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برقراری  های پروژه توانمندسازی دیجیتال و این راهنما به عنوان یک ابزار حمایتی برای زنانی ایجاد شده است که در کارگاه 

کنند. هدف این راهنما زنانی هستند که از پناهندگی، حمایت بشردوستانه یا ویزای گرد هم آیی  ارتباط  زنان پناهنده شرکت می 

کنند. بودجه این پروژه توسط دفتر حمایت از پناهندگان مجدد خانواده پناهندگان برخوردار هستند و در انگلستان زندگی می 

 شود. پارچه تامین میوزارت کشور و بودجه یک

ای که هدفش افزایش حمایت  ، موسسه است وژه زنان در مهاجرت ایجاد شده های انجام شده توسط پراین مطالب براساس تالش  

اطالعات بیشتر در   باشد.برای مهاجران، پناهندگان و پناهجویان زن در انگلستان می  (GBV)  علیه خشونت مبتنی بر جنسیت

    موجود است. اینجادر  ان مهاجرنجات زن خصوص پروژه 
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 پیش گفتار 

شما را به برخی از  باشد، اما امیدوار است توجه این ابزار قادر به کاوش و تشریح تمامی تهدیدها و معیارهای حفاظتی موجود نمی 

کند. هرچند این راهنما شامل اطالعاتی در  توانید اطالعات بیشتر در این خصوص کسب کنید، جلب  نکات مهم و جاهایی که می 

آید. ارائه مشاوره مهاجرتی و مشاوره قانونی توسط افراد نامعتبر غیر باشد، اما یک سند قانونی به حساب نمیخصوص حقوق می 

توجه به  اطالعات مناسب ارائه دهند.  حد امکانتوانند تا کنیم که میصص مرتبطی مراجعه می های متخسازمان  ا به قانونی است. م

توانیم قول بدهیم که این اطالعات و  که ما امیدوار به ارائه اطالعاتی در خصوص حقوق شما هستیم، اما نمی این نکته مهم است

 شد. اقدامات حتماً منجر به امنیت شما خواهد 

 

دانیم که گفتگو در مورد مباحث مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت، سو استفاده از قبیل سو استفاده جنسی و جرایم کیفری  ما می 

ممکن است حساس و اغلب تابو باشد. مأموریت بشردوستانه ما و اصل »عدم آسیب رسانی« ما به این معنی است که ما برای  

هایی که به آنها قدرت  ز جمله ارائه اطالعات برای حمایت از مردم برای انتخاب گزینه مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت، ا

 شویم.کند، دعوت به عمل می بخشند و تصمیماتی که از آنها محافظت می می

 

نوان  به ع های مربوطه بروید.توانید با کلیک بر روی آنها به وب سایت هایی وجود دارند که می در سراسر این راهنما، لینک 

  داشت، ما سعی کردیمدر جایی که امکان  کلیک کنید، به وب سایت صلیب سرخ بریتانیا هدایت خواهید شد. را  اینجاال، اگر مث 

ط به اطالعات انگلیسی  های داخل این راهنما مربو ، اما بسیاری از لینکبه منابع ترجمه شده را قرار دهیم های مربوط لینک

دانیم، اما در خصوص نحوه استفاده از این قابلیت در راهنمای  های ترجمه خودکار را می هستند. هرچند که ما معایب و محدودیت 

 ایم:دو صحبت کرده 

 

  Refugeمشاوره جامع و محرمانه در خصوص انواع خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله خشونت خانگی در وب سایت 

و وب سایت   08082000247و همچنین خط مشاوره ملی خشونت خانگی  www.refuge.org.ukس به آدر

www.nationaldahelpline.org.uk ستفاده آنالین های اضافه برای قربانیان سو اموجود است. اطالعات و حمایت

  -)سو استفاده آنالین را متوقف کنید( موجود است  Stop Online Abuseدر وب سایت 

 .kwww.stoponlineabuse.org.u .موارد    999 - خواهید جرمی را گزارش کنید، با پلیس اگر در خطر هستید یا می(

 )موارد غیر اورژانسی( تماس بگیرید.  101 - اورژانسی(  
 

 کلمات کلیدی 
 

 تواند شامل سو استفاده فیزیکی، عاطفی، مالی یا جنسی باشد. به معنی سو استفاده از قدرت است. می  -  سو استفاده

توان توان فرض کرد که امکان تغییر آن وجود ندارد و در هر زمان می به معنی موافقت با اراده خود است. نمی  -  رضایت

 رضایت را پس گرفت. 

