؟ اگر بله، چه آيا هيچ شکايتی از دولت در نهادهای بين. ت
  بوده است؟
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مانند (طور فاحش ناقض حقوق بشر متخلفانی که به  المللی پيوسته است تاای و بينهای منطقهبه تالش، کشور در زمان الزمآيا . ث
  ؟بکشاندبه دادگاه  را اندبوده) اوز، ازدواج اجباری، و غيرهتج

جنسيت؛ کميسيون ملی امور مربوط به  )/زنان(وزارت امور خارجه؛ وزارت امور  ؛المللی مرتبطهای نهادهای بينهها و دبيرخانسايتوب: منابع
   .حقوق بشر

مربوط  دادور؛ CEDAWالمللی حقوق بشر؛ اعضای کميته ای و بينهای منطقهنهاد؛ کميسيونهای مردمگروه کشوری سازمان ملل؛ سازمان: افراد

 به امور جنسيتی

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيستم انتظامی .۴

  
گويی پليس؛ کاری و پاسخسيستم انتظامی، امنيت اجتماعی و ارايه خدمات پليس؛ درست: تر مراجعه کنيد بهبرای اطالعات بيش

  .جنايی؛ سيستم اطالعات و امنيت پليس؛ و پزشکی قانونی بازپرسی



   

  

 پليس ۴٫١

است و بنابراين فرهنگ، نگرش، و رفتار ) کالنتری محل(محلی پليس  پاسگاهتقريبا برای تمام خدمات پليس، نقطه ارايه خدمت 
  .خواهد داشتدادرسی کيفری  نظامو از سوی ديگر، بر تمام آن سزايی بر موفقيت افسران محلی تاثير به

عمده  دغدغهيک ) ، آزار جنسی، و غيرهناموسی جرايمخشونت خانگی، خشونت جنسی، (جنسيت را مرتبط با  جرايمآيا پليس . الف
آيا افسران پليس در مورد مسايل مربوط به جنسيت، از ند؟ کمحسوب می اولويت کاریيک را  جرايمند؟ آيا اين داجامعه می برای

در مورد های افسران پليس يا تجديد آموزشآند؟ بينمیالمللی و استانداردهای حقوق بشر آموزش ای، و بينجمله قوانين ملی، منطقه
سلسله مراتب پليس رسيدگی به جرايم مرتبط با جنسيت رهبری محسوسی در آيا در بار؟ الزامی است؟ هرچند وقت يکقوانين جديد 
های پاسگاهآيا خارج از شهرهای بزرگ  مرتبط با جنسيت وجود دارد؟جرايم ها و فرايندهايی در رابطه با چه سياست ؟شودمشاهده می

  د؟های قابل دسترسی قرار داردر محلپليس 

و يا منازل  به ن، وارد شدد که حدود اختيارات پليس را در مورد دستگيری، فرايندها، يا قوانينی وجود دارهاآيا دستورالعمل. ب
 به ثبتآيا پليس ملزم شود؟ آيا در عمل دنبال میار دارد؟ آيا اين اطالعات در اختيار افسران پليس قرند؟ مشخص کها آنجستجوی 

  ؟در مورد آن است يا اقدام اداری پيگيری جنايی در صورت عدمحتی های خود در پروندهموارد خشونت خانگی 

شود کيست و محدوده فراخوانده می جرماولين فردی که به صحنه  ،شودکشف می استمرتبط که بالقوه با جنسيت  جرمیوقتی . پ
ه چ امل موارد خشونت جنسی است؟آيا اين شرا بررسی کند؟  جرمرود که صحنه آيا از اين فرد انتظار میاختيارات او تا کجاست؟ 

  جنسی و مرتبط با جنسيت ديده است؟  جرايمآوری کند؟ آيا اين فرد آموزش خاصی در زمينه ی را بايد جمعيهانمونه

آيا  پردازند وجود دارد؟جنسی می تخلفو خانگی شرح وظايف افسرانی که به موارد خشونت  برایايی هآيا دستورالعمل. ت
آيا پليس پذير وجود دارد؟ ای در مورد نحوه رسيدگی به خشونت خانگی و قربانيان آسيبنامهبخش، يا خط مشیدستورالعمل، راهنما، 

که قربانی ممکن است در معرض آن باشد تعيين را در مورد نحوه ارزيابی خطر آموزش ديده تا بتواند سطح خشونت يا وسعت آسيبی 
کننده صحت، امنيت، و آرامش آنان شاهد را مکتوم نگهدارد و تضمين/وجود دارد که بتواند هويت قربانی نظارتیهای آيا سيستمکند؟ 
آيا امکان دارد يک شکايت گزارش کنند؟  يا تهاجم جنسی را با زبان خود اندگان جنايت قادر هستند که خشونت خانگیآيا بازم باشد؟

 ی يا ممانعتیظتفاحمآيا پليس احکام ها در مورد متخلفان جنسی وجود دارد؟ آيا يک پايگاه دادهنام ثبت کرد؟ های پليس بیرا در پرونده
آيا شوند؟ کار گرفته میها در موارد خشونت خانگی يا تهاجم جنسی بهآيا آن؟ کند استفادهاين احکام تواند از میآيا دارد؟  در اختياررا 

را صادر و اعمال کند؟ مثال مهاجم را  ممانعتیاحکام محافظتی يا به پليس اين اختيار داده شده است که در موارد خشونت عليه زنان 
در موارد خشونت خانگی از خانه دور کند، او را از تماس با قربانی و ساير افرادی که در داخل و خارج از خانه به نحوی تحت 

نقض اين  هايی برایو تنبيهاحکامی در رابطه با حمايت و حضانت کودکان صادر کند کند،  منعاند تاثير اين خشونت قرار گرفته
  ؟احکام صادر و اعمال کند

يا مراقبت و مشاوره به تسهيالت درمانی /و را برای ارايه خدمات پزشکی، وآيا اولين فرد مسؤول که با قربانی در تماس است ا. ث
- ش حاملگی میزنان قربانی آزماي آيا؟ استراحتی موجود و در دسترس های درمانی برای قربانيان تجاوز بهکند؟ آيا بستهمنتقل می

آيا سرپناه و ساير شوند؟ شونده از راه تماس جنسی آزمايش میهای منتقلها و عفونتند و آيا تمام قربانيان تجاوز از نظر بيماریده
کنندگان اين پزشکی  با ارايه بازرسان/پليس آيا ؟ )خشونت خانگی يا توسط يک بيگانه(منابع در اختيار قربانيان خشونت وجود دارد 

بر  اشود که آيا آنان مسؤوليت مراقبت و سرپرستی از کودک، سالمند، يا فرد ديگری رکنند؟ از قربانيان سؤال میمی دمات کارخ
  شود؟تحت حمايت آنان فراهم می رند؟ آيا حمايت مناسب برای افرادعهده دا

در اين  ی راهای خاصدورهکنند ق انسان کار میآيا همه افسرانی که در رابطه با قربانيان خشونت جنسی، خشونت خانگی و قاچا. ج
يا افسران پليسی که  تخصصیآيا مجموعه آموزشی وجود دارد؟ آيا واحدهای  آيا آموزش آنان استاندارد شده است؟ ؟اندگذارندهزمينه 

واحدهای تخصصی زنانی به آيا در اين  ديده باشند وجود دارد؟ ويژهبرای رسيدگی به موارد تهاجم جنسی يا قاچاق انسان آموزش 
راحتی در دسترس بهآيا ويژه يا واحدهای تخصصی وجود دارند، افسران پليس اگر اند؟ اگر نه، چرا نه؟ عنوان فرد مرجع گماشته شده



از نظر زبان، محل استقرار، ( است آسانها مراجعه به آندر شهرها و مناطق روستايی هستند و قربانيان خشونت جنسی و خانگی 
شوند؟ به طور متوسط پليس در هر ماه اگر نه، چرا نه؟ چگونه افسران پليس برای خدمت در اين واحد انتخاب می ؟)کار هایتاعس

آيا بودجه خاصی برای رسيدگی به موارد مرتبط با جنسيت اختصاص کند؟  به چه تعداد موارد خشونت خانگی و جنسی رسيدگی می
  يابد؟می

انتظامات اجتماعی؛ سازوکارهای انتظامی بر پايه رسوم يا  : کنندم هستند که در مقام پليس انجام وظيفه میآيا نيروهای ديگری ه. چ
مرتبط با جنسيت از قبيل خشونت خانگی و قاچاق انسان آموزش  جرايمها برای رسيدگی به آيا آن يا ساختارهای نظامی؟/فرهنگ و

  اند؟ ديده

شهروندان از اين  اطالعد؟ آيا کاروزارهای اجتماعی برای پردازوجود دارد؟ به چه چيزی می جرمآيا راهبردهای پيشگيری از . ح
  وجود دارد؟تری هستند، خصوص افرادی که در معرض آسيب بيشراهبردها، به

شکده پليس؛ تسهيالت پزشکی ها، و راهنماهای پليس؛ مجموعه قوانين؛ واحدهای تخصصی؛ دانهای محلی پليس؛ فرايندها، دستورالعملپاسگاه: منابع
  ].افسران[پزشکی؛ مواد آموزشی؛ سوابق ارتقای /قانونی

؛ جامعه گاهيانپزشکی؛ دانش/کارکنان دانشکده پليس؛ افسران پليس؛ فرماندهی پليس؛ کارکنان واحدهای تخصصی؛ بازرسان پزشکی قانونی: افراد
  .نهادهای مردممدنی؛ سازمان

  

  گويی پليسدرستکاری و پاسخ ۴٫٢

نيستند چه اگر هرجا که الزم شد، آيا افسران پليس زن برای رسيدگی به زندانيان، قربانيان، و شاهدان زن در دسترس هستند؟ . الف
دهند؟ آيا افسران مرد اجازه دارند با يک زن در شده را انجام میافتد؟ آيا افسران مرد بازرسی بدنی زنان زندانی يا بازداشتاتفاقی می
  افتد؟باشند؟ آيا اين اتفاق میسلول تنها 

  
به آنان وجود  کهای افسران پليس و اعتماد ويژههای خاص مسؤوليتبا توجه به  .مجرمانه است هر رفتارنفع شخصی اولين انگيزه 

ن افسران از طرفی، چو. بيابندکسب پول يا ساير منافع  در جهتاستفاده از اين اعتماد سوء زيادی برایهای ممکن است فرصت ،دارد
اغلب در موقعيتی هستند که  ،توانند برآن تاثير بگذارندمیشناسند و، آن را میدارندنظام دادرسی کيفری  از داخل خود طالعاتیاپليس 

  . کنندمیخود را از شناسايی شدن حفظ 
        
   

؟ آيا در داخل وجود داردتخلفات جنايی مرتبط با جنسيت گيری پليس برای ناديده انگاشتن رشوه مدرکی مبنی برآيا احتمال يا . ب
  استفاده به دليل جنسيت وجود دارد؟نيروی پليس فرهنگ استثنا گذاشتن يا سوء

شود که آنان را به مسايل جنسيتی از قبيل خشونت عليه زنان، قاچاق انسان، تبعيض، و هايی داده میآيا به نيروی پليس آموزش. پ
وارد شده است؟ های نيروی پليس همه بخشساختارآيا مسايل مربوط به جنسيت در آزار حساس کند؟ آيا آموزش استاندارد شده است؟ 

  ای برای اين آموزش اختصاص يافته است؟ جهآيا بودالمللی است؟ ای و بينکننده استانداردهای منطقهآيا منعکس

 شرح دهند؟ اندديدههايی را که در مورد خشونت جنسی، خشونت خانگی، تبعيض و آزار جنسی توانند آموزشافسران می همهآيا . ت
های داخلی آنان، اگر کايتش/دانند که فرايند رسيدگی به مسايلآيا میتوانند مشورت کنند؟ کسی می چهالی دارند با اگر سؤدانند آيا می

 همهروز شده چگونه به به هاِیرسد؟ فرايندها و سياستين فرايند چگونه به اطالع همه میا فرايندی وجود داشته باشد، چگونه است؟
  شود؟ منتقل می

تر هدف شخاص بييک گروه آيا توسط پليس وجود دارد؟ اگر بله، صورت گرفته  های جنسِیهای منظمی از تهاجمآيا گزارش. ث
  گيرد؟تر هدف قرار میيس وجود دارد؟ اگر بله، يک گروه خاص بيشهای منظمی از آزار جنسی توسط پلشآيا گزارد؟ گيرقرار می



؟ آيا عموم وجود داردعليه پليس  شدهمطرح هایشکايت برای اطمينان از بررسی و تحقيق های انضباطی و سازوکارهايیآيا سيستم. ج
  ؟ دارند یدسترسها شناسند و به آنها و سازوکارها را میسيستماين مردم 

  .نهادهای مردمسرفرماندهی پليس؛ سازمان حقوق بشر؛ دفتر دادستان؛ کميسيون ملی ؛نهادهای حقوق بشر: منابع

  .دادورهای زنان؛ پرسان؛ گروهمرتبط با جنسيت؛ باز جرايمبازماندگان /رييس پليس؛ رؤسای واحدهای مربوط به امور جنسيتی؛ قربانيان: افراد

  

  پزشکی قانونی ۴٫٣

برای ( است وجود دارد؟ آيا استاندارد شدهجرايم خشونت جنسی در رابطه با  آوری شواهدجمعمخصوص برای  ابزارجعبهآيا . الف
در سطح ملی يا محلی تهيه شده است؟ آيا مطابق با  ابزار ؟ آيا اين جعبه)مثال يک ابزاردان با همه وسايل و مواد مورد نياز

آسانی ناطق شهری و هم روستايی بهمشود؟ آيا هم در ها ارايه می؟ آيا آموزش اختصاصی برای استفاده از اين جعبهاستاستانداردها 
ها را های قابل استخراج از اين جعبهتوان دادهد؟ آيا میشودسترسی دارد؟ آيا استفاده می ها؟ چه کسی به اين جعبهاستقابل دسترسی 

  شود؟در مراحل دادگاه استفاده کرد؟ آيا استفاده می مدرکعنوان به

 در اختياررسان پبرای همه باز قابل دسترسیهای محلی آيا يک واحد خدمات پزشکی قانونی وجود دارد؟ آيا اين واحد آزمايشگاه. ب
کند؟ آيا را هم بررسی می DNAحد خدمات پزشکی قانونی، يا معادل آن، اثر انگشت و دارد يا فقط آزمايشگاه مرکزی وجود دارد؟ وا

  شود؟عنوان مدرک در مراحل دادگاه استفاده میهای پزشکی قانونی بهداده

ط با اتبر ارد را پزشکی قانونی هایمؤسسههای يافتهگزارش ) هاها، وکال، دادگاهدادستان(دادرسی کيفری  نظامآيا معموال عامالن . پ
  گيرند؟ها را در حمايت از فرايند دادرسی کيفری در نظر میآيا اين دادهپذيرند؟ می یخشونت جنسيتجرايم 

  .نهاد؛ نهادهای حقوق بشرهای مردمسازمان پليس؛ مؤسسه پزشکی قانونی؛: منابع

  .پزشکی قانونی؛ کارکنان بخش سالمت ؛ افسران معادت قضايی؛ مربيانکانون وکالافسران پليس و پزشکی قانونی؛ : افراد

  

  افسران پليس زن ۴٫۴

از ن در برقراری امنيت سبک افسران پليس زدهد که نشان می) اياالت متحده آمريکا(تحقيق مرکز ملی نيروی انتظامی و پليس 
و  خشن با شهروندان را آرام های بالقوهتوانند مواجههشوند، بهتر میتر متوسل به برخورد فيزيکی میکه کممردان متفاوت است چرا 

های افسران پليس زن اغلب مهارت ،عالوهبه. برخوردهای شديد شوندتر احتمال دارد درگير مشکالت ناشی از محدود کنند، و کم
ماعی اجت توانند همکاری و اعتمادی را که الزمه يک مدل انتظامِیبهتر میارتباطی بهتری در مقايسه با همتايان مرد خود دارند و 

گزينش  در آميزتبعيضهای گستردگی رويه. تر شعب پليس دارندرنگی در بيشرغم اين مسايل، زنان حضور کمعلی. است تسهيل کنند
  .دارد ن نگهطور مصنوعی پاييتعداد زنان را در نيروی انتظامی بهتواند میاستخدام  و

های جامعه آزاد است؟ د؟ آيا درخواست استخدام برای همه بخشوجود دار الحاق به نيروی پليسچه فرايندهايی برای استخدام و . الف
  آيا سياست ضد تبعيض در اين زمينه وجود دارد؟ 

تر مطرح جامعه، ازجمله زنان، وجود دارد؟ چقدر های کمگروه از) استخدام( ويق و حمايت متقاضيانچه فرايندهايی برای تش. ب
ها به آيا آن روند؟های محل میشان به مدرسهکنند؟ آيا فرزندانها و بين مردم زندگی میمحله ها درآيا آنپليس معرف جامعه است؟ 

  کنند؟ مردم محل صحبت می )یها(زبان

  چقدر است؟ در ميان افسران پليس نسبت زن به مرد يس زن وجود دارد؟ لچه تعداد افسر پ. پ



ارشد قرار /فرماندهی مناصبچه تعداد زن در گيرد؟ آيا ارزيابی هدفمند و مستقلی وجود دارد؟ ارتقای درجه چگونه تعلق می. ت
  ارشد چقدر است؟ مناصبنسبت مردان به زنان در  دارند؟

  نهادهای مردمهای زنان؛ سازمانهای محلی پليس؛ گروهپاسگاهی پليس؛ سرفرمانده: منابع

  .های زنانزنان؛ دانشکده پليس؛ گروه رانافسران پليس؛ افسران و مدي: افراد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دادرسی نظامدسترسی به  .۵
 

 هادادگاه ۵٫١

  
   هادادگاه: دادرسی نظامترسی به دسمراجعه کنيد به تر برای اطالع از مسايل عمومی و اطالعات بيشلطفا 

  



  

- مرتبط با جنسيت، فراهم می جرايممسايل جنسيتی هستند دسترسی به دادرسی را برای همه، از جمله قربانيان  مسؤولهايی که دادگاه
کنند، و زنان و مردان را به مشارکت کامل در همه سطوح دادرسی تشويق می بررسیکنند، مسايل همراه با سوگيری را شناسايی و 

  .کنندمی

آيا کارکرد فعال دارند؟ ها در کجا قرار دارند؟ در هر سطح چه تعداد دادگاه وجود دارد؟ آنچه سطوحی از دادگاه وجود دارد؟ . الف
 دادگاه چند؟ )ها دسترسی ندارندبه آنقدر گران و دور هستند که بسياری از زنان يا آن(آيا در دسترس زنان در مناطق روستايی هستند 

  اند؟نظر نيروی انسانی کامال تجهيز شدهشهرهای اصلی فعاليت دارند؟ آيا از /خارج از پايتخت

 جرايممختصات /کنند؟ آيا در مورد زبانهای محلی صحبت میها وجود دارد؟ آيا به زبانچه تعداد مترجم حقوقِی وابسته به دادگاه. ب
   ؟شوندمی مورمأهای محلی ها، و وکال به دادگاهاند؟ آيا قضات، دادستانمرتبط با جنسيت آموزش ديده

موقعيت  ؟ آيا با توجه بهمتفاوت است اين دعاویکنند؟ آيا بر حسب نوع دادگاه ها ثبت میحقوقی را زنان در دادگاه دعاوی چه .پ
  د؟ کنقوميتی تفاوت می يا وضعيتاقتصادی، سطح جغرافيايی، 

 رسيدگی به هایتجاوز، دادگاه رسيدگی به هایمانند دادگاه(د خشونت جنسی وجود دار جرايمهای ويژه برای بررسی آيا دادگاه. ت
چه شود؟ هرماه چند مورد ثبت می ؟)العملهای سريعهای سيار، دادگاهی مرتبط با مسايل جنسيتی، دادگاهاهخشونت جنسی، دادگاه

در چه درصدی شود و چرا؟ می مختومه اعالم رد شده و ادعاهارسد؟ چه درصدی از درصدی از اين موارد به استحضار دادگاه می
مثال در مورد تجاوز قربانی (شود در چه درصدی از موارد قربانی مقصر شناخته میشود؟ از موارد حکمی به نفع قربانی صادر می

شود؟ آيا نوعی جرم يا خالف دادگاه شمرده می اهانت بهاگر قربانی شکايت خود را پس بگيرد، آيا ؟ )شودمحکوم به زنا شناخته می
  د؟ شومحسوب می

گيرد تا تسهيالتی در اختيار قربانيان قرار میخصوص در موارد اتهام خشونت، انتظار برای رسيدگی به اتهام، به آيا در زماِن. ث
کان آيا تسهيالتی برای حضور کود ؟شوندنگهداری از متهم  مجزا محلیدر برای پيشگيری از قرار گرفتن در معرض تهديد و ارعاب 

به توضيحاتی  ارايهيا  ،استماع مذاکرات آن ،ها و فرايندهايی در مورد حضور کودکان در دادگاهدارد؟ آيا دستورالعملدر دادگاه وجود 
وجود دارد؟ آيا اين  )با کودک( هايی در مورد تماسآيا محدوديتوجود دارد؟  دهدرخ می شانوالدچه دارد برای آن در موردها آن

شناختی، روان(دادرسی به منابع حمايتی  نظامآيا ؟ استها در جهت بهترين منفعت کودک وديتها، فرايندها يا محددستورالعمل
تواند در موارد خشونت احکام حمايتی صادر آيا دادگاه میمرتبط با جنسيت دسترسی دارد؟  جرايمقربانيان /بازماندگانبرای ) پزشکی

ای برای رسيدگی به مسايل مرتبط با جنسيت دراختيار دارد؟ در موارد ؟ آيا دادگاه بودجهاستچه اشکالی از حمايت دردسترس کند؟ 
تواند پشت يک پرده يا از طريق دوربين راه دور، و غيره، شهادت دهد؟ آيا برمبنای التزامات قانون اساسی، خشونت آيا قربانی می

  اين ناقض حق متهم برای مواجهه با شاکی نيست؟ 

های آيا پرداخت د؟ شومانع از دسترسی به دادرسی می مرتبط با جنسيت، جرايمخصوص در موارد بههای دادگاه، الزحمهآيا حق. ج
خود  دعوای حقوقی ثبت و برای ارايه دگاه از زنان مراجعی کهاجرايی دا کارمندانآيا د؟ شومانع از دسترسی به دادگاه می غيرقانونی

  کنند؟کسب میدرآمدهای غيرقانونی  اند،آمده

های ؟ آيا محکوميتاستکننده شدت آن تخلف شود منعکسد تخلفات جنسی و خشونت خانگی صادر میا احکامی که در مورآي. چ
- آيا در عمل اجرا می، و اهداف صدور احکام چه هستند؟ اها، فرايندهسياستند؟ کثر در عمل مشکالتی را ايجاد میحداقل و حداک

استفاده از آميز يا سوءمانند تکرار اعمال خشونت ،تری را به دليل عوامل تشديدکنندهتوانند احکام سنگينآيا قاضيان میشوند؟ 
خصوص مبنی بر دفاع از خود، به خشونت آيا ادعای زنان قربانِید؟ نصادر کن غيره،بوده، و يا  ی که مورد اعتمادموقعيتمسؤوليت يا 

  شود؟ ها استفاده میحکم عليه خود آن ، در مراحل تحقيق، پيگرد، و صدور٨خوردهدر سندرم زنان کتک

                                                            
٨
توانند برند و نمیآميز توسط شريک زندگی از افسردگی رنج میرود که به دليل تکرار اعمال خشونتکار میخورده برای زنانی بهسندرم زن کتک  

  ). مثال ادعای اتهام عليه وی يا پذيرفتن پيشنهاد کمک(ءاستفاده تصميم مستقلی اتخاذ کنند برای فرار از اين سو



ها ديگر است؟ آيا در عمل اين مساله اجرا اعتبار يک شکايت مرتبط با خشونت جنسی به اندازه شکايتدر فرايندهای کيفری آيا . ح
ه کند؟ اگر بله، در چه اراي را ای از مسايل جنسی اتفاق افتادهدهد که تاريخچهآيا در فرايند کيفری قاضی به شاکی اجازه میشود؟ می

  شرايطی؟ 

  دادرسی کيفری برای قربانيان خشونت مرتبط با جنسيت، شامل قاچاق انسان، وجود دارد؟  نظامآيا امکان جبران خسارت از طريق . خ

  .دانشکده حقوقهای زنان؛ نهاد؛ گروههای مردمها؛ نهادهای حقوق بشر؛ سازمانزندان )امور( وزارت دادگستری؛ وزارت مسؤول: منابع

  .اساتيد حقوق/نهاد؛ دانشجويانهای مردمسازمانها؛ وکالی مدافع؛ بازماندگان؛ کارکنان دادگاه؛ منشيان دادگاه؛ دادستان/انقرباني: افراد

  

  عرفی/های سنتیدادگاه 

شناسد؟ آيا انون اساسی به رسميت میهايی را قآيا اثرگذار است؟ آيا چنين دادگاههای سنتی يا عرفی وجود دارد؟ دادگاه نظامآيا .الف
در د توانهای سنتی و احکامی که میاههايی در حوزه قضايی دادگهای سنتی وجود دارد؟ آيا محدوديتدر رابطه با دادگاه قوانينی

  گيری جنسيتی دارند؟ اگر بله، به چه شکلی؟ ها سوءآيا آن ند وجود دارد؟صادر کمسايل جنايی 

چرا؟ آيا مراجعه به برند؟ می اهتر به اين دادگاهچه مواردی را زنان بيشکنند؟ های سنتی مراجعه میبه دادگاهآيا زنان زياد . ب
  های سنتی برای رسيدگی به مسايل خانوادگی مانند ازدواج، حضانت، و ارث زياد است؟دادگاه

امکان  آيابينند؟ خاصی می ويژه حقوق زنان، آموزشبه مذهبی در مورد حقوق بشر،/های سنتیقاضيان سنتی در دادگاه/آيا رهبران. پ
پذيرند؟ اگر نه، آيا آن را در عمل می؟ های سنتی وجود دارددادگاه در موارد خشونت خانگی و جنسیمستندات مربوط به همه  استماع

مذهبی مکتوب و /ی سنتیاهاهگيرد؟ آيا تصميمات دادگونت جنسی، شامل تجاوز در ازدواج تعلق میهايی برای به خشچه مجازات
  ؟ استآيا قابل دسترسی شود؟ سوابق آن ثبت می

چه تصويری در جامعه وجود دارد؟  ؟ سنتی وجود دارد یهااز قربانيان خشونت خانگی و جنسی در دادگاه اعموم یتصويرچه . ت
  حقوق بشر و برابری زنان وجود دارد؟  المللِیای و بينآيا آگاهی عمومی در مورد استانداردهای منطقه

گيرند؟ از ساير ای از دولت میهای سنتی بودجهشود؟ آيا دادگاهآيا قانون عرفی در سيستم رسمی دادگاه به رسميت شناخته می. ث
های سنتی ازی دادگاهسآيا برای هماهنگ ؟)برای مثال برای ارجاع موارد و استيناف(های رسمی مرتبط هستند منابع چه؟ آيا به دادگاه

  با سيستم رسمی تالشی صورت گرفته است؟ 

  .های سنتیدادگاه قانون اساسی؛ قوانين؛ وزارت دادگستری؛ وزارت مربوط به امور جنسيت؛: منابع

   .های زنانها؛ اساتيد متخصص در حقوق سنتی؛ رهبران اجتماعی؛ گروه؛ دادستان)زن و مرد(رهبران سنتی : افراد

  انتقالیدادرسی 

شان منحصر به جرايم سنگين مانند جنايت هايی هستند که حوزه قضايیوجود دارد؟ آيا دادگاهدر محل آيا شرايط بعد از نزاع . الف
  کشی و شکنجه باشد؟ چه نوع دادگاهی است؟ آيا عملکرد مؤثر دارد؟ عليه بشريت، جرايم جنگی، نسل

کشی جنسی، ازدواج اجباری، قاچاق مرتبط با جنسيت از قبيل تجاوز، بهره جرايم سمع به آن اجازهدادگاه  اين حوزه قضايِیآيا . ب
- تشکيلی آيا اين جرايم در قانون موضوعهگذارد؟ های ملی به اشتراک میآيا اين حوزه قضايی را با دادگاه؟ دهدمیانسان و غيره را 

  ؟ است دهنده دادگاه تعريف شده

که  جرايمیها و بازپرسان در مورد آيا دادستانمرتبط با جنسيت دارد؟  جرايمط به امور جنسيتی برای آيا اين دادگاه واحد مربو. پ
چه تعدادی به اند؟ خشونت مرتبط با جنسيت در دادگاه پرونده شده از نوع جرم چه تعداداند؟ ديده ويژه جنسيتی دارند آموزشماهيت 

  است؟  سمع دادگاه رسيده است؟ آيا محکوميتی صادر شده



  شود؟ چه خدماتی به قربانيان ارايه می اند؟ آيا فرايندهای دادگاه برای قربانيان تسهيل شده. ت

خشونت مرتبط با  از نوع جرايمیدادگاه را در رابطه با  ،المللی و حاميان مالینهاد، نهادهای بينهای مردمآيا جامعه، سازمان. ث
  دانند؟  جنسيت مشروع می

  .نهاد؛ حاميان مالی؛ دفاتر کشوری سازمان مللهای مردمالمللی؛ سازمانبين دادگاه: منابع

  .نهاد؛ جامعه مدنیهای مردمها؛ بازپرسان؛ وکالی مدافع؛ سازمانقضات؛ دادستان: افراد

  کارکنان دادگاه

نسبت  آيا زنانی هستند که در قوه قضاييه صاحب منصب باشند؟ بخش زن هستند؟  هایسای دادگاهچه تعدادی از قاضيان و رؤ. الف
  آيا انجمن زنان قاضی وجود دارد؟ قاضيان وجود دارد؟ ارتقای /هايی برای انتصابچه سيستمزنان به مردان چقدر است؟ 

يا قوانين و نامه آموزشی است؟ آآيا آموزش برابری جنسيتی بخشی از درسآيا ادامه تحصيالت قضايی الزامی است؟ . ب
نامه گنجانده شده المللی در مورد خشونت مرتبط با جنسيت، قاچاق انسان، و تبعيض در درسای و بيناستانداردهای محلی، منطقه

  ها وجود دارند؟ آيا متخصصان داخلی باکفايت برای آموزش اين دورهاست؟ 

  
. شتيبانی خود تکيه دارددادرسی به کارکنان پ نظامرسی مردم به سيستم دادگاه برای داشتن کارکرد مناسب و فراهم آوردن زمينه دست

اشتباه و از قلم افتادن . درستی ثبت و نگهداری شودکارکنان دادگاه روزانه با حجم زيادی از اطالعات حساس سروکار دارند که بايد به
تواند بر پيامد يک دعوای قضايی اثر يک مساله میمورد افشای بی. تواند بر زندگی و معيشت افراد تاثير گذاردمی در ثبت اطالعات

و نظارت قوی دارند، متقاضيان با کفايت را از  مديريتهای دادگاهی که سيستم. داشته باشد و شاهدان را در معرض خطر قرار دهد
مالی مناسبی برای آنان  تامينعنوان افراد متخصص نگاه کرده و به کنند، کارکنان خود راگزينش استخدام میشفاف طريق فرايند 
 باالترينانتظار  آنانتوانند از د، در عوض مینکنآنان را توسعه و تقويت می ها و عملکرِدبا آموزش مداوم مهارت و ،فراهم کرده

ف شود يا مديريت وظايدادگاه اولويت در نظر گرفته نمی هرجا که تامين نيروی انسانِی. کيفيت کار و درستکاری را داشته باشند
- چالشکفايتی، کيفيت پايين خدمات، و فساد مالی تر احتمال دارد که بی، بيشکنددولت به آنان منتقل نمی کارمندانعنوان کارکنان را به

برای کارکنان دادگاه، ضميمه به گزارش  یتوان از اصول رفتاردر اين زمينه می. قضايی و مراجعان آن باشد نظامهای پيش روی 
  .گرفتراهنمايی  *(UNODC)روه سالمت قضايی چهارمين نشست گ

*Report of the Fourth Meeting of the Judicial Integrity Group, Vienna 27-28 October 2005, in: www.unodc. 
org/pdf/corruption/publication_jig4.pdf 

  
  

) منشيان، مترجمان، و غيره(ديده و باکفايت آموزشچه کسی مسؤول مديريت دادگاه است؟ آيا به تعداد کافی کارکنان اجرايی . پ
سازی در مورد مسايل جنسيتی دريافت آيا قاضيان و کارکنان آموزش کافی برای آگاهنسبت مردان به زنان چقدر است؟ وجود دارند؟ 

-داخلی، منطقه مربوطه قوانينچنين همآيا درباره ماهيت و تاثيرات احتمالی تخلفات جنسی، قاچاق انسان، تبعيض و آزار و (کنند می
ای برای وجود دارد؟ آيا بودجه يا آموزش استاندارد شده است؟ آيا يک راهنما در اين زمينهآ؟ )بينندالمللی آموزش میبين ای، و

 آموزش وجود دارد؟ 

کارآمد و بدون تبعيض های ديگری وجود دارد که تضمين کند کارکنان به همه شهروندان خدماتی و سيستمآيا ضوابط رفتاری . ت
شود؟ آيا روالی وجود دارد که کارکنان بتوانند آزار جنسی را دهند؟ آيا حقوق قاضيان و کارکنان دادگاه مرتب پرداخت میارايه می