 اقدامی که براساس قانون مستحق مجازات است.  -  جرم کیفری

 کند.یک معیار شامل معیار قانونی، که آزادی و برابری یک فرد را حفظ می  -  حفاظت 

شود. خسارت ایجاد شده در اثر خشونت  شود یا با این هدف انجام می اعمال نیروی فیزیکی که موجب ایجاد آسیب می  -  خشونت 

 تواند فیزیکی و هم روانی باشد. هم می

 خشونت مبتنی بر جنسیت چیست؟ 
برند مهاجر به سر می   درزنان و دختران، بخصوص آنهایی که    خشونت مبتنی بر جنسیت نقض گسترده و جهانی حقوق انسان است. 

 گیرند.و در حرکت هستند، در معرض بهره برداری جنسی، تبعیض، و سو استفاده از جانب مردان قرار می 

 

https://www.redcross.org.uk/
http://www.refuge.org.uk/
http://www.nationaldahelpline.org.uk/
http://www.stoponlineabuse.org.uk/
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به یک جنسیت«  کند خود عمل نیست بلکه »مختص بودن  آنچه »خشونت مبتنی بر جنسیت« را از دیگر انواع خشونت متمایز می 

، اگر شخصی به دلیل اینکه نقش جنسیتی سنتی مورد انتظار خود را انجام نمی دهند، یا به دلیل جنسیت یا  است. به عنوان مثال

 ن یک جرم جنسیتی است. همجنسگرایی مورد حمله قرار گیرد، ای 

 

انواع این سو استفاده و  جنسیت با تمرکز بر زنان و کودکان،  در این راهنما ما به کشف برخی مفاهیم کلیدی خشونت مبتنی بر  

 پردازیم. حمایتی که در انگلستان وجود دارد، می حق 

 

 های زیر تامل کنید: چند دقیقه روی پرسش  

 ارند؟ آیا خشونت و سو استفاده یک معنی د  .1

 ای بین سو استفاده و قدرت وجود دارد؟ کنید چه رابطه فکر می  .2

 آیا بازمانده و قربانی یک معنی دارند؟  .3

 سو استفاده گرها چه کسانی هستند؟ قربانیان/ بازماندگان چه کسانی هستند؟  .4

  . 

  خشونت در مقابل سو استفاده 
اقدامات   نیستند؛ هر دو واژه  استفاده دارای یک مفهوم  پیوند    یخشونت و سو  فیزیکی  با آسیب  اما خشونت  آسیب رسان هستند، 

 گیرد.محکمی دارد در حالیکه سو استفاده انواع مختلفی را در بر می 

 

 انواع مختلفی از سو استفاده وجود دارد 

 بریدن، سوزاندن. ، مانند کتک زدن، خفه کردن، سو استفاده فیزیکی −

خشونت فیزیکی یا جنسی، ارعاب، تحقیر، انزوای اجباری، کناره گیری  به بکارگیری  : مانند، تهدید سو استفاده عاطفی  −

 از اجتماع، تعقیب کردن، توجه ناخواسته، و غیره 

 : مانند اجتناب از رفتن سر کار، کنترل تصمیمات مالیسو استفاده مالی   −

 : مانند تجاوز، لمس آلت تناسلی زن، اجبار به فاحشگی و غیره.   سو استفاده جنسی −

 

 سو استفاده در مقابل قدرت 
به معنی سو استفاده از قدرت است. سو استفاده یعنی نگذارید کسی آزادانه تصمیم بگیرد و آنها را مجبور کنید که    سو استفاده 

العاده محدود خود در شرایط مختلف، آسیب پذیری بیشتری در    برخالف اراده خودشان رفتار کنند. کودکان به دلیل قدرت فوق

کنند اما انواع مختلفی از قدرت وجود  مقابل سو استفاده دارند. در زمینه سو استفاده و خشونت، اکثر افراد به قدرت فیزیکی فکر می 

قدرت سیاسی، قدرت مبتنی بر جنسیت   دارند که به خشونت مبتنی بر خشونت تکیه دارند، مانند: قدرت اجتماعی، قدرت اقتصادی،  

نسبت به  های کمتری دارند و بنابراین بیشتر و قدرت مبتنی بر سن. قدرت به انتخاب مربوط است: افرادی که قدرت ندارند انتخاب 

 سو استفاده آسیب پذیر هستند. 

 

 قربانی یا بازمانده  
شوند. هیچ کدام از این اصطالحات درست یا غلط ندارد. در این  های »قربانی« و »بازمانده« اغلب به جای هم استفاده می واژه  

 کند.که فرد آسیب دیده چطور به خود نگاه می  مهم این استکنیم، هرچند راهنما ما از واژه »بازمانده« استفاده می 

 

 مجرمان و بازماندگان چه کسانی هستند؟  
توانند علیه یک نفر قدرت اعمال  بنابراین می  هستند، و در مقام تصمیم گیرنده قرار دارند،  مجرمان دارای قدرت واقعی یا خیالی 

شود یک افسانه است. در حقیقت، اکثر  کنند. اینکه خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت معموالً توسط افراد غریبه انجام می 

ها برنامه ریزی  شناسد، و بسیاری از این خشونت شود که بازمانده آنها را میتوسط افرادی انجام می   های مبتنی بر جنسیتخشونت 

تواند هر کسی باشد: شریک صمیمی، اعضای خانواده، دوستان و آشنایان نزدیک؛ اعضای دارای نفوذ در  هستند. مجرم می   شده 

 مدادگران بشر دوست و موسسات. جامعه؛ اعضای نیروهای امنیتی و سربازان؛ محافظین صلح؛ ا

 

ها، زنان و کودکان بیشتر  تواند هدف خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار گیرد:  در بسیاری از موقعیت هرکسی می  

گیرند. برخی افراد به دلیل آوارگی اجباری، فقدان حمایت خانواده،  در معرض خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار می 

 یت و غیره، آسیب پذیری بیشتری نسبت به خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت دارند. معلول
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 انواع خشونت مبتنی بر جنسیت  
 

باشد و به آن  می  FGM اری، ازدواج اجباری و کودک همسری و خشونت مبتنی بر جنسیت شامل خشونت جنسی، بهره برد

تواند فیزیکی، روانی، جنسی،  شود. این خشونت می خشونت مبتنی بر »غیرت« و خشونت ناموسی یا خشونت خانگی هم گفته می 

 عاطفی و مادی یا اقتصادی باشد. 

 
 : خشونت به اصطالح مبتنی بر غیرت  

حفاظت یا دفاع از شرافت خانواده و یا اجتماع انجام  خشونت به اصطالح مبتنی بر غیرت به معنی جرمی است که احتماالً برای  

دهد که یک فرد توسط خانواده و جامعه برای انجام کاری که با عقاید سنتی فرهنگ آنها در تضاد  شود، و اغلب زمانی رخ می می

مقابل ازدواج اجباری  شود. به عنوان مثال، شما ممکن است قربانی خشونت مبتنی بر غیرت باشید چون شما: در  است، مجازات می 

 خواهید.کنید؛ همسر یا شریک شما از یک فرهنگ و دین مختلف است؛ سبک زندگی شما غربی است؛ طالق می مقاومت می 

 

 ازدواج اجباری 

کنند و برای اجبار آنها به ازدواج از فشار یا  دهد که یک یا هر دو فرد بدون رضایت ازدواج می ازدواج اجباری زمانی رخ می  

گوید و شما را  شود. ازدواج اجباری یک جرم کیفری است. این کار همچنین برای کسی که به شما دروغ می ستفاده استفاده می سو ا 

    شود. کند نیز جرم محسوب می برای ازدواج اجباری تشویق به خروج از کشور می 

 

 آیا این یک پرونده ازدواج اجباری است؟ 

 «X    اش  با شوهر آینده  کند. والدین او ترتیب مالقات اومی   ساله است که در لندن زندگی   17یک دخترY    سال سن دارد را    18که

کند به زنان گرایش دارد، دوست ندارد که ازدواج کند، اما والدین او  هم به دلیل سن پایین و هم به این خاطر که فکر می   Xاند.  داده

موافقت    Yکند که هیچ گزینه دیگری ندارد، بنابراین با ازدواج با  احساس می   Xباید شرافت خانواده را حفظ کند.  اند که او  به او گفته 

 « کند.وشحال می کند و والینش را خمی

 

کنند« یا گویند »احساس می شود. زنان و دختران اغلب میاست و جرم کیفری محسوب می ازدواج اجباریاین یک نمونه از  بله.  