  گزارش دهند؟ 

ديگران قرار  قضايی و نظامراحتی در دسترس کارکنان د، بهگذارن تاثير میخصوص قوانينی که بر زناآيا مجموعه قوانين، به. ث
، آزار جنسی، قاچاق انسان، و اموالمانند قوانين مرتبط با خشونت جنسی، خشونت خانگی، ازدواج، حضانت، وراثت، مالکيت (دارد 
- اصالحيه و دسترسی به دنبال کردنکند وجود دارد؟ آيا که دولت منتشر می یآيا دسترسی وسيع به متن کامل مجموعه قوانين؟ )غيره

 ؟)متن صحيص آخرين مجموعه قوانين را دراختيار داردباشد که  نمطمئند توابنابراين يک وکيل يا قاضی می( آسان استهای قانون 
ها آيا آنگيرد؟  در شهرها و مناطق روستايی قرار می یدادگاه هایمجتمع همهدر اختيار  موقعبهمنظم و روز شده های بهگزارشآيا 

  تند؟های محلی در دسترس هسبا زبان



های قانونی قضايی و ديگران قرار دارد؟ آيا گزارش نظامآسانی در دسترس قاضيان، کارکنان به آيا سير و جريان تصميمات دادگاه. ج
آيا يرد؟ گی در اختيار عموم قرار مینحواگر نه، آيا متن دادرسی بهمنظم منتشر شده و با قيمت مناسب در اختيار همگان قرار دارد؟ 

  باشد؟ مفهوم آيا به زبانی است که برايشان گيرد؟ از متن دادرسی در اختيار طرفين دعوا قرار میرونوشتی 

 آيا تفاسير حقوقیقاضيان، وکال، و کارکنان دادگاه قرار دارد؟ آسانی دراختيار المللی بهای و بينقههای منطنامهپيمان/هاآيا معاهده. چ
  د؟ کارگيری قوانين وجود دارفسير بههايی در مورد تآيا مقالهر دسترس است؟ راحتی دبه کنندارايه می متخصصان که

هرجا که التزامات آيا متخصصانی هستند که بتوانند  ؟دهدمیرا  ٩"دادگاه داوطلب کمک به" هایاجازه ارايه دادخواستدادگاه آيا . ح
 داوطلب کمک به"در موارد مرتبط با جنسيت، گزارش  خصوصبه، داردالمللی حقوق بشر کاربرد المللی و قوانين بينای و بينمنطقه
  ارايه دهند؟ آيا دادگاه پذيرای چنين گزارشی است؟را " دادگاه

موارد  به دسترسیدر آيا محدوديتی سی دارند؟ دادرسی دستر نظامعات مربوط به سانی به اطالآهای زنان بهآيا زنان و گروه. خ
ی برای حفظ هايآيا سيستم؟ )با جنسيت جرايم مرتبطيا ساير (وجود دارد نگاران برای روزنامه آنگزارش  خانگی و وخشونت جنسی 

  هويت قربانيان خشونت مرتبط با جنسيت وجود دارد؟ 

  .نهاد؛ هيات علمی دانشکده حقوقهای مردم؛ سازمانکانون وکال؛ وزارت دادگستری؛ هقوه قضايي: منابع

  .ها؛ وکالی مدافعرؤسای دادگاه بخش؛ مراجعان دادگاه؛ دادستان مترجمان؛قضات؛ منشيان؛ : افراد
  

  پيگرد قانونی ۵٫٢

  پيگرد قانونیسيستم : دسترسی به دادرسی: تر مراجعه کنيد بهلطفا برای اطالعات بيش
 

    
خصوص در مناطق روستايی، های قضايی از جمله در مناطق روستايی حضور دارند؟ آيا زنان، بهها در همه حوزهآيا دادستان. الف
ها بتوانند به مناطق خارج از ای وجود دارد که دادستانکنند؟ آيا بودجهبه آنان دسترسی دارند؟ آيا به زبان محلی صحبت میراحتی به

  محدوده دسترسی پيدا کنند؟ 

؟ )ده جنسی، خشونت خانگی يا قاچاق انساناستفاسوء(پذير را دريابد کند نيازهای قربانيان آسيبچگونه سيستم دادستانی تالش می. ب
ها در دسترس زنان در آيا خدمات آن؟ داردپذير به قربانيان آسيب مرتبط جرايمآيا سيستم دادستانی واحدهای تخصصی برای پيگرد 

از نيازهای خاص آنان  کنندپذير کار میها و کارکنانی که با قربانيان آسيبآيا دادستانشهرهای بزرگ و مناطق روستايی قرار دارد؟ 
و  قوانينمرتبط با جنسيت و  جرايمها در مورد آيا دادستانهايی که در کار با چنين قربانيانی وجود دارد آگاه هستند؟ و حساسيت

سازی نسبت به آن ای برای آموزش در مورد جنسيت و حساسآيا بودجهاند؟ المللی آموزش ديدهای، و بيناستانداردهای ملی، منطقه
  وجود دارد؟ 

ای برای آمدن وسيلهکه  را کارکنان دادستانی ترتيب انتقال قربانيان و شاهدانیدهند؟ آيا چه خدماتی را کارکنان دادستانی ارايه می. پ
بدون احتمال ن بتوايا شهادت وجود دارد که /برای انتظار نوبت دادگاه و های مجزايیآيا محل ؟کنندمی فراهمرا ندارند به دادگاه 

  ؟ماند جادر آنرويارويی با متهم 

رسانی جامعه مدنی همکاری دارند؟ آيا به قربانيان و های خدماتنهاد و سيستمهای مردمآيا کارکنان سيستم دادستانی با سازمان. ت
های ؟ آيا اين اطالعات به زباناستهايی فراهم حمايتکنند؟ چگونه؟ چه خدمات و شاهدان اطالعاتی درباره خدمات موجود ارايه می

   ؟ استمحلی در دسترس 

                                                            
9 amicus curiae 



اند هايی که در اين واحدهای تخصصی گماشته شدهد؟ آيا دادستانمرتبط با جنسيت وجود دار جرايمآيا واحدهای تخصصی برای . ث
  اند؟ ديده های تخصصی درباره کارکرد آنآموزش

آيا در مورد بينند؟ آموزش می جرايمکنند برای کار با قربانيان اين شونت رسيدگی میجنسی و خ هایهايی که به تخلفآيا دادستان. ج
داده نشود آموزش و از طرفی خط خاصی به مصاحبه به حداقل رسد قربانيان  بهآسيب  کندکه کمک میمصاحبه  آن دسته از فنون

های مؤثر قوه خشونت خانگی و پاسخ فعل و انفعاالت منجر بهپردازند در مورد هايی که به خشونت خانگی میآيا دادستان؟ بينندمی
  اند؟ آن آموزش ديده بهقضاييه 

آيا تصميم نتايج تحقيقات پليس در موارد خشونت خانگی و خشونت مرتبط با جنسيت هستند؟  پذيرش به ملزمها قانونا آيا دادستان. چ
گيرد؟ چقدر ممکن است يک دادستان بر چه اساسی اين کار صورت می در مورد تعقيب اين موارد بسته به صالحديد دادستان است؟

ند؟ آيا اين کتناع می؟ چرا ام)خشونت خانگی، خشونت جنسی، آزار جنسی، و تبعيض(مرتبط با جنسيت امتناع کند  جرايماز پيگيری 
جنسيت وجود دارد؟ ساختار ارتباط با مرتبط با جرايم چه سياستی در رابطه با شود، و اگر بله توسط چه کسی؟ مساله بررسی می

  پليس، اگر موجود باشد، چگونه است؟

  اند؟ ای در مورد خشونت جنسی، آزار، تبعيض، و قاچاق انسان ديدهآيا آموزش ويژهانی بازپرسان خود را دارد؟ دادست واحدآيا . ح

 آيا درتواند مبنای تصميم دادستان بر عدم پيگيری آن مورد باشد؟ مرتبط با جنسيت می در موارد خاص حقوقِی غرامتآيا پرداخت . خ
کند؟ آيا ای برای افراد متمول ايجاد نمیتوفق ناعادالنه غرامتهايی وجود دارد که تضمين کند توانايی پرداخت اين موارد، حمايت
مثال در موارد تجاوز به پدر يا همسر ( يابدمه ای مرسوم اداعنوان رويهبهقانونا ممنوع باشد اما پرداخت غرامت مواردی هست که 

  ؟ )پرداخت شود؛ يا از قربانی بخواهند با متجاوز ازدواج کندغرامت 

  
خورد، استفاده از به هم می خشونت خانگی يا خشونت جنسی که توازن قدرت به علت استفاده يک طرف دعوا از خشونت موارددر 
- ممسير دادرسی به سمت نظاسوق  باشد،آميز های عرفی عليه زنان تبعيضانين سنتی يا رويهقواگر . داننديگری را نامناسب میميانج

  . خواهد بودهای سنتی نامناسب 
    
  

های نظامکيفری مانند ميانجيگری يا ساير  های پيگردبه سايرجايگزينرا ارجاع موارد مرتبط با جنسيت  صالحيتآيا دادستان . د
محدوديتی وجود دارد  برای ارجاع مواردقضايی است؟ آيا  تاييداگر بله، آيا نيازی به موافقت قربانی يا  دادرسی ترميمی را دارد؟

  ؟)برای مثال خشونت خانگی، تجاوز، آزار جنسی(

ها وجود دارد؟ آيا ها زن هستند؟ نسبت زنان به مردان چقدر است؟ چه معيارهايی برای انتخاب دادستانچه تعداد از دادستان. ذ
  يا جنسيت وجود دارد؟/جنس وبطه با تبعيض مرتبط با د؟ آيا قواعدی در راا بر کفايت و درستکاری تمرکز دارآي؟ استعيارها عينی م

ها به صورت مکتوب موجود آيا رويه ارتقای دادستاندارند؟ نسبت زنان به مردان چقدر است؟  قرار مديريتیآيا زنان در مناصب . ر
اگر نه، مبنای ارتقا ای، کارايی، درستکاری، و تجربه است؟ های حرفهعينی مانند کفايت معيارهایبرمبنای است؟ آيا فرايند ارتقا 

چيست؟ آيا فرايند رقابتی برای مناصب ارشدتر يا مناصب نظارتی وجود دارد؛ مثال درخواست رسمی يا مصاحبه؟ آيا انجمن زنان 
   دادستان وجود دارد؟ 

وظايف و اجتناب از هرگونه تبعيض از جمله تبعيض سياسی، اجتماعی، دينی، نژادی، فرهنگی، جنسی و طرفی در اجرای آيا بی. ز
آيا بودجه برای اين شود؟ و اجتناب از تبعيض آموزش داده می یطرفها مفهوم بیها الزامی است؟ آيا به دادستانجنسيتی برای دادستان
  آموزش وجود دارد؟

جود در قانون يا احکام، آيا سيستم دادستانی در رابطه با آزار جنسی ضوابط داخلی اخالقی يا رفتاری بر ضوابط اخالقی موعالوه . س
زی را ياست؟ چه چ) در صورت وجود چنين راهنمايی(مشی و فرايندها راهنمای خطتدوين کرده است؟ آيا اين ضوابط بخشی از 

-بر آزار جنسی چگونه بررسی می آزار جنسی است؟ اظهارات مبنیآيا حاوی احکامی در رابطه با گزارش شکايات دهد؟ پوشش می
  انضباطی رسمی وجود دارد؟آيا يک سيستم د؟ شو



  . کند؛ پليسای که نيروی پليس را نظارت میخانهوزارت وزارت دادگستری؛ دفتر دادستان؛: منابع

  .های زن؛ افسران پليس و قاضيان؛ دادستان)هم داخل و هم خارج از پايتخت(ها دادستان کل؛ دادستان: افراد

  

  معاضدت قضايی/دفاع/وکال ۵٫٣

  حقوق دانشکدهپذيرش در 

-تحصيل میدانشجويان حقوق معرف جمعيت عمومی هستند؟ چه تعداد زن در دانشکده حقوق آيا دانشکده حقوق وجود دارد؟ آيا . الف
  التحصيل چقدر است؟ ؟ نسبت زنان به مردان فارغکند

نسی در به جنسيت، شامل قوانين، حقوق زنان، خشونت مرتبط با جنسيت، قاچاق انسان، تبعيض و آزار جآيا مسايل مربوط . ب
آيا اساتيد حقوق آموزش ويژه در مورد مسايل ی است؟ آموزشنامه آيا يک واحد اجباری در درسد؟ شودانشکده حقوق تدريس می

 هایرتبهدر شکده حقوق زنان نت مردان به زنان چقدر است؟ آيا در دابينند؟ چه تعدادی از اساتيد حقوق زن هستند؟ نسبجنسيتی می
  دارند؟  باال قرار

آيا آموزش در  الزامی است؟ وکاليا هيات يا آموزش برای حفظ عضويت در کانون  آيا آموزش تکميلی يا آموزش حقوقی مداوم. پ
آيا آموزش حقوقی آيا اجباری است؟ نامه آموزشی است؟ جنسيتی بخشی از درس دادرسیمورد برابری جنسيتی يا مسايل مربوط يه 

برای مثال انجمن وکال، (منبع آموزش چيست گيرد؟ ، از جمله حقوق بشر را دربرمییالمللای و بينمنطقه قوانينآموزش  ،مداوم
  ؟)نهادهای مردمدانشکده حقوق، سازمان

صرف  ،طور معمولبه ،آيا داوطلبان باکفايتکنند؟ ه حقوق وکالت میچه تعداد از وکالی شاغل به کار زن هستند؟ در کدام رشت . ت
آيا معيارهای تعيين کنند؟ نامه تخصصی خود را دريافت مینظر از سن، جنسيت، وضعيت تاهل، دين، نژاد، يا قوميت گواهی

آيا انجمن وکالی زن های ارشد کانون وکال قرار دارند؟ چه نسبتی از زنان به مردان در رتبه ؟قرار داردهمه  دسترس درصالحيت 
  وجود دارد؟

؟ آيا در عمل اين )مثال زنان، کودکان، تهيدستان(پذير دعوا هستند های آسيبآيا اعضای کانون ملزم به مساعدت رايگان طرف. ث
  دهند؟ رايگان ارايه میرا خدمات 

  .؛ انجمن وکالی زنهای زناندانشکده حقوق؛ کانون وکال؛ گروه: منابع

  .نهادهای مردمکانون وکال؛ رييس ديوان عالی؛ مراجعان؛ کارکنان دادگاه؛ سازمانسرپرستان وکال؛ : افراد

  

  تسخيری وکالت/معاضدت قضايیواحد 

اگر بله، در کدام مرحله از سير دادرسی مجاز  آيا حق داشتن وکيل دعاوی در قانون اساسی يا قانون به افراد اعطا شده است؟. الف
- در زمان تحقيق، دستگيری، تفهيم اتهام، محاکمه، استيناف، يا زمانی که قاضی تصميم میبرای مثال (شود است يا رسما شروع می

  شود؟ ضمين میآيا حق داشتن وکيل مدافع در موارد تجاوز و خشونت جنسی نيز ت؟ )گيرد که در دادرسی به آن نياز وجود دارد

؟ آيا است ها و مناطق روستايی، منضم شدهها، در شهروجود دارد؟ آيا اين خدمات به همه دادگاه تسخيری ليوک خدمات واحدآيا . ب
های محلی به زبان تسخيری؟ آيا وکالی استپذير، از جمله زنان، های آسيبدر دسترس گروه به آسانی در شهرها و مناطق روستايی

  شود؟ نظر از استطاعت مالی مراجعان ارايه میآيا خدمات آنان صرفکنند؟ صحبت می



تری داشته باشد؟ آيا تر يا کمآيا گروهی است که حضور بيش ؟هستندمعرف جمعيت عمومی  تسخيریوکالی  سيستمآيا کارکنان . پ
آيا زنان تر معرف جمعيت باشند؟ که کارکنان بيش ای باشدگونهبه ، از جمله زنان،داوطلبان استخدامکه کند سرپرستی واحد تالش می

  در سيستم وجود دارند؟های مديريتی با رتبه

 کند؟ای دريافت میوکالی تسخيری بودجه واحدآيا اند؟ تسخيری ملحق شدهوکالت /از وکال به خدمات معاضدت قضايی چه تعداد. ت
  کند؟مين بودجه میبرای آن تأاگر بله، چه کسی 

تسخيری وجود دارند؟ آيا برای کار با بازماندگان خشونت جنسی و  وکالت/نان ديگری در سيستم خدمات معاضدت قضايیه کارکچ. ث
وجود راهنمايی وجود دارد؟ آيا مددکاران اجتماعی در سيستم ی مجموعهآيا اند؟ آيا آموزش استاندارد شده است؟ خانگی آموزش ديده

-به زبانمسلط خصوص برای زنان باشند؟ آيا مترجمانی رمانی مراجعان و خدمات اجتماعی، بهکه قادر به ارزيابی نيازهای د دارند
   ؟ وجود دارندآوری اطالعات ها و جمعثبت و تهيه پرونده برای کمک بهدستياران حقوقی /حقوقی معاونانآيا ؟ وجود دارندهای محلی 

  .ها؛ پليسنهاد؛ کانون وکال؛ نهادهای جامعه مدنی؛ زندانهای مردمدفتر وکالی تسخيری؛ قوه قضاييه؛ سازمان: منابع

  .؛ قربانيان؛ زندانيان زن؛ بازپرسان؛ دستياران قضايی؛ محبوسان)قضايی( دت قضايی؛ رييس ديوان عالیضوکالی معا/افسران: افراد

  

  دستياران قضايی/قضايی توسط افراد غير وکيل دتضامع

کاربرد دستياران حقوقی . ادعای اين حقوق، مطلع باشند یپذير، بايد از حقوق خود و نحوهخصوص مردان و زنان آسيبهمه افراد، به
دادرسی، مطلع کردن آنان درباره منابع قابل  نظامتواند در سوادآموزی حقوقی، شامل آموزش مردم در رابطه با نحوه دسترسی به می

مثال از راديو، اجرای نمايش، و نشان دادن عکس . ای دارندهای خالقانهآنان اغلب روش. دسترسی دادرسی و نحوه استفاده از آن باشد
  . آنان درميان بگذارند باافراد را  نحو مؤثری سازوکارها و حقوق قانونیتوانند بهاستفاده کرده و به اين ترتيب می

کيفری هستند؟ چه نقشی دارند؟ در قالب رسمی دادرسی  نظام؟ کجا؟ آيا بخشی از فعاليت دارندآيا دستياران قضايی در کشور . الف
ی در مورد صکنند؟ آيا آموزش اختصاقانون جنايی و قانون مرتبط با جنسيت مجوز انجام چه کارهايی را دارند؟ در عمل چه می

ارد؟ آيا راهنمايی وجود دی مجموعهکنند؟ آيا آموزش در سراسر کشور استاندارد شده است؟ آيا مسايل مرتبط با جنسيت دريافت می
  کند؟ چه کسی آموزش را طراحی و ارايه میجنسيتی و حقوق بشر است؟  برابریکننده استانداردهای منعکس

کنند، اظهارات شاهدان را توانند ارايه دهند؟ آيا با مراجعان مصاحبه میمی/دهندچه خدماتی را دستياران قضايی به زنان ارايه می. ب
آوری مدرک و صحبت با قربانيان قاچاق انسان، آيا دستياران قضايی آموزش خاص در زمينه جمعکنند؟ ثبت يا مدارک را جمع می

آيا يابند؟ شود حضور میکه در پاسگاه پليس انجام می هايیبازپرسیآيا در بينند؟ تبعيض، آزار و خشونت جنسی و خشونت خانگی می
  کنند؟ ها را در دادگاه همراهی میآنکنند؟ با قربانيان و شاهدان در جريان دادگاه رايزنی می

سالمند کنند؟ آيا با زنان و مردان های محلی صحبت میکنند؟ آيا به زبانآيا دستياران قضايی با زنان در مناطق روستايی کار می. پ
کار سواد هستند، بهی که بیهاينشان، از جمله آسازی زنان از حقوقکنند؟ چه اقداماتی را برای مطلعکار می که باورهای قديمی دارند

  د؟ کنتامين بودجه میکار آنان  برایبندند؟ آيا منبع مالی دارند؟ اگر بله، چه کسی می

هايی سياست؟ آيا های باال هستنددارای رتبهچه تعداد از دستياران قضايی زن هستند؟ نسبت زنان به مردان چقدر است؟ آيا زنان . ت
  جنسی وجود دارد؟زار در مورد عدم تبعيض و آ

  .نهادهای مردمهای دستياران قضايی؛ سازمانقوه قضاييه؛ برنامه؛ وزارت دادگستری؛ دفاعیخدمات  دواح: عمناب

   .نهادهای مردمبازماندگان؛ سازمان/قضايی؛ رؤسای دادگاه بخش؛ قربانيان انمعاوندستياران قضايی؛ : افراد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ديبیتأ -و غيرديبی اقدامات تأ .۶

  هازندان ۶٫١

  
: تاديبی-اقدامات تاديبی و غير: مراجعه کنيد به لطفا کندمردان و زنان صدق می در مورد که برای آشنايی با اصول و احکام کلی

  سيستم زندان
  
  



درصد و در  ٩تا  ٢بين ( بسيار اندک است ،شودپيش از محاکمه هم می بازداشتکه شامل دوره  ،در سراسر دنيا درصد زنان زنانی
که  نشدهی که عمده زندانيان مرد هستند، نيازهای خاص زنان معموال در نظر گرفته جاازآن .)درصد ١٠بعضی موارد استثنا باالی 

د کمی  با توجه به کم بودن تعداد زندانيان زن در مقايسه با مردان، معموال تعدا. شودنهايتا منجر به تبعيض نسبت به زنان زندانی می
- ها محدود است، زنان اغلب در محلی دور از خانه زندانی میچون تعداد زندان. زندان و خدمات مرتبط با آن برای زنان فراهم است

. کندشان ايجاد هایآنان و خانوادهو اغلب مشکالت جدی را برای  کردهشوند که ممکن است احتمال مالقات با خانواده را محدود 
 معموالهای زندان فعاليت. به خطر اندازدشان را تواند امنيتکنند که میبه زندان مردان مستقر می متصلا در محلی ها رگاهی نيز آن

بان، زنان های شلوغ با تعداد محدود زنداندر زندان. هستند طراحی شده است انزندان که مرد با توجه به نيازهای جمعيت غالِب
تر در بيشزندان زنان معموال  یدر محيط بسته. دارند محدودیدسترسی ندارند يا دسترسی معموال به خدمات و تسهيالت زندان 

وی هستند و اگر هم خدمات آیها زنان در معرض خطر باالی ابتال به اچدر زندان. ندهستکارکنان و زندانيان  یاستفادهءسو معرض
 مشکالت خاصی دارند و شانزنان باردار و شيرده به علت وضعيت. وی موجود باشد بسيار محدود استآیپيشگيری و درمان اچ

طور همانو کنند ای را بعد از آزادی تجربه میچنين مشکالت ويژهزنان هم. وجود داشته باشد استثنايینبايد زندانی شوند مگر شرايط 
  . تر از مردان استها سنگينانگ زندانی شدن برای آن شودکه ديده می

  
و اعالنيه اروپا * تاديبی برای زنان متخلف-با زنان زندانی و اقدامات غير رفتارنحوه  مورداحکام سازمان ملل در 

UNODC/WHO  ٢٠٠٩اعالنيه کيف، (در مورد سالمت زنان در زندان، اصالح نابرابری جنسيتی در سيستم سالمت زندان( ،
  .کندفراهم می بارهدر اينرا زمينه و راهنمای خوبی 

  
*the Bangkok Rules, ECOSOC resolution 2010/16, annex, adopted on 22 July 2010 
 

  

ختص آنان متر مرتبط با زنان يا دهند؟ چه تخلفاتی بيشس و زندانی شدن زنان را افزايش آيا قوانين خاصی هستند که احتمال حب. الف
  آمار آن چگونه است؟د؟ مبنای حبس و شواستفاده میانونِی قوانين جزا چقدر از اين مواد قدر عمل است؟ 

-می نگهداری از مردانجدا آيا زنان زندانی جغرافيايی آن چگونه است؟  گسترشچه تعداد زندان برای متخلفان زن وجود دارد؟ . ب
سال گذشته استخراج  ارقام را برای سه(شان را همراه دارند چقدر است دارای محکوميت و زنانی که کودکان درصد زناِن؟ شوند
  با زندانبانان زن است؟ بر حسب موقعيت جغرافيايی چگونه است؟  -ندرتبه/گاهی/هميشه–؟ آيا نظارت بر زنان زندانی منحصرا )کنيد

چه های موجود در زندان همانند محبوسان مرد است؟ اگر نه، سطح دسترسی آنان چقدر است؟ دسترسی زنان به فعاليتآيا . پ
ها کارهايی مانند خياطی ارايه آميز است؛ يعنی به آنآموزی به آنان تبعيضهايی در اختيارشان قرار دارد؟ آيا نحوه ارايه حرفهفعاليت
مثال آشپزی يا نظافت برای (شوند ؟ آيا زنان مجبور به کار بدون دستمزد میشان مناسب استشود که از نظر ديگران برای جنسيتمی

  ). همه زندانيان

ها باز يا بسته هستند؟ چه تسهيالتی در خصوص توسط خانواده و کودکان وجود دارد؟ مالقاتچه قوانينی در مورد مالقات، به. ت
يا عضو مذکر خانواده که ) شريک جنسی(از مالقات همسر  توانندآيا زنان میافتد؟ در عمل چه اتفاقی میزمان مالقات فراهم است؟ 

  رده امتناع کنند؟ کمی آزارتهديد يا را  آنان در گذشته

  شود؟ می آن هتالشی برای تحکيم دوباراگر پيوندهای خانوادگی زنان آسيب ديده است، . ث

 تا چه حد به انواع متخصصانزنان ؟ ديده شده استبرای آن  بیچه ترتيشود؟ زنان رسيدگی می ويژهآيا به نيازهای پزشکی . ج
چه ترتيبی برای آن ديده شده کنند؟ ای الزم را دريافت میباردار مراقبت پزشکی و تغذيهآيا زنان ؟ دنداردسترسی  مراقبت سالمت

شوند؟ در صورت ابتال، آيا زنان حمايت کافی در زمينه پيشگيری و آيا زنان باردار برای وضع حمل به بيمارستان منتقل میاست؟ 
  کنند؟ وی دريافت میآیدرمان اچ

ين وسايل اشود؟ آيا به وسايل بهداشت شخصی و نوار بهداشتی دسترسی دارند؟ خاص زنان رسيدگی میآيا به نيازهای بهداشتی . چ
  دسترسی دارند؟ حمامبار زنان باردار و زنانی که نوزاد دارند به رچند وقت يکگيرد؟ هدر اختيار زندانيان قرار می راحتیبه



ن، زنان باردار، زنان شيرده يا زنان در دوره خونريزی ماهيانه فراهم های شخصی روزانه برای کودکامراقبت برایآيا آب گرم . ح
  است؟ آيا آب گرم برای آشپزی فراهم است؟

کودکان را پهلوی خود در زندان نگهدارند؟ تا چه سن يا مرحله رشد؟ چه تسهيالتی /شود شيرخوارانآيا به زنان اجازه داده می. خ
بازی داده ن اسبابدر زندان وجود دارد؟ آيا به کودکابرای کودکان فراهم است؟ آيا شيرخوارگاه يا واحد مخصوص مادر و کودک 

از شود که محيط زندگی کودکان تا حد امکان مشابه زندگی بيرون میچقدر تالش اگر اصوال اين مساله مورد توجه باشد، شود؟ می
ها يا در مثال آخر هفته(وقت در زندان با مادر خود بمانند توانند موقتا يا نيمهتر میآيا ديگر کودکان يا کودکان بزرگ زندان باشد؟

  شود؟ ده میمسؤوليت برای مراقبت از کودکان به مادران دا ی ازچه سطح؟ )تعطيالت مدرسه

ديده چنين شيرخواران و کودکان در زندان ای زنان باردار، زنان شيرده، همنيازهای خاص تغذيه برای تأمينآيا تمهيداتی در قانون . د
  د؟ آيد و آيا در عمل به اجرا درمیشو؟ اين تمهيدات چه چيزهايی را شامل میشده است

توسط مسؤوالن زندان وجود دارد؟  بازداشتيا /کشی از زنان در زندان وهستفاده، و بهراهايی در رابطه با خشونت، سوءآيا گزارش. ذ
  يا آزار وجود دارد؟ /استفاده وهای مربوط به سوءچه رخ داده است؟ آيا سيستمی برای رسيدگی به شکايتتوسط ساير زندانيان چطور؟ 

متناسب با خطری ) در مقايسه با مردان(آيا سطح امنيتی زندان زنان شوند، با توجه به ماهيت جرايمی که زنان زندانی مرتکب می. ر
  ؟ )های غيرقانونی، آسيب به ديگران، يا فعاليتبرای مثال، تالش برای فرار(کنند توانند ايجاد ها میکه اثبات شده آناست 

  .نهادهای حقوق بشرنهاد و گزارش های مردمزندان؛ سازمان هایهای زندان؛ مقامقوانين؛ گزارش :منابع

  .وکال؛ اعضای خانواده.ی زنان؛ اهنهاد؛ گروههای مردممسؤوالن زندان؛ نگهبانان؛ زندانيان؛ کارکنان سازمان: افراد

  

  پيش از محاکمه بازداشت ۶٫٢

  
: تاديبی-اقدامات تاديبی و غير: مراجعه کنيد به لطفا کندمردان و زنان صدق می در مورد که برای آشنايی با اصول و احکام کلی

  .پيش از زمان دادرسی بازداشت
  
  

. هستند در نظر گرفت نون به ارتکاب خالفتثنا و نه قاعده برای کسانی که مظپيش از دوره دادگاه را بايد به عنوان يک اس بازداشت
بايد  شان داشته باشدبر آنان، خانواده، و کودکانتواند که سلب آزادی زنان می خاصیبار اگر مظنون زن باشد با توجه به اثرات زيان

هايی که زنان عالوه، اکثر خالفبه. در نظر گرفت) حبسيا (پيش از محاکمه  بازداشتهای مالحظات خاصی را در مورد جايگزين
ر است، احتمال دارد که باخشونتجرم اگر ). استمرتبط با مواد يا اموال  مثال تخلف(بار نيستند ند خشونتشوخاطر آن حبس میبه

شود تصور میبنابراين . اندشده مرتکبفرد نزديک يک را عليه  یو جنايت استفاده جنسی بودهآنان قربانی خشونت خانگی يا سوء
زنان باردار يا زنانی که کودک شيرخوار . دهندجامعه را در معرض خطر جدی قرار نمیاغلب  اندبوده درگير اين جرايم ی کهزنان

و به نيازهای  شدهشوند بايد جدای از مردان نگهداری اگر زنان بازداشت می. نبايد در زندان نگهداشتمگر در شرايط خاص دارند را 
درصد  ٩تا  ٢بين (ست معموال، درصد زنان زندانی در کل، شامل دوره حبس پيش از محاکمه بسيار پايين ا. شان رسيدگی شودويژه

آيد نظر میدرصدها باال به/انجام شده و ارقام ایمطالعهاگر در کشور  .)درصد ١٠در سراسر دنيا و در بعضی موارد استثنا باالی 
-برای مثال محکوميت(توان در قوانين داخلی يافت ها را میبرخی پاسخ. های آن برآيدشود که ارزياب در جستجوی علتتوصيه می

شوند؛ يا در کشورهايی که تبعيض مواد که اکثرا زنان برای آن استفاده می جابجايیشامل ی سنگين برای تخلفات مرتبط با مواد، ها
در جايی که (های سختی برای مواردی مانند زنا، روسپيگری، تجاوز عليه زنان در قوانين جزايی بازتاب دارد ممکن است مجازات

- ها میاين مجازات .، و غيره در نظر گرفته شودشبانه وآمدمنع رفت، نقض ضوابط پوشش، مقررات )شودقربانی تجاوز مجازات می
  .ای از بازداشت در پاسگاه پليس، حبس پيش از محاکمه يا زندانی شدن شودتواند منجر دوره

-خلفترين تشايعدهند؟ تشکيل میگذرانند چه درصدی از کل زنان زندانی را پيش از محاکمه را می بازداشتزنانی که دوره . الف
  شوند چيست؟ خاطر آن محکوم میی که بههاي



  خشن هستند؟  هایارتکاب تخلف مظنون به پيش از محاکمه هستندبازداشت درصد زنانی که در حبس پليس يا  ندچ. ب

 ند درصدمرتبط با مواد هستند؟ چ پيش از محاکمه هستند مظنون به ارتکاب جرايمبازداشت زنانی که در حبس پليس يا  ند درصدچ. پ
    مظنون به روسپيگری هستند؟

شوند، حکم حبس آنانی که محکوم میچه نسبت از شوند؟ می هتبرئشوند نهايتا میبازداشت از زنانی که پيش از محاکمه  چه نسبت. ت
شوند و متعاقبا میبازداشت ی که پيش از محاکمه د؟ با مقايسه اين ارقام با ارقام مشابه در مورد مردان زندانی، آيا نسبت زناننگيرمی

    دهد که گاهی استفاده از حبس غيرضروری بوده است؟گيرند نشان میحکم حبس نمی

ز زندان در مورد زنان باردار يا زنانی که کودکان پيش ابازداشت تی برای تحذير يا منع موضوعه تمهيدا آيا در مجازات قانوِن. ث
  د؟ شواين احکام در عمل اجرا می قدرچخردسال دارند ديده شده است؟ 