توانند به ازدواج نه بگویند، و اگر این کار را انجام دهند، مقاومت در برابر ازدواج عواقبی به همراه خواهد  دانند« که نمی»می

فشار   واده هستید، و حتی ممکن است به لحاظ فیزیکی آسیب ببینند.گویند باعث شرمساری خان داشت؛ عواقبی مانند اینکه به آنها می

   های مختلفی انجام شود.تواند به روش به شما برای ازدواج برخالف اراده می

 

برای دریافت مشاوره، راهنمایی و اطالعات بیشتر در خصوص خشونت به اصطالح مبتنی بر غیرت، ازدواج اجباری و سو  

تماس بگیرید یا به وب سایت   Karma Nirvanaبا  08005999247ز طریق شماره توانید ا استفاده، می 

www.karmanirvana.org.uk  .مراجعه کنید 

 

 هنگام  زود ازدواج 

ر انگلستان، ولز و ایرلند  دشود. نابرابری جنسیتی اعمال می  ازدواج کودکان نوعی از خشونت مبتنی بر غیرت است که توسط 

توانند با رضایت والدین خود ازدواج کنند. در  ساله هم می   17و  16سال است، اما کودکان  18شمالی، حداقل سن برای ادواج 

 سال است و به رضایت والدین نیازی نیست.  16اسکاتلند، حداقل سن ازدواج 

 ختنه آلت تناسلی زنان 

http://www.karmanirvana.org.uk/
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جرم محسوب    FGMانجام و یا مهیا کردن شرایط انجام    انگلستان، ختنه آلت تناسلی زنان یک جرم کیفری است. براساس قوانین  

این پروسه چه در  کنید،  اگر شما )قربانی( در انگلستان زندگی می رود. جرم کیفری به شمار می   FGMاین یعنی انجام    شود: می

روی خود،    FGMهمچنین کمک و یا تشویق یک دختر یا زن به انجام    ت.انگلستان انجام شود و چه خارج از انگلستان جرم اس 

 شود. جرم حساب می 

 تبعیض و سو استفاده براساس جنسیت، گرایش جنسی یا هویت جنسی

 شما ممکن است بخواهید در مورد آنچه در کشور شما به عنوان نقش های سنتی زن و مرد در نظر گرفته می شود تأمل کنید؟

های سنتی بر اساس  دهد. با این حال، نقش های سنتی زن و مرد به افراد حس امنیت میات، عمل براساس نقش بسیاری از اوق

گیرید، یا حتی تهدید و  تواند نوعی کنترل محسوب شود، که در آن اگر نقش خود را نپذیرید مورد قضاوت قرار می جنسیت می 

 دهد که جنسیت خود را شنناسایی و بیان کنند.   شوید. قوانین انگلستان به افراد آزادی می مجازات می 

اگر فردی به خاطر جنسیت، یا گرایش جنسی خود مورد سو استفاده قرار گیرد، به این کار تبعیض، آزار و اذیت یا حتی بسته به  

 گویند.   ماهیت این تبعیض یا سو استفاده، جرم می 

 

 سو استفاده خانگی چیست؟ 
اصطالحی است که در انگلستان برای توصیف هرگونه خشونت یا اقدام برای تحت کنترل در آوردن همسر  »سو استفاده خانگی« 

تواند شامل سو استفاده فیزیکی، این کار در انگلستان جرم است. سو استفاده خانگی می  شود.یا اعضای خانواده به کار گرفته می

عنوان مثال، اینکه همسر یا کودکان خود را کتک بزنید خالف قانون  جنسی، روانی، زبانی، عاطفی و کنترل اجباری باشد. به 

است، اما کنترل کردن حرکات همسر و اینکه با چه کسی حرف بزند، دسترسی او به پول و آزادی او در دیدار با دوستانش هم غیر 

   قانونی است.