زنان منحصرا زن هستند؟  محافظآيا شوند؟ هداری میزندان، آيا زنان جدا از مردان نگ در زمان بازداشت، چه توسط پليس يا در. ج
  تواند متفاوت باشد؟ جه به موقعيت جغرافيايی رويه می؟ آيا با توندرتبه/گاهی/هميشه

های موجود همانند مردان است؟ اگر نه، سطح دسترسی آنان چقدر است؟ چه آيا در زمان بازداشت دسترسی زنان به فعاليت. چ
الزحمه آنان در مقايسه با حداقل گيرند؟ حقهايی در اختيارشان قرار دارد؟ اگر تمايل داشته باشند، اجازه کار دارند؟ دستمزد میفعاليت

  دستمزد در سطح کشور چقدر است؟ 

چه مقرراتی برای مالقات با خانواده و فرزندان در مورد زنانی که در بازداشت پليس يا بازداشت پيش از محاکمه هستند وجود . ح
  توانند از مالقات امتناع کنند؟ ها باز يا بسته هستند؟ آيا زنان میدارد؟ مالقات

شود؟ چه پيش از محاکمه هستند رسيدگی می بازداشتزنانی که در بازداشت پليس يا  یويژهآيا به نيازهای بهداشتی و پزشکی . خ
  برای آن وجود دارد؟  تمهيداتی

  .نهاد و نهادهای حقوق بشرهای مردمقوانين؛ سرفرماندهی پليس؛ پليس اجتماعی؛ گزارش سازمان: منابع

نهاد و های مردمها؛ سازماندفاع؛ دستياران حقوقی؛ زنان زندانی؛ اعضای خانواده؛ دادستان )عالی( ؛ شورای)زن و مرد(افسران پليس : افراد
  هی زنانگروه

  

  حفاظتیحبس  ۶٫٣

اگرچه در . اندمعموال برای فراهم آوردن پناهگاهی امن برای قربانيان خشونت يا کسانی است که تهديد به خشونت شده حفاظتیحبس 
تر تهاجم قرار خطر بيشمعرض که در عوض او را در کند بلبرای قربانی ايجاد نمی یحفاظتحفاظتی واقعا شرايط خاصی حبس 

شوند زندانی می" برای امنيت خودشان"در مواردی که قربانيان خشونت جنسی يا خانگی . کندمحدود می رغم تمايل خودعلیدهد يا می
در حبس  اقامتدرخواست از يک قربانی يا شاهد برای . ايط چنين حبسی و اين که اختياری است مشخص شودمهم است که شر

 ،عالوهبه .الزم محروم کند تی و پزشکِیشناخاز دسترسی به کودکان و خانواده و خدمات روان) مرد يا زن(تواند او را میحفاظتی 
قويت کرده و قربانی را هم در زمان حبس و هم هنگام آزادی در خطر خشونت تواند انگ شرمساری يا رسوايی را تاين وضعيت می

   .ها صورت گرفته است باز دارداز گزارش خشونتی که عليه آن خصوص زنان را،حبس حفاظتی ممکن است قربانيان، به. قرار دهد

رسيدگی به  برای آيا مکان آن مخفی است؟ آيا؟ ندکبرای قربانيان پناهگاه امنی خارج از خانه فراهم تواند می آيا حبس حفاظتی. الف
آيا حبس ؟ قربانيان قرار دارند دسترسدر  باکفايت مددکاراناستفاده جسمی، جنسی، يا روانی مشکالت ناشی از تجربه هرگونه سوء

 ندچتواند هروقت بخواهد آن را ترک کند؟ شود؟ آيا میحفاظتی اختياری است؟ در چه شرايطی يک قربانی به حبس حفاظتی منتقل می
   ؟ زمان متوسط اقامت يک قربانی در حبس حفاطتی چقدر است؟)سه سال اخير را مرور کنيد(اند قربانی در حبس حفاظتی بوده



آيا قربانی اختياری است؟ جا رفتن به آنآيا شود؟ نگهداری میاگر قربانی در يک زندان سکنا داده شود، آيا جدا از زندانيان . ب
استفاده جسمی، جنسی، يا روانی آيا برای رسيدگی به مشکالت ناشی از تجربه هرگونه سوء تواند آن را ترک کند؟ هروقت بخواهد می

يک سلول محدود به قربانی محل اقامت جنس قربانی هستند؟ آيا مددکاران باکفايت در دسترس قربانيان قرار دارند؟ آيا محافظان هم
آيا اين انتخاب برای قربانی شود؟ بيايد کامال در نظر گرفته می شتواند به مالقاتنظر قربانی در مورد اين که چه کسی میآيا است؟ 

تواند دارد؟ آيا میوجود آيا يک فضای خصوصی برای حمام و استفاده از دستشويی  داشته باشد؟  وجود دارد که فرزندانش را همراه
راهم هستند؟ آيا در موارد حبس آيا غذا، لباس، و لوازم زندگی به ميزان کافی فانش ارتباط داشته باشد؟ با آزادی با خانواده و دوست

 چه تعداد قربانی در زندان تحت حبس استفاده از قربانی توسط نگهبانان زندان يا زندانيان وجود دارد؟ هايی از سوءظتی گزارشحفا
  ؟ متوسط زمان اقامت يک قربانی در حبس حفاظتی چقدر است؟)يدسه سال گذشته را مرور کن(اند حفاظتی بوده

  .ها؛ پليسهای زنان؛ زنداننهاد؛ گروههای مردمی؛ قوه قضاييه؛ کانون وکال؛ سازماندادستانمقام : منابع

های زنان؛ جامعه مدنی؛ نهاد؛ گروههای مردمافسران پليس؛ قاضيان؛ وکال؛ سازمانها؛ مقامات پليس؛ قربانيان در حبس حفاظتی؛ دادستان: افراد
  .اعضای خانواده

  

  های حبسجايگزين ۶٫۴

  
  های حبسجايگزين: تاديبی-اقدامات تاديبی و غير: مراجعه کنيد به لطفادر مورد مسايل عمومی  تراطالعات بيشبرای 

  
  

در همه  جا دارد کهو بنابراين  است بسيار نامطلوبشان فرزندان و اعضای خانوادهبر و هم هم بر خود زنان زندانی شدن تأثير 
- تر موارد جايگزيندر بيش. صورت گيردهای حبس برای آنان جايگزين برای يافتنتری های بيشتالشمراحل فرايند دادرسی کيفری 

  . اندآميز محبوس شدهها برای تخلفات غيرخشونتکار گرفت چون درصد بااليی از آنشود بهتر میها را برای زنان راحت

برای مثال امکان مراقبت از کودک فراهم (شود کار گرفته میتاديبی برای مردان و زنان يکسان به-آيا اقدامات تاديبی و غير. الف
آيا افسران زن برای بازرسی شود؟ آيا در محيطی کامال زنانه فراهم می ،وجود دارد اقامت يا درمان الزامبرای زنان اگر ؟ )شودمی

ايجاد  مراقبت از کودککه ی يبه زندان با نيازها گزارشو  /ردياب/رفت و آمد شبانهآيا مقررات حضور دارند؟  دستورات نظارتی
  خوانی دارد؟ هم کندمی

رسيدگی و پردازند صالحيت به پليس، دادستان، يا ساير کارگزارانی که به دعاوی مربوط به زنان میدر موارد خاص آيا قانون . ب
  دهد؟ چه معيارهايی برای آن وجود دارد؟دادرسی می نظامگيری را بدون توسل به تصميم

ا ي برای زنان، زنان باردار، و زنانی که سرپرستی فرزندانامکان احکام جايگزين حبس آيا در قوانين جزا تمهيداتی ديده شده که . پ
  تر شود؟ چه تمهيداتی وجود دارد؟ بيشافراد ديگری را دارند 

  ؟)مثال اقامت در سرپناه(شود مراقبتی در زمان آزادی فراهم میبرای زنان در معرض خطر  آيا. ت

آميز متهم هستند های جايگزين در مواردی که زنان به تخلفات غيرخشونتاستفاده از اقدامات و جريمه آيا بر اساس تفسير قانون . ث
استفاده جنسی، يا ساير اشکال ارعاب نت خانگی، قاچاق انسان، سوءشود؟ آيا شرايط خاص زنان مثل اين که قربانی خشوتشويق می

 یيهاتوان از مثالاين مساله را میشود؟ کار گرفته میمالحظات به شود؟ آيا در عمل ايندر نظر گرفته می اندبودهمرتبط با جنسيت 
در واقع استفاده  .دهندمیارايه  تخفيف محکوميتمربوط به تمهيدات مواد قانونی خاص برای اجرای  ازتفاسير قانون  کهتشخيص داد 
  .دکنمیمتخلف فراهم  برایرا  شرايط جريمه يا اقدام جايگزين قانونی از اين مواد

های تخلف به علتهايی بايد برداشته شود تا در مواردی که زنان اگر امکان استفاده از اين تفاسير قانونی نيست، چه قدم. ج
  های حبس مقدور يا تشويق شود؟ شوند، استفاده از جايگزينيز يا جزيی مجرم شناخته میآمغيرخشونت



پيشگيری از  برایحاشيه امنی آيا شوند، ی رسمی به رسميت شناخته میاهغيردولتی از طرف دادگاه قضايِی هایهرجا که مؤسسه. چ
    ؟ چه تمهيداتی وجود دارد؛ اگر بله، شوددر نظر گرفته میتبعيض در مراحل حل و فصل دعاوی 

  .نهادهای حقوق بشر نهاد؛ گزارشهای مردمسازمان ها؛زندان: منابع

  .های زناننهاد؛ سرپرستی کانون وکال؛ و گروههای مردمپليس؛ دادستان؛ رؤسای دادگاه بخش؛ زنان محبوس؛ وکالی تسخيری؛ سازمان: افراد

  

  بازپروری اجتماعی ۶٫۵

  
  بازپروری اجتماعی :تاديبی-اقدامات تاديبی و غير: مراجعه کنيد به اجتماعی بازپروریلطفا برای اطالعات در زمينه 

  
  

تاثيرات زندانی شدن اند در نظر گرفت چون آميز مرتکب شدهجزيی و غيرخشونت هایزين را بايد برای زنانی که تخلفاقدامات جايگ
-در سراسر دنيا زنان زندانی درصد کمی از زندانيان را تشکيل میبا توجه به اين که . شان داردخانوادهخاصی بر آنان و بار زيان

معموال زنان در به علت محدوديت تعداد زندان زنان، . های زندان همانند مردان نيستدسترسی آنان به خدمات و فعاليتدهند، اغلب 
 مساوی بازنان بايد از حقوق  .دکننواده دشوار میشان را با خاشوند که تماسر میشان دور است مستقهايی که از محل زندگیزندان

به علت هايی که احتماال آموزی دسترسی داشته باشند؛ زمينهشامل تحصيل، کار، و حرفه هامند شوند و به تمام فعاليترهمردان به
اجتماعی متحمل  هایه زنان پس از آزادی از زندان به دليل انگچنين احتمال دارد کمه. انداز آن محروم بوده حبسپيش از تبعيض 
عنوان والد از دست ها را طرد کند و در بعضی کشورها ممکن است حق خود را بهخانواده ممکن است آن. های خاصی شوندتبعيض
  . ، اجتماعی، و حقوقی دارندشناختیهای خاص روانچنين در طول دوره زندان و پس از آزادی نياز به مساعدتزنان هم. بدهند

آموزی، تحصيل، ها شامل کار، حرفهگيری از همه فعاليتزندانی برای بهره هايی برابر با مرداِندر دوره زندان فرصت آيا زنان .الف
ی دسترسی هايهای آمادگی برای آزادی را دارند؟ اگر نه، به چه فعاليتهای فرهنگی و تفريحی، ورزش، و برنامهمشاوره، فعاليت

سرپرست فرزند  کنند؟ آيا زناِندرصد از زنان کار می/شوند؟ چه تعدادهايی وارد میآموزیچه نوع کارها و حرفه بهندارند؟ زنان 
  افتد؟ شوند؟ در عمل چه اتفاقی میمجبور به کار يا جدايی از فرزند می

آورد؟ چه خدمات پس از آزادی را برای زنان فراهم می های پيش و، اگر وجود داشته باشد، همه حمايتآزادی مشروطواحد . ب
  ؟ استحمايتی فراهم 

شوند؟ برای مثال، اگر قربانی کنند، از هيچ حمايت خاصی برخوردار میآيا زمانی که زنان دوره يک حکم جايگزين را سپری می. پ
کند؟ چه درصدی از ی چنين خدماتی را فراهم میگيرد؟ چه کسخدمات خاصی در اختيارشان قرار می/، منابعاندخشونت خانگی بوده

  کنند؟زنان در آن شرکت می

  گيرد؟کودک قرار می/خدمات خاصی در اختيار زنان باردار و زنان دارای شيرخوار/آيا منابع. ت

رفتار داشته کی که سوءخواهند نزد خانواده يا شريتوانند يا نمینمی ی کهاستقرار زنان/آيا در زمان آزادی  تمهيداتی برای اسکان. ث
  گرفتن حق حضانت فرزند هستند؟ برای که فرزند دارند و يا در تالش کسانی ويژهبه وجود دارد؛ برگردند

  .های حقوق بشرها؛ سازمان؛ وزارت دادگستری؛ زندانهامسؤول امور زندان خانهوزارت: منابع

  .نهادهای مردمی زنان؛ و سازمانهاآزادی مشروط؛ گروهمسؤوالن زندان؛ زندانيان زن؛ اعضای خانواده؛ وکال؛ افسران واحد : افراد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قربانيان و شاهدان .٧

  
  .را مالحظه کنيد قربانيان و شاهدان: های مختلفبين حوزه مسايل مشترکلطفا 

  
  

های دادرسی نظامدر بسياری از  هاآن ،با اين حال. دهمراه دارقربانيان و شاهدان به مرتبط با جنسيت عوارض هنگفتی برای جرايم
- ر تصميمندرت اجازه مشارکت کامل دبازماندگان به/قربانيان. شونددوباره قربانی می نظامشوند و حتا توسط خود کيفری فراموش می

جبران اغلب امکاِن . کنندا دارند و اغلب مساعدت، حمايت، و حفاظتی را که نياز دارند دريافت نمیر های مرتبط با خودگيری
هم شاهدان و . فراهم نيست و وقتی که هست معموال بسيار ناکافی يا ديرهنگام است اندمتحمل شدهقربانی شدن  دليلبهنان آخسارتی که 



خصوص در روستاها و شهرهای کوچک اغلب حفظ هويت به. پيش گذارندقدم ند که هم قربانيان ممکن است تهديد شده باشند و بترس
  .يا شاهدان دشوار است/قربانيان و

سازی دستگاه تناسلی زنان، تبعيض و مرتبط با جنسيت شامل خشونت جنسی و خانگی، قاچاق انسان، معيوب جرايمدر موارد . الف
  کند؟ ؟ آيا اين کار را میتحت حفاظت قرار دهدرا  هاقربانيان و شاهدان بدهد يا آنتواند حکم به محافظت از آزار، آيا دادگاه می

سازی مرتبط با جنسيت از جمله در مورد خشونت جنسی و خانگی، قاچاق انسان، و معيوبجرايم آيا کمک پزشکی برای قربانيان . ب
های تخصصی در سيستم مراقبت قربانيان فراهم است؟ آيا بخششناختی برای اين آيا کمک رواندستگاه تناسلی زنان فراهم است؟ 

کارکنان خدمات آيا کنند؟ سالمت در کشور برای قربانيان جرايم جنسی وجود دارد؟ چه خدماتی هستند و به چه چيز رسيدگی می
پزشکی /خش سالمت؟ آيا کارکنان بندهست هاآن جنسهميشه همکنند معاينه می را های جنسیاستفادهسوء/بازماندگان جناياتسالمت که 

اند؟ آيا در موارد اضطراری قرص ضدبارداری، در مورد نحوه برخورد و کار با قربانيان خشونت خانگی و جنسی آموزش ديده
يا گيرد؟ آشونده از راه جنسی مجانی در اختياربازماندگان قرار میهای منتقلهای ضد بيماریبيوتيکدرمان ضدرتروويروسی، و آنتی

کنند قرار خشونت جنسی حمايت مینهادی که از قربانيان های مردمها و سازمانآوری شواهد مجانی در اختيار درمانگاههای جمعبسته
قرار پردازد؟ آيا خدمات مشابه در شهرهای بزرگ و مناطق روستايی در اختيار قربانيان ها را میگيرد؟ چه کسی هزينه آزمايشمی
  ؟ دارد

آيا افسر راهم است؟ ونت جنسی و خانگی و قاچاق انسان فمرتبط با جنسيت، شامل خشجرايم مات حمايتی برای قربانيان چه خد. پ
تواند يا مايل نيست، دادگاه سازوکاری برای ارجاع قربانيان به اين خدمات دارند؟ آيا در جايی که دولت نمی دفتِر/وکيل/بازپرس/پليس