 

 

 Kedija داستان

Kedija    به انگلستان آمد.    2017برای ملحق شدن به همسرش در انگلستان، در سالKedija    اهل است، به همراه دو    Eritreaکه اصالتاً 

 کرده است. کرده است و در آنجا برای حمایت از آنها و آشنایان کار میزندگی می Sudanکودکش در 

شناخت. او به تلفن یا پول  د که همسر خود را ندیده بود و به جر او کسی را نمیسال بو  3به انگلستان بیاید به مدت    Kedijaقبل از اینکه   

نفر کوچک بود. یک مددکار اجتماعی به او    4دسترسی ندارد چون همه چیز به نام همسرش است. او یک آپارتمان کوچک پیدا کرد که برای  

عاتی در خصوص یک گروه بانوان دادند و او هر هفته در زمانی که بچه  اطال Kedijaکمک کرد که کودکان را در مدرسه ثبت نام کند. آنها به  

اش بهبود یافت، اما شوهر او نسبت به خروج  . او شروع کرد به دوستیابی و سطح زبان انگلیسیکردمیدر این گروه شرکت  بودندها در مدرسه 

های زبان انگلیسی  داد. کم کم او با رفتنش به کالسختیارش قرار نمیاو از منزل شکایت داشت و پول کافی برای رفت و آمد او به محل گروه در ا 

را    Kedija. یک روز عصر در حین یک مجادله، او  ها از مدرسه مخالفت کردن بچهو همچنین بیرون رفتن، البته به جز برای بردن و آورد

 کودکان.  چشم داد، حتی در جلوی کتک زد و پس از آن به طور مرتب این کار را انجام می

 

 

کنید که چه نوع سو استفاده علیه او انجام شده است، و او برای درخواست کمک چه  ، شما فکر می Kedijaبا توجه به شرایط   

 موانعی پیش رو دارد؟ 

 

های زبان انگلیسی منع به پول دسترسی ندارد. او همچنین از شرکت در کالس   Kedijaسو استفاده مالی. به عنوان مثال،    −

 تواند کاری پیدا کند.شود، پس نمیمی

او را منزوی کرده است و این حس گناه را در او ایجاد کرده است که    Kedijaسو استفاده عاطفی/ روانی و کنترل. شوهر    −

 گذراند. در منزل نیست و با دوستانش وقت می

هایی در خصوص کبودی یا جای زخم ترس داشته باشد، پس ممکن  ممکن است از پرسش   Kedija  -سو استفاده فیزیکی    −

 است نخواهد منزل را ترک کند یا با کسی حرف بزند. 

 ظر از اینکه کودکان شاهد خشونت خانگی باشند یا خیر، آنها همیشه تحت تاثیر این نوع خشونت هستند. صرف ن   −
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 دهد که رفتار سو استفاده گر تاثیری جدی بر شما و زندگی شما داشته باشد. رفتار کنترلی یا کنترل اجباری وقتی رخ می  

 

  های رایج کنترل اجباری: نمونه  

  منزوی شدن از دوستان و خانواده −

  کنترل پول  −

  ها و تحرکات نظارت بر فعالیت  −

  ناچیز شمردن همیشگی فرد دیگر، و گفتن اینکه او بی ارزش است −

 تهدید به آسیب رساندن یا کشتن −

  تهدید به انتشار اطالعات یا گزارش دادن به پلیس یا مسئولین  −

  خسارت زدن به اموال یا وسایل منزل −

  اجبار به شرکت در فعالیت مجرمانه یا سو استفاده از کودکان −

 

 

 

 آیا با جمالت زیر موافق هستید یا مخالف؟ 

 

 همه افراد به یک اندازه احتمال دارد که قربانی سو استفاده شوند.   .1

تواند قربانی سو استفاده خانگی باشد. با این حال، برخی افراد به دلیل عواملی مانند فقر، مهاجرت و جدا شدن از  هرکسی می  

 خانواده آسیب پذیری بیشتری نسبت به دیگران دارند. 

 

 اوز توسط یک غریبه جدی نیست. تجاوز در ازدواج به اندازه تج  .2

براساس قوانین انگلستان، تجاوز تجاوز است، چه داخل و چه خارج از ازدواج. در حقیقت، تجاوز در ازدواج در انگلستان جرم  

 شود.   کیفری محسوب می 

 

 . شوند که در آنها خشونت وجود دارد هایی بزرگ می سو استفاده کنندگان در خانه  .3

اند. بسیاری از کودکان  اند تبدیل به قربانی یا مجرم نشدهنگی را تجربه کرده این یک افسانه است. بسیاری از کودکانی که خشونت خا

  این موضوع   کرده اند. هرچند  تجربه دفع می شوند زیرا آسیب هایی را که باعث آن شده است  در آینده  خشونت    ارتکاب به با تصور  

زرگسالی  رست نیست که براساس آن رفتار ب درست است که قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی برای کودکان مضر است، اما د

 1خشونت انتخاب سو استفاده کننده است. آنها را پیش بینی کنیم. 