  پردازد؟ می جرايم به دنبال دارندکه را های مالی آيا دولت هزينهکنند؟ ا ارايه مینهاد خدمات رهای مردمسازمان

مثال برای بازماندگان تجاوز؛ (ست مرتبط با جنسيت فراهم اجرايم بازماندگان /راحتی برای قربانيانآيا آموزش و اطالعات به. ت
های محلی کند؟ آيا به زبان؟ چه کسی آن را فراهم می)و غيره، )جنسی( قربانيان خشونت خانگی؛ آزار جنسی؛ قاچاق انسان، آزار

   شود؟ ارايه می

مثال از  ؛فراهم استبازمانده جنايت  پيشگيری از قربانی شدن مجددبرای اقدامات حفاظتی در صحن دادگاه  در زمان شهادت آيا. ث
  شود؟تی در نظر گرفته میمال اقدامات حفاظا بازمانده در اعشود؟ آيا سن قربانی يفاده میپرده يا اتاقک محفوظ است

آموزش ديده  ديده از جنايتآسيبدر مورد نحوه مصاحبه با قربانيان  اين فردکند؟ آيا چه کسی اظهارات شاهد يا قربانی را ثبت می. ج
اگر قربانی يا ند؟ ييد کآن را تاصفحات  همه ند و صحتشود که اظهاراتش را بخوافرصت داده می است؟ آيا به قربانی يا شاهد اين

در مواردی که افتد؟ سواد است چه اتفاقی میدر مواردی که قربانی يا شاهد بیافتد؟ شاهد به زبان ديگری صحبت کند چه اتفاقی می
  افتد؟قربانی يا شاهد تهديد شده است چه اتفاقی می

آيا در مراحل د؟ کنرا منع می بازماندهعموما ارايه شواهد در مورد تاريخچه زندگی جنسی و شهرت  شواهداحکام مربوط به آيا . چ
کرد؟  استنتاج چيزی را گزارش آنزمان و وقوع بين ادعای فاصله از توان میخشونت جنسی،  جرم مرتبط بايک  دادرسیپيگرد و 

  مقامات گزارش نکنند؟ چرا؟ خشونت جنسی را به پليس يا ساير ،قربانيانآيا شايع است که 

  .های حمايت از قربانيان؛ مستندات پليس و دادگاهنهاد؛ گروههای مردمسرپناه زنان؛ سازمان: منابع

مرتبط با جنسيت، هرجا که ممکن لست؛ رؤسای دادگاه  جرايمنهاد؛ قربانيان و شاهدان های مردمافسران پليس؛ کارکنان سرپناه؛ سازمان: افراد
        های جامعه مدنیهای حقوق بشر؛ گروهسازمانبخش؛ کارکنان مراقبت سالمت؛ 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پيشگيری از جرم .٨

  
  .کنيدرا مالحظه  پيشگيری از جرم: های مختلفدر حوزه مسايل مشترکلطفا 

  
  

. ح جرايم داشته باشندوانند نقش مهم و مؤثری درکاهش سطتخوبی طراحی و اجرا شوند میجرم به گيری ازاگر راهبردهای پيش
 مفيددادرسی کيفری مؤثر هستند مبنای هر برنامه  نظامهايی که بر جرايم مرتبط با جنسيت و ها و سوگيریشناسايی و بررسی نگرش

شيوع  مسايلی از قبيل. فهميدهای نزاع و بعد از نزاع در موقعيترا  علت وقوع برخی مسايلبايد . پيشگيری از جرم است و مؤثِر
کار از جنگندگان گرفته تا شهروندان، همسران، وحتا حافظان صلح همه نقش خالف در اين شرايط چراباالی خشونت جنسی و اين که 



تجاوز به (ها است ه زنان و دختران حق آناوز جمعی بکنند تجهای مردان و پسران جوان حس میگروه برخیرا کنند؛ چرا ايفا می
ترين وضع مورد خاطر اين که با غيرانسانیچرا زنان و دختران به؛ )سال متفاوت است ٨٠شان از شش ماه تا قربانيانی که سن

اتوان از و جامعه جهانی تا کنون ن های دادرسی کيفری در همه کشورهانظامچرا  کنند؛ واند احساس ناپاکی میخشونت قرار گرفته
  . اندبودهمرتبط با جنسيت  توقف جنايات هولناک

  
پيشگيری از جرم  جتماعِیاتواند به گسترش راهبردهای ازمان ملل برای پيشگيری از جرم میهای ساصول موجود در دستورالعمل

  .کمک کند
   
  

با جنسيت مانند خشونت جنسی، خشونت خانگی، آزار جنسی، قاچاق  مرتبط جرايمپيشگيری از  برایآيا کشور قوانينی را . الف
های خاص مانند حفاظت از حقوق گروه برایو تبعيض وضع کرده است؟ آيا قوانينی  ،سازی دستگاه تناسلی زنانانسان، معيوب

  د؟ ازدواج زودهنگام وجود دارو  ،سازی دستگاه تناسلی زناناستفاده جنسی، معيوبقربانيان قاچاق انسان، خشونت خانواده، سوء

و معاضدت دادرسی کيفری مانند پليس، دادستانی، قوه قضاييه،  نظام هایهای مختلف مؤسسههايی در بخشعملآيا دستورال. ب
رسيدگی به ارتکاب جرايم مرتبط با جنسيت های اجرايی برای ها و طرحآيا سياستدفاعی در مورد آزار جنسی وجود دارد؟ /حقوقی

  و هم در جامعه، وجود دارد؟ نظامتوسط عامالن دادرسی کيفری، هم در داخل خود  )تبعيض، خشونت جنسی، و آزار جنسی(

 نظامشناسايی مسايل مربوط به برابری و سوگيری جنسيتی هم در داخل خود  و های اجرايی برای رسيدگیها و طرحآيا سياست. پ
  دادرسی کيفری و هم در جامعه وجود دارد؟

آيا يک طرح اجرايی ملی برای رسيدگی به خشونت مرتبط با جنسيت نقش دولت در پيشگيری از جرايم مرتبط با جنسيت چيست؟ . ت
آيا به مشکالت موجود در شهرها و مناطق ، تاثيرات، و غيره است؟ هامسببتحليل روندها،  سوجود دارد؟ آيا راهبرد آن بر اسا

تواند راهنمای مشارکت جوامع محلی باشد؟ چه اشد؟ آيا میبمحلی راهنما راهبردهای سازی در پياده تواندپردازد؟ آيا میروستايی می
  نهاد در اين طرح وجود دارد؟ های مردمجامعه مدنی و سازمان هایديدگاهگنجاندن  برایسازوکارهايی 

حاکم است که  ینگرشبرعکس دارد يا  اتفاق افتادهکه در گذشته های جنسيتی مرتبط با خشونت برخورد مؤثری با جرايمآيا کشور . ث
هايی که چنين جنايات ها و سوگيرینگرشبرای هدف قرار دادن هايی ؟ آيا برنامهددهمیخشونت مرتبط با جنسيت مصونيت  به

ا اجتماعی ديده ي/؟ آيا در اين جهت رهبری مشهودی از سوی رهبران سياسی واست تدوين شده دگذارمیبدون مجازات را هولناکی 
  شود؟ می

   هاآموزش و گسترش مهارت

ان، تبعيض، خشونت جنسی، خشونت خانگی، قاچاق انس(آيا منابع دولتی برای ارايه آموزش پيشگيری از جرايم مرتبط با جنسيت . ج
برای محافظت از خود توانند میکه زنان  هايیدمقآيا منابعی برای ارتقای آگاهی عمومی در مورد د؟ وجود دار) آزار جنسی، و غيره

شوند؟ آيا توزيع ها تامين بودجه میآيا اين برنامههای جنايی وجود دارد؟ اليتعوجود دارد؟ آيا منابعی در مورد نحوه گزارش ف بردارند
های مرتبط مانند يا زمينه ،رماز خود، پيشگيری از ج نهاد و نهادهای جامعه مدنی در مورد دفاعهای مردمگسترده دارند؟ آيا سازمان

دهند؟ آيا اين خدمات در شهرها و مناطق روستايی برای زنان فراهم است؟ آيا حقوق بشر و مسايل مربوط به قربانيان آموزش می
  کند؟ کنندگان اين خدمات همکاری میدولت با ارايه

آموزش با تمرکز ويژه  ،المللی، شامل سازمان ملل و ناتونای و بيمنطقه برای حافظان صلِح  بعد از نزاع/های نزاعآيا در وضعيت. چ
  ؟شودفراهم میکشی جنسی بر قاچاق انسان و بهره

های سنتی؛ سازمان/های حقوق بشر؛ قوانين اجتماعیها؛ گزارشدفاعی؛ زندان/قوانين؛ پليس؛ وزارت دادگستری؛ معاضدت قضايی: منابع
  .ی سازمان ملل؛ سربازان حافظ صلح؛ دفاتر کشورباورمحور

   . المللیبين/اینهاد منطقههای مردمنهادهای مذهبی؛ و سازمانهای زنان؛ افسران پليس؛ مسؤوالن زندان؛ رهبران اجتماعی؛ گروه: افراد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رسانه/هاديدگاه/سازی عمومیآگاه .٩

 

 سوادآموزی حقوقی/سازی عمومیآگاه ٩٫١

- گونه میبرای بسياری نيز روشن نيست که چ. شان آگاهی دارندنحوه تاثير آن بر زندگی روزمره عده کمی از زنان از حقوق خود و
سازی های سوادآموزی حقوقی برای آگاهبرنامه. طلب کنند را دهش وارد آسيب غرامتتوانند بر احقاق حقوق خود اصرار ورزند يا 

. خصوص در مناطق دورافتاده فراهم شودهمه زنان و دختران به خصوص نحوه احقاق آن بايد برایشان و بهزنان در مورد حقوق
مردان و اگر يابد تری میاين تالش اعتبار بيش. سواد قابل استفاده باشدچنين برای افراد بیهای محلی بوده و همآموزش بايد به زبان

 داشته شرکت اجتماعیسازی های آگاهبرنامه جوانانی متعهد به پايان دادِن خشونت جنسی و خشونت مرتبط با جنسيت در جامعه در



-که دغدغهزنان نيست بل مختصای ط با جنسيت تنها مسالهتوانند اين باور را تقويت کنند که خشونت مرتبمی يیهاگروهچنين   .دنباش
  .است گانبرای هم اجتماعی ای

آيا تا کنون  شوند؟شامل می ؟ آيا مردان را همکننديابی میحمايتجنسيتی  دادرسیبرابری و  برای که وجود دارنديی هاآيا گروه. الف
جنسيتی برگزار  عدالتيا سمينارهايی در رابطه با مسايل مربوط به تبعيض و /، جلسات، وپيمايیراه، سازیآگاه ی برایکاروزارهاي
وجود دادرسی کيفری  نظام در داخلافرادی آيا ها وجود دارند؟ دادرسی کيفری در اين گروه نظامافرادی از داخل خود شده است؟ 

  کنند؟ها حمايت مالی از بيرون دريافت میآيا اين تالشيابی کنند؟ که برای برابری جنسيتی حمايت دارند

انی تهيه شده تا به زب زبان محاوره/ساده هايی از قوانين به زباننسخهشود می د؟ آيا تالششومنتشر می) هايی(ين به چه زبانقوان. ب
  شود؟ سواد تالش میسازی افراد بیآيا برای آگاه شود چاپ شود؟که در مناطق روستايی صحبت می

اند؟ آيا اين آموزش در مدارس دولتی الزامی شان آموزش ديدهو وظايف اجتماعی) بشر(تا چه حد اعضای جامعه در مورد حقوق . پ
سازی آموزش قانون ابتکاراتی برای تدوين و پياده) ال، انجمن قضات، و غيرهکانون وک(قضايی  نظامهای يا انجمن/است؟ آيا دولت و
هايی آيا بودجه برای چنين برنامه د؟شومسايل جنسيتی بپردازد اجرا میهای سوادآموزی حقوقی که به اند؟ آيا برنامهدر جامعه داشته

  وجود دارد؟

ای، برای مثال کاروزارهای چند رسانه(شهروندی استفاده شده است هايی برای افزايش آگاهی عمومی در مورد حقوق چه راه. ت
ها افراد آيا اين برنامه ؟)های آموزش بزرگساالنها در خدمات شهری، نمايش، برنامهو آگهی هاگفتگو، اعالنبحث و جلسات اجتماعِی 

و  هاها هم به زبان اقليتروستايی؟ آيا اين برنامهدهد؟ هم در مناطق شهری و هم نوعی محروم جامعه را مخاطب قرار میفقير يا به
سواد طراحی شده است؟ آيا تامين بی ی افرادد؟ اگر نه، چرا نه؟ آيا اين ابتکارات برای استفادهشورسمی اجرا می) های(هم زبان
  د؟ توسط چه کسی؟شوبودجه می

  .مالی های جامعه مدنی؛ گزارش حاميانگروهنهاد؛ های مردمسازمان: منابع

  .نهادهای مردمهای جامعه مدنی؛ سازماندفاتر کشوری حاميان مالی؛ رهبران جامعه؛ گروه: افراد

  

  جامعه  ديدگاه ٩٫٢

چنين ناظران خارجی های عمومی، و همنهاد، رسانههای مردمای که از ديدگاه جامعه مدنی، دانشگاهيان، سازمانجرايم عمده. الف
  ؟ شوند کدام استی کشور مشکل محسوب میبرا

-آیآيا زنان و دختران در برابر اچشود؟ خانگی يک دغدغه عمده محسوب می هایمحيطآيا خشونت عليه زنان و دختران در . ب
- آيا خشونت عليه زنان در خارج از خانه مشکل محسوب میشوند؟ پذير محسوب میقاچاق انسان يا ساير جرايم آسيبو ايدز، /وی

آموزی در مشاغلی که بازار کار دارد اغلب عليه زنان تبعيض وجود ين دستمزد و دسترسی به بازار کار و حرفهتعي ا برایآيشود؟ 
-در نظر می )با مردان( زنان را برابرعموما آيا  تری دارند؟درآمد و با امنيت شغلی پايين حضور بيشدارد؟ آيا زنان در مشاغل کم

  گيرند؟ در خانه و در محيط کار؟

برند به در می معموال زنانی که از حمله جنسی جانهايی پيرامون تجاوز و خشونت جنسی وجود دارد؟ آيا افسانه/هايدگاهدچه . پ
 خودبه  گيرند تاپدر يا همسر در نظر می نسبت به تر هتک حرمتآيا تجاوز را معموال بيشند؟ شوغيرقابل احترام محسوب می/ناپاک

شود تجاوز کرد؟ آيا ها میآيا اين باور وجود دارد که فقط به باکرهتابو است؟  هايیچنين موضوع ا بحث آزاد در موردآيقربانی؟ 
حضور در محلی ( مثال به علت شهرت، لباس، محل(شوند مسؤول شمرده می/خاطر تجاوز سرزنشبازماندگان به/معموال قربانيان

  ؟)رفتار جنسی در گذشته، و غيره ی، سابقه)خاص



درباره توانايی ) شهروندان، حاميان مالی، و ناظران-ها، شهروندان، غيراز طرف جامعه مدنی، دانشگاهيان، رسانه( هیديدگاچه . ت
به اعتماد آيا  جرايم وجود دارد؟/هابرای رسيدگی به اين ترس) ها، معاضدت قضايیپليس، قوه قضاييه، دادستان(دادرسی کيفری  نظام
  شود؟ اگر نه، چرا نه؟آيا عادل، مؤثر، و کارامد محسوب می؟ وجود دارددادرسی کيفری  نظام

نگاه جنسيتی چيست؟  دادرسینگاه عمومی به پليس چگونه است؟ نگاه عمومی به قوه قضاييه و قاضيان در رابطه با برابری و . ث
اعی در رابطه با برابری و دف/جنسيتی چيست؟ نگاه عمومی به معاضدت قضايی دادرسیعمومی به دادستانی در رابطه با برابری و 

  آيا فساد مالی يک معضل است؟جنسيتی چيست؟  دادرسی

دادرسی  نظامبرابری در  نسبت به) دولت، جامعه مدنی، دانشگاهيان، رسانه، شهروندان، حاميان مالی، و ناظران( ديدگاهیچه . ج
  چرا؟شود؟ اگر نه، کارا محسوب می/آيا عادل جنسيتی وجود دارد؟ و دادرسیکيفری 

به تثبيت تواند جنسيت می معضالت مربوط بهدادرسی کيفری و جامعه مدنی در شناسايی و پاسخ به  نظام ساختارهمکاری بين 
  .محيطی با اعتماد دوطرفه کمک کند

  

  ها، با کدام نهادها؟همکاری بين ساختار دادرسی کيفری و جامعه مدنی وجود دارد؟ در کدام حيطهآيا  .چ

  ).هاوزيون، روزنامههای تلهای راديو، ايستگاهستگاهاي(ها نهاد؛ رسانههای مردمنهادهای جامعه مدنی؛ سازمان: منابع

  .هاوکال؛ قضات و دادستان ؛نهاد؛ نهادهای جامعه مدنی؛ رهبران اجتماعی؛ نهادهای حقوق بشر؛ دانشجويانهای مردمها؛ سازمانگزارش: افراد

  

 هارسانه ٩٫٣

ای کند؟ آيا در مورد تصميمات دادگاه و قوه قضاييه نقد موشکافانهبان را ايفا میرسانه مستقل وجود دارد؟ آيا نقش ديدهآيا يک . الف
جنسيتی  دادرسی در اند؟ آيا در مورد موضوعاتی مانند برابریگران در مورد مسايل حقوقی و جنسيتی تعليم ديدهدارد؟ آيا گزارش

  اند؟ تعليم ديده

جرايم و خشونت جنسی در رسانه چگونه گزارش پذير هستند؟ گرا و مسؤوليتواقع هاگزارشارايه گران معموال در زارشآيا گ. ب
  شود؟ آيا فساد مالی يک معضل است؟می

د؟ شوها تصوير میات دفاع حقوقی چگونه در رسانهقضاييه، دادستانی و خدمشود؟ قوه ها چگونه تصوير میپليس در رسانه. پ
د؟ زنان صاحب منصب در قوه قضاييه، اگر وجود داشته شوها چگونه گزارش میدر رسانهجنسيتی  و تبعيض مسايلی مانند برابری

  د؟ نکننظر جامعه را به درستی منعکس میها نقطهشوند؟ آيا رسانهها چگونه تصوير میباشند، در رسانه

سازی عمومی، آگاه عنوان ابزاری برایها بهرسانهاز شود؟ آيا برای گزارش جرم استفاده می ابزاریها به عنوان آيا از رسانه. ت
 ،پذيرهای آسيبخصوص در رابطه با گروهبه ،حقوقیسوادآموزی حقوق بشر، و ) سازی در موردآگاه( برای پيشگيری از جرم، 

  شود؟ استفاده می

  ).هازيون، روزنامههای تلوهای راديو، ايستگاهتگاهايس(ها نهاد؛ رسانههای مردمقوانين؛ جامعه مدنی؛ سازمان: منابع

  .هانهاد؛ نهادهای جامعه مدنی؛ رهبران جامعه؛ نهادهای حقوق بشر؛ دانشجويان؛ وکال؛ قضات و دادستانهای مردمسازمان: افراد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پايش/نظارت .١٠

-پاسخ وشفافيت  ايجاد اطمينان از. دادرسی کيفری در محور حاکميت قانون قرار دارد نظامگويی درباره جنسيت و نظارت و پاسخ
کارکرد مؤثر و کارآمد  به تضمين  و کرده استفاده آنان از قدرت پيشگيریدادرسی کيفری از سوء نظامبه  مرتبطهای مؤسسه يیگو
بدون  هاِیها و رويهکند که تبعيت از سياستنظارت کمک می. کندکمک میها، ضمن احترام به حقوق بشر و حاکميت قانون، آن

های خطر بسيار سودمند به صدا درآوردن اولين زنگدر های مشکل در صورت بروز نشانهتواند چنين میتبعيض تضمين شود و هم
- میايجاد  را برداشتهمين و در ديدگاه عمومی نيز  کمک کرده حضور آنانبه تضمين گنجاندن زنان در ساختارهای نظارتی  .باشد
  .يابدهای شهروندان افزايش میو حساسيت سيستم نظارتی به دغدغه )به ساختار نظارتی( اعتماد جامعه ،به اين ترتيب. کند



د؟ آيا نهادهای جامعه ايی دار؟ چه قدرت اجراستآيا از نفوذ دولت مستقل  د؟يی وجود دارگوآيا ساختارهای نظارت و پاسخ. الف
؟ آيا گزارشی منتشر شده است؟ آيا در آن است پايش گنجانده شده های زنان در ساختار نظارت ونهاد، و گروههای مردمسازمانمدنی، 

گويی اختصاص يافته است؟ نسبت ای برای ساختارهای نظارت و پاسخجهداز مسايل مربوط به جنسيت صحبت شده است؟ آيا بو
  گونه است؟ چ يیساختارها چنينمردان به زنان در 

کارکرد کند در موقعيتی قرار دارد که بتواند آيا فردی که پايش میشود؟ استفاده می هاهای سنتی برای حل مناقشهاز دادگاهآيا . ب
ها و کنند؛ چه رويهکارکردشان چگونه است؛ چه مواردی را بررسی می: بررسی و روشن کند که را های سنتیسازوکارهای دادگاه

  د؟ گيرآيا مسايل جنسيتی را دربرمی اند؟حاکم است؟ آيا تا کنون اين ساختارها گزارشی را منتشر کرده هاآن برهنجارهايی 

  .های سنتی؛ ساختارهای نظارتی؛ نهادهای جامعه مدنی؛ قوانيندادگاه: منابع

  نهادهای مردم؛ رهبران سنتی؛ جامعه مدنی؛ نهادهای حقوق بشر؛ سازماندادور: افراد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و هماهنگی مشارکت .١١

 

  مشارکت ١١٫١

اين هماهنگی چه  ای، محلی؟ملی، منطقه -گيردصورت می سطحیی مختلف دادرسی کيفری در چه اهدايرههماهنگی فعاليت . الف
آيا در کنند؟ های هماهنگی به خوبی با هم کار میهای رسمی؟ آيا بدنهموردی، کميسيون های کارِیگيرد، مثال گروهشکلی به خود می

رسيدگی به  هدف ابهايی برنامه یتهيه درنفعان وجود دارد که نشان دهد ذیيا حداقل مثالی  اند؟ آيا تاريخچهت مؤثر بودهحل معضال



اند ديگر کار کردهاصلی که تا کنون با يک شرکای ؟اندمشارکت کردهبا جنسيت  پيش روی نظام دادرسی کيفری در رابطهمسايل 
آيا قوه قضاييه مشارکت دارد؟ رييس کانون وکال به صحنه آورد؟ در آينده کليدی ديگر را الزم است که  هایچه گروهکدامند و 

زندان؟ دانشگاهيان؟ رهبران های و دفاع تسخيری؟ رييس پليس؟ مقامچطور؟ وزارت دادگستری؟ رييس واحدهای معاضدت قضايی 
  نهاد؟ نهادهای جامعه مدنی؟ردمهای م؟ سازمان)مرد و زن(سنتی 

اند؟ آيا مشارکت آنان در های زنان در آن گنجانده شدهنشيند؟ آيا گروهکنندگان وجود دارد؟ چه کسی درآن میآيا کميته مصرف. ب
  جنسيتی مؤثر بوده است؟  دادرسیگسترش اقدامات مربوط به 

- از دادگاه/برای مثال حمايت از قربانی، مساعدت قضايی، ارجاع به( آيا مشارکتی با جامعه قضايی يا جامعه در کل وجود دارد. پ
  های سنتی؟ 

- دهد پايش میجنسيتی رخ می دادرسیدادرسی کيفری در رابطه با  نظام که در حيطه را وقايعیآيا دولت يا نهادهای جامعه مدنی . ت
 نظامنهاد يا نهادهای جامعه مدنی خدماتی را در اختيار های مردميک از سازمان؟ کدام)ها، کانون، و غيرهناها، زندپليس، دادگاه(کنند 

کند فهرست کنيد، برای مثال اع خدماتی را که ارايه میونام نهاد و ان؟ )شودارايه می یاگر اصوال خدمات(گذارند قضايی يا قربانيان می
  ). جنسی، خشونت خانگی، آزار جنسی یاستفادهحمايت از قربانيان سوء

  .کنندگان مالینهاد؛ جامعه مدنی؛ حمايتهای مردمکانون وکال؛ خدمات دفاعی؛ سازمان سرپرستان؛ وزارت دادگستری؛ هقوه قضايي: عمناب

کانون وکال؛ دادستان کل؛ رييس دانشکده حقوق؛ رييس پليس؛ رهبران جامعه  سرپرستان؛ وزير دادگستری؛ )قضايی( رييس ديوان عالی: افراد
  .زنان هایمدنی؛ گروه

  

  هماهنگی حاميان مالی ١١٫٢

و ) موفق و ناموفق(قبال اجرا شده  هايی کههايی که در حال حاضر با کمک حاميان مالی در حال انجام است، برنامهفعاليتاز  اطالع
  . نده ضروری استآي هایو مداخلههای فنی برای مساعدت حال طراحی است در ارايه پيشنهاددر  هايی کهآن

تهيه  یراهبردد اسناحاميان مالی ؟ آيا است موجود حوزه دادرسی قضايی یتوسعه برایهای مالی حمايتدر مورد  یاطالعاتآيا . الف
اجرايی يا چارچوبی برای  یبرنامه ،آيا حاميان مالی؟ کنندمیبه حوزه قضايی ارايه  کرده و همراه با کمک مالی برای اجرای آن

  نفعان ملی در تعيين اين راهبردها شرکت دارند؟ آيا ذیهای مسؤوليت دارند؟ شناسايی حوزه

  شود؟ يا اسناد راهبردی بحث می/ های اجرايی کشوریجنسيتی در طرح دادرسیآيا برابری جنسيتی و مسايل مربوط به . ب

جنسيتی  دادرسیبرای حوزه قضايی و چه مقدار طور مشخص است، مشخص کنيد که به فراهم مستقيم مالیهرجا که حمايت  .پ
  است؟  يافتهتخصيص 

طور جنسيتی به دادرسیقضايی در کل و  نظاممدت هزينه وجود دارد، مشخص کنيد که چه مقدار برای هرجا که چارچوب ميان. ت
  است؟ يافته اختصاصخاص 

آيا رويکرد حاميان مالی در جهت ل هستند؟ توسعه در مسايل مربوط به جنسيت و دادرسی کيفری فعا/يک از شرکای مالیکدام. ث
تجاوز، خشونت مرتبط با جنسيت،  های بررسی مواردمانند دادگاه(است  ربطذی هایبه معضالتی است که مد نظر مؤسسه پرداختن

ثال مساله م(شود نظر گرفته میکل در يک حوزه در  تنهاو بين حاميان مالی مختلف تقسيم وظيفه شده است و يا ) اعدت حقوقیمس
نهاد و نهادهای جامعه مدنی که در های مردمآيا تامين بودجه برای سازمان ؟)گيرنددادرسی کيفری را در کل در نظر می نظاماصالح 

  کنند در نظر گرفته شده است؟ جنسيتی کار می دادرسیمورد 



هايی در حال حاضر در اند؛ چه پروژهجنسيتی را حاميان مالی در گذشته حمايت کرده دادرسیی مربوط به برابری و يهاه پروژهچ. ج
تری در آينده الزم های بيشچه هماهنگیها آموخت؟ از اين پروژه نتواهايی را می؟ چه درساست حال انجام است؟ آيا مؤثر بوده

  گذاری وجود دارد؟ آيا خاليی در سرمايهاست؟ 

از جذب شود که آيا تالش میکنند؟ آيا فرايند استخدام روشن است؟ المللی از کجا تامين نيرو میهادهای بينحاميان مالی و ن. چ
برای  ؟ آيا کارشناسان خارجیممانعت شود تا دولت متضرر نشودالمللی هايی بينها و کارگزاریسازماندر ترين افراد باکفايت

محلی صحبت کنند؟ آيا ) ها(توانند به زبانجنسيتی دارند؟ آيا می دادرسیدر مورد فايت الزم را دانش و کآموزش کارکنان داخلی 
  آموزش کارکنان داخلی الزامی است؟ 

  .دادرسی کيفری هستند؛ وزارت اقتصاد نظامهای مختلف هايی که مسؤول بخشخانهالمللی؛ وزارتهای بينحاميان مالی؛ سازمان: منابع

وزير دادگستری؛ وزير مربوط به امور جنسيت؛  المللی؛های بينسازمانکارکنان ؛ )مديران دفتر اصلی و دفتر برنامه کشوری(حاميان مالی : افراد
  .)قضايی( رييس ديوان عالی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اسناد کليدی. ضميمه الف



  سازمان ملل

  ،١٩۴٨اعالنيه جهانی حقوق بشر 

 حقوق مدنی و سياسیالمللی پيمان بين 

  ١٩٧٩عيض عليه زنان، همه انواع تبمعاهده حذف 

 خشونت عليه زنان) ١٩٩٢( ١٩های عمومی معاهده سازمان ملل در حذف تمام اشکال تبعيض عليه زنان، توصيه 

  ١٩٩٣(اعالنيه حذف خشونت عليه زنان( 
  ١٠در زمينه پيشگيری از جرم و دادرسی کيفریمدل به روز شده راهبردها و اقدامات عملی برای حذف خشونت عليه زنان 

  ١١و خط مشی اقدام پکنبيانيه چهارمين کنفراس زنان در 

 عليه جنايت خصوص زنان و کودکان، مکمل معاهده سازمان ملل پروتکل پيشگيری، توقف، و مجازات قاچاق انسان، به
 )٢٠٠٠) (پروتکل پالرمو( يافته فرامليتیسازمان

 ٢٠٠٨١٢حوزه جنسيت و امنيت،  اصالح راهنمای مجموعه 

  ١٣تاديبی برای زنان مجرم-با زنان زندانی و اقدامات غير رفتاراحکام سازمان ملل در مورد 

  اعالنيه اروپاUNODC/WHO  در مورد سالمت زنان در زندان، اصالح نابرابری جنسيتی در سيستم سالمت زندان
 )٢٠٠٩اعالنيه کيف، (

  که شامل اسناد ) ٢٠٠۶(خالصه استانداردها و هنجارهای سازمان ملل در زمينه پيشگيری از جرم و دادرسی کيفری
 : مرجعی در مورد پيشگيری از جرم و دادرسی کيفری، و منابع حقوق بشر شامل اين موارد است

o  های ظالمانه، و تنبيه رهارفتااعالنيه محافظت از همه افراد در برابر قرار گرفتن در معرض شکنجه و ساير
 ١٩٧۵غيرانسانی يا تحقيرآميز، 

o اصول اساسی نقش وکال 

o هادستورالعمل نقش دادستان 

o  قانون مجريانضوابط رفتاری برای 

o استفاده از قدرتاعالنيه اصول اساسی دادرسی برای قربانيان جنايت و سوء 

o اعالنيه حذف خشونت عليه زنان 

o های پيشگيری از جرمدستورالعمل 

  

  ایمنطقه
  ١٩٨١(منشور آفريقايی حقوق بشر و حقوق مردم( 
  ٢٠٠٣(در مورد زنان در آفريقا  افرادپروتکل منشور آفريقايی حقوق بشر و حقوق( 
  ٢٠٠۴(اعالنيه رسمی برابری جنسيت در آفريقا( 

 توسعه جنوب آفريقا  یصادر شده توسط جامعه ،اعالنيه جنسيت و توسعه(SADC) )١٩٩٧( 

  ٢٠٠٣(حقوق زنان در آفريقا  در مورد افرادپروتکل منشور آفريقايی حقوق بشر و حقوق( 
 ١٩۵٠(نامه اروپايی حقوق بشر معاهده( 
 ٢٠٠٠(ی قاره آمريکا در مورد ارتقای حقوق بشر برای زنان و تساوی و برابری جنسيتی ی  بين کشوربرنامه( 
 ١٤نامه بلم دو پارامعاهده(کنی خشونت عليه زنان ، و ريشهمجازاتشگيری، ی قاره آمريکا در مورد پيبين کشور نامهمعاهده 

١٩٩۴( 

                                                            
10 ECOSOC resolution 2010/15, annex, adopted on 22 July 2010 
11 Fourth World Conference on Women, Beijing Declaration and Platform for Action 
A/CONF.177/20 (1995) and A/CONF.177/20/Add.1 (1995). 
12 Eds. Megan Bastick and Kristen Valasek. Geneva: DCAF, OSCE/ODIR, UN-INSTRAW 
13 the Bangkok Rules, ECOSOC resolution 2010/16, annex, adopted on 22 July 2010 
14 Blem do Para 



 OSCE  جنسيتی دادرسیطرح اجرايی ارتقای 

 ١٩۵٠(های اساسی اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی معاهده( 
 ٢٠٠٩( اروپا در مورد زنان در زندان پارلمانمجمع شورای  ١۶۶٣نامه قطع( 
 نامه پارلمان اروپا در مورد وضعيت زنان در زندان و تاثير حبس والدين بر زندگی خانوادگی و اجتماعی همه اعضای قطع

 (A6‐0033/2008)، ٢٠٠٨مارس  ١٣خانواده 

  کميته وزرای شورای اروپا به کشورهای عضو در مورد استفاده از حبس پيش از محاکمه، شرايط وقوع آن و  ١٣توصيه
 اشيه امن برای ممانعت از وقوع آنفراهم آوردن ح

 ٢٠٠۶( ٢به توصيه کشورهای عضو توصيه شماره  ،احکام اروپايی در مورد زندان، کميته وزرای شورای اروپا( 
  ٢٠٠۶(زندانيان  بازپروری اجتماعیمجمع شورای پارلمان اروپا در مورد  ١٧۴١توصيه( 
  ٢٠٠٠(و نوزادان در زندان مجمع شورای پارلمان اروپا در مورد مادران  ١۴۶٩توصيه( 

  شرايط بعد از نزاع

 ICC١٩٩٨المللی، ، قانون موضوعه، دادگاه جرايم بين 

 ICTR های جدی به قانون کشی و ساير تعرضنسل مرتکبانالمللی خاص برای پيگرد قضايی بين محکمه، قانون موضوعه
هايی در قلمرو کشورهای کشی و چنين تعرضمسؤول نسلواندا که ستی در قلمرو رواندا و شهروندان رالمللی بشردوبين

 ١٩٩۴اند، همسايه بوده

 ICTYالمللی های جدی به قانون بينالمللی خاص برای پيگرد مسؤوالن ارتکاب تعرض، قانون موضوعه محکمه قضايی بين
 ١٩٩٣، ١٩٩١بشردوستی در قلمرو يوگسالوی پيشين از سال 

  ٢٠٠٠، ونسيرالئقانون موضوعه دادگاه ويژه برای 

 مدل ضوابط برای فرايند دادرسی 

 مدل ضوابط دادرسی 

ضوابط استناد  از یيهاعنوان مدلبه (MCC)  و مدل ضوابط دادرسی (MCCP)مدل ضوابط برای فرايند دادرسی از  :کنيدلطفا توجه 
 MCCو  MCCPمايل است با دقت و صحت به  ارزياباگر . گيرددربرمیالمللی را نجارهای بينشود که کامال استانداردها و همی

   :سايت مراجعه کنداستناد کند بايد به اين وب

http://www.usip.org/ruleoflaw/index.html or www.nuigalway.ie/human_rights/Projects/model_codes.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ليست و راهنمای ارزيابچک. ضميمه ب
  

چه  کندمشخص  را دنبال کرده و مسير ارزيابیطراحی شده تا او بتواند ارزياب  برای کمک بهشود راهنمايی که ارايه می
  .موضوعاتی پوشش داده شده، از چه منابعی استفاده شده، و با چه کسی صحبت شده است



  
  شدهتکميل  اشخاص  منابع  عنوان  
٢٫١    

  های آماریداده
 
 سنتی/غيررسمی/های رسمیگزارش دادگاه 
 نهاد و جامعه مدنی در های مردمگزارش سازمان

 مورد دادرسی جنسيتی
 نامه حذف همه انواع خشونت عليه زنان معاهده 
 (CEDAW) 
 موازیهای های کشوری و گزارششرگزا ،

 اگر وجود داشته باشد
 های های زنان قاضی، وکيل، يا گزارشانجمن

 دادستان
 شدهتفکيک هایهای پليس، شامل دادهگزارش 

 سيستم اداری
 اسناد زندان 
  

 
 اعضای وزارت دادگستری؛ وزارت امور 

 ؛ قوه قضاييهزنان /جنسيت مربوط به
 ها؛ وکال؛ عامالن رهبران سنتی؛ دادستان

استفاده قضايی؛ مسؤوالن سالمت که به سوء
 کنندو خشونت عليه زنان رسيدگی می

 های زنان دادستان، وکيل، يا قاضینهاد 
  نهادهای مردمسازمان 
 ای فرهنگیهو گروه باورمحورهای گروه 
  مالینهادهای حاميان 
  از واحدهای مربوط به افسران پليس

 جنسيت يا واحدهای تخصصی قاچاق انسان
  نظامکارکنان دادگاه، شامل سازوکارهای 

اکم قضايی خاص، مح(انتقالی دادرسی 
ياب، های حقيقتهای ويژه، کميسيوندادگاه
 )و غيره

  
  

  

 قانون اساسی   چارچوب حقوقی و مقرراتی  ٣
 دادرسی آيينتنبيهی و /ضوابط کيفری 

 جنايی/کيفری
 های عرفیقانون سنتی يا رويه 
 المللی که بين/ایهای منطقهنامهپيمان ها ومعاهده

  اندامضا و مصوب شده

 توان پيش از بسياری از اين اسناد را می
 ارزيابی يافت و مرور کرد

 های مادررهبران سنتی، رؤسا، ملکه 
منظور همسران رؤسا و رهبران سنتی (

 )است
 داران دانشکده حقوقکتاب 
 کارکنان قوه قضاييه 
 کارکنان کانون وکال 

  
  

  

  قانون اساسی   قانون اساسی  ٣٫١
 روزنامه رسمی/نشريه  
 حقوق بشر یکميسيون مل  
 سيس دادگاهقوانين تأ  
 سير تصميمات دادگاه قانون اساسی  

 قاضيان دادگاه قانون اساسی  
 منشيان دادگاه  
 وزير دادگستری  
 اساتيد حقوق  
  کانون وکالاعضای  
  نهادهای مردمسازماناعضای  
 وکالی معاضدت قضايی 

  
  

  

 وزارت دادگستری   قوانين  ٣٫٢
 زنان/خانه مربوط به امور جنسيتوزارت 
 کميسيون اصالح قانون 
 های زنان سازمان 
 مجمع ملی  

 وزير و کارکنان دادگستری 
 خانه مرتبط به وزارت وزير و کارکنان

 زنان/امور جنسيت
 مرور قانون کميسر 
 گزارانقانون 
 رهبران کميته کانون وکال 

  
  

  

المللی های بينسايت و دبيرخانه سازمانوب   المللیای و بيناستاندادرهای منطقه  ٣٫٣
  مرتبط

 وزارت امور خارجه  
 زنان/مربوط به امور جنسيت خانهوزارت  
 کميسيون ملی حقوق بشر  

 گروه کشوری سازمان ملل  
 نهادهای مردمسازمان  
 المللی حقوق بشرنهادهای ملی و بين  
  اعضای کميتهCEDAW  
 مربوط به امور جنسيتی دادور  

  

  شدهتکميل  اشخاص  منابع  عنوان  
  
۴٫١  
  

  
  پليس

 
 های محلی پليسپاسگاه  
 ها، فرايندهای پليسراهنماها، دستورالعمل  
 قوانين  
 واحدهای ويژه  
 دانشکده پليس  
 پزشکی قانونی/تسهيالت پزشکی  

 
 افسران پليس  
 کارکنان دانشکده پليس  
 فرماندهی پليس  
 افسران واحدهای ويژه  
 پزشکی قانونی/بازرسان پزشکی  
 دانشگاهيان  

  



 مواد آموزشی 
 سوابق کارکنان  

 جامعه مدنی 
 نهادهای مردمسازمان 
  
  

  نهادهای حقوق بشر  گويی پليسدرستکاری و پاسخ  ۴٫٢
 کميسيون ملی حقوق بشر  
 دفتر دادستان  
 سرفرماندهی پليس  
 نهادهای مردمسازمان  
  

 رييس پليس 
  جنسيتی(رؤسای واحدهای ويژه( 
 مرتبط با  جرايمبازماندگان /قربانيان

 جنسيت
 بازپرسان 
 های زنانگروه 
 دادور 

  
  

  

  پليس   پزشکی قانونی  ۴٫٣
 سازمان پزشکی قانونی  
 نهادهای مردمسازمان 
 نهادهای حقوق بشر  

 افسران پليس و پزشکی قانونی 
 کانون وکال 
 افسران معاضدت قضايی 
 مربيان پزشکی قانونی 
 کارکنان بخش مراقبت سالمت 

  
  

  

 سرفرماندهی پليس   افسران پليس زن  ۴٫۴
 های پليس اجتماعیپاسگاه 
 های زنانگروه 
 نهادهای مردمسازمان  

  افسران پليس 
 مديران و افسران زن 
 دانشکده پليس 
 های زنانگروه 

  
  

  

 وزارت دادگستری   هادادگاه  ۵٫١
 وزارت مسؤول امور زندان 
 نهادهای حقوق بشر 
 نهادهای مردمسازمان 
 های زنانگروه 
 های قانوندانشکده  

 قربانيان/بازماندگان 
 کارکنان دادگاه 
 منشيان دادگاه 
 هادادستان 
 وکالی مدافع 
 نهادهای مردمسازمان 
 اساتيد حقوق/دانشجويان 

  
  

  

 قانون اساسی  عرفی/های سنتیدادگاه  ۵٫١٫١
 قوانين 
 وزارت دادگستری 
 زنان/وزارت مربوط به امور جنسيت 
 های سنتیدادگاه  

  زن و مرد(رهبران سنتی( 
 هادادستان 
 اساتيد حقوق سنتی 
 رهبران اجتماعی 
 های زنانگروه 

  
  

  

 المللیدادگاه بين  دادرسی انتقالی  ۵٫١٫٢
 نهادهای مردمسازمان 
 حاميان مالی 
 دفاتر کشوری سازمان ملل 

  
  

 قاضيان 
 هادادستان 
 بازپرسان 
 وکالی مدافع 
 نهادهای مردمسازمان 
 جامعه مدنی 
  

  

  

 

  شدهتکميل  اشخاص  منابع  عنوان  
  

۵٫١٫٣  
  

  
  کارکنان دادگاه

 
 قوه قضاييه 
 وزارت دادگستری 
 کانون وکال 
 نهادهای مردمسازمان

  
 قضات 
 منشيان دادگاه 
 بازپرسان 
 مترجمان دادگاه

  



 اساتيد دانشکده حقوق 
 

  

  دادگاه بخشرؤسای 
 مراجعان دادگاه 
 وکالی مدافع 

 
  

 وزارت دادگستری   دادستانی  ۵٫٢
 دفتر دادستانی 
 خانه ناظر بر عملکرد پليسوزارت 
 پليس 
  

 دادستان کل 
 م داخل و هم خارج پايتخته(ها دادستان( 
 های زندادستان 
 قاضيان و افسران پليس 
  
  

  

 دانشکده حقوق  حقوق دانشکدهپذيرش در   ۵٫٣٫١
 وکال کانون 
 های زنانگروه 
 کانون وکالی زن 

 
  

 وکال 
 رهبری کانون وکال 
 قضايی( رييس ديوان عالی( 
 دانشجويان حقوق 
 مراجعان 
 نهادهای مردمسازمان 

 
  

  

وکالت/واحد معاضدت قضايی  ۵٫٣٫٢
  تسخيری

 وکالی مدافع واحد 
  ،نهادهای مردمسازمانقوه قضاييه 
 کانون وکال 
 نهادهای جامعه مدنی 
 هازندان 
 پليس 
  
  

 دت قضايیضوکالی معا/افسران 
 قضايی( رييس ديوان عالی( 
 قربانيان 
 زندانيان زن 
 بازپرسان 
 دستياران حقوقی  

  

مساعدت قضايی توسط غير   ۵٫٣٫٣
  دستياران حقوقی/وکال

 حقوقی( واحد دفاع( 
 وزارت دادگستری 
  ،قوه قضاييه 
 های دستياران حقوقیبرنامه 
 نهادهای مردمسازمان 

 
  

 حقوقی دستياران 
 معاونان حقوقی 
 رؤسای دادگاه بخش 
 قضات 
 قربانيان/بازماندگان 
 نهادهای مردمسازمان 

 
  

  

 قوانين   هازندان  ۶٫١
 های زندانگزارش 
 زندان مراجع 
 نهادهای و  نهادهای مردمسازمانهای گزارش

 حقوق بشر
 

  

 مقامات زندان 
 هابانزندان 
 زندانيان 
  نهادهای مردمسازمانکارکنان 
  

  

 قوانين   حبس پيش از محاکمه  ۶٫٢
 سرفرماندهی پليس 
 پليس اجتماعی 
 و نهادهای  نهادهای مردمسازمانهای گزارش

 حقوق بشر
  

  

  زن و مرد(افسران پليس( 
 شورای دفاع 
 دستياران حقوقی 
 زندانيان زن 
  

  

  
  
  
  
  

  شدهتکميل  اشخاص  منابع  عنوان  
۶٫٣    

  حبس حفاظتی
 
 راهنماهای پليس 
 قوه قضاييه 
 دادستانی مرجع 
 کانون وکال

 
 مقامات زندان 
 افسران پليس 
 وکال 
  قضات 

  



 قوانين 
 پليس 
 نهادهای مردمسازمان 
 های زنانگروه  

 هادادستان 
 قربانيان در حبس حفاظتی 
 اعضای خانواده 
 جامعه مدنی 
  نهادهای مردمسازمانکارکنان 
 های زنانگروه 
  

 هازندان  های حبسجايگزين  ۶٫۴
 نهادهای مردمسازمان 
 های نهادهای حقوق بشرگزارش 
  

 پليس 
 دادستان 
 رؤسای دادگاه بخش 
 محبوسان زن 
 وکالی تسخيری 
 نهادهای مردمسازمان 
  
  

  

 هاوزارت مسؤول زندان   بازگشت به جامعه  ۶٫۵
 وزارت دادگستری 
 هازندان 
 نهادهای حقوق بشر 
  

 پليس 
 دادستان 
 رؤسای دادگاه بخش 
 محبوسان زن 
 وکالی تسخيری 
 نهادهای مردمسازمان 
 سرپرستی کانون وکال 
 های زنانگروه 

 
  

  

  سرپناه زنان   قربانيان و شاهدان  ٧
 نهادهای مردمسازمان 
 های حمايت از قربانيانگروه 
 هادادگاه 
 پليس  

 افسران پليس 
 کارکنان سرپناه 
 نهادهای مردمسازمان 
 قربانيان جرايم مرتبط با جنسيت 
 رؤسای دادگاه بخش 
 قضات 
 هادادستان 
 کارکنان بخش مراقبت سالمت 
 نهادهای حقوق بشر 
 های جامعه مدنیگروه 
  

  

 قوانين   پيشگيری از جرم  ٨
 پليس 
 وزارت دادگستری 
 حقوقی/معاضدت دفاعی 
 هازندان 
 های حقوق بشرگزارش 
 سنتی/قوانين اجتماعی 
 های باورمحورسازمان 
 سربازان حافظ صلح 
 دفاتر کشوری سازمان ملل  

 افسران پليس 
  زندانمقامات 
 رهبران اجتماعی 
 المللیبين/ایمنطقه نهادهای مردمسازمان 
 سرپرستی کانون وکال 
 وکال 
 هادادستان 
 قضات 
 نهادهای مردمسازمان 
 جامعه مدنی 

 
  

  

  



  شدهتکميل  اشخاص  منابع  عنوان  
  

٩٫١  
  

سوادآموزی /سازی عمومیآگاه
  حقوقی

 
 نهادهای مردمسازمان 
 های جامعه مدنیگروه 
  حاميان مالیگزارش  
  

 
 دفاتر کشوری حاميان مالی  
 رهبران اجتماعی 
 های جامعه مدنیگروه 
 نهادهای مردمسازمان 
  

  

  
٩٫٢  

  

  
  جامعه ديدگاه

  
 جامعه مدنی نهادهای 
 نهادهای مردمسازمان 
 های زنانگروه 
 حاميان مالی 
 دانشگاهيان 
 هارسانه 
  

  
 رهبرای اجتماعی 
  باورمحور) هایسازمان(رهبران 
 نهادهای مردمسازمان 
 های زنانگروه 
 معلمان 
 آموزاندانش 
 هاشراگز 
 جامعه مدنی 

 
  

  

 قوانين   هارسانه  ٩٫٣
 جامعه مدنی 
 نهادهای مردمسازمان 
 های های راديويی، ايستگاهايستگاه(ها رسانه

 )هاتلويزيونی، روزنامه
  

 گرانگزارش 
 نهادهای مردمسازمان 
 جامعه مدنی نهادهای 
 رهبران اجتماعی 
 نهادهای حقوق بشر 
  
  

  

 های سنتیدادگاه   پايش/نظارت  ١٠
 ساختارهای نظارت 
 جامعه مدنی نهادهای 
 قوانين 
  

 دادور 
 رهبران سنتی 
 جامعه مدنی 
 نهادهای حقوق بشر 
  
  

  

 حاميان مالی   شرکای برنامه  ١١٫١
 المللیهای بينسازمان 
 نظامهای مختلف های مسؤول بخشخانهوزارت 

 دادرسی کيفری
  دارايیوزارت 
  

  دفتر مرکزی و مديران (حاميان مالی
 )برنامه کشوری

 المللیهای بينکارکنان سازمان 
 وزير دادگستری 
 وزير مسؤول در امور مربوط به جنسيت 
 رييس شورای عالی قضايی  

  

  