 

 کند تر می الکل و مواد مخدر افراد را خشن  .4

الکل  رابطه بین استفاده از الکل و مواد مخدر با خشونت پیچیده است اما اینها علت و معلول هم نیستند. بسیاری از افرادی که  

رد کردن    یها یک بهانه است، راهی براکنند خشن هستند و بسیاری از افراد الکلی خشن نیستند. نکوهش الکل و الکلی مصرف نمی

 توانند چاشنی بروز حمالت خاصی باشند اما دلیل اصلی آن نیستند. مسئولیت. هر دوی اینها می 

 

 قابل را ترک کنند اگر سو استفاده بسیار بد است، بازماندگان باید فرد م  .5

از رفتاری که ممکن است سو استفاده گر  این درست نیست. ترک شریک سو استفاده گر بسیار سخت است. بازمانده ممکن است   

، به خصوص اگر سو استفاده گر او را تهدید به قتل خود یا کودکانش کرده باشد. بازمانده ممکن  بعد از ترک شدن انجام دهد، بترسد 

است به خاطر کودکان و یا به دالیلی دیگر مانند عدم امنیت مالی یا وضعیت مهاجرتی اعتقاد داشته باشد که ماندن در کنار سو  

 استفاده گر بهتر است.   

 

  بگیرم باید چکار کنم؟  اگر مورد سو استفاده خانگی قرار

 

 
 پناهندگی و احترام خوداموز خشونت خانگی برای کارفرمایان ویرایش دوم.  1
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توانید برای هایی هست که می خواهید که رابطه خود را پایان دهید، مکانقرار گرفتید و می   سو استفاده یا خشونت خانگیاگر مورد  

توانید به یک مکان امن برای زندگی دسترسی شما حق برخورداری از حفاظت را دارید و می کمک گرفتن به آنجا مراجعه کنید.

 شود. به این مکان پناهگاه گفته می - داشته باشید 
 

  تماس بگیرید.  999  _      د، همیشه با  یاگر شما یا فرد دیگری در معرض آسیب قریب الوقوع قرار دار  سیخدمات اورژان

 

خانگی استفاده  ملی سو  مشاوره  و کمک    www.nationaldahelpline.org.uk  خط  ارائه مشاوره  به  و روز،  شب 

 08082000247  تلفن: و مرکز خدمات تخصصی معرفی کنند. پناهگاهتوانند شما را به یک آنها می پردازد.محرمانه می

   

 موضوع را گزارش دهید.  999اگر شما یا کودکان شما در معرض خشونت خانگی هستید همین االن با شماره گیری  .1

 از خط مشاوره ملی خشونت خانگی مشاوره مستقل و محرمانه دریافت کنید.     .2

 )قانون خانواده، قانون مراقبت اجتماعی، قانون مسکن(   مشاوره قانونی بگیرید .3

 قبل از ترک منزل یک برنامه امنیتی را در نظر بگیرید  .4

 سو استفاده جنسی 
 

گوید که رابطه جنسی نیازمند رضایت  است در داخل و خارج از یک رابطه اتفاق بیافتد. قوانین انگلستان می  ممکنسو استفاده جنسی  

نفس داشته باشد. یعنی هنگام برقراری رابطه جنسی، هر دو نفر به این  ه  است. رضایت یعنی فرد در تصمیم گیری آزادی و اعتماد ب 

، شریک شما باید به حرف شما گوش کند. حتی اگر ازدواج هم کرده باشید، نهویید  بگویند. اگر نظر شما عوض شود و بگ  بلهرابطه  

   در هر بار رابطه رضایت الزم است.

  

این کار یک    شود.رابطه جنسی با یک زن یا مرد، حتی همسر، بدون رضایت غیر قانونی است و در انگلستان تجاوز محسوب می 

   گزارش کنید. توانید آن را به پلیسجرم است، و شما می 

  

شود، سن  صرف نظر از جنسیت یا گرایش جنسی یک فرد و اینکه آیا فعالیت جنسی بین افراد هم جنس یا غیر هم جنس انجام می 

 سال است.  16رضایت به هر نوع فعالیت جنسی برای مرد و زن 

با افراد زیر   به ارائه حفاظتهای قانونی خاص از    2003قانون جرایم جنسی مصوب    جرم است.  سال  16انجام رابطه جنسی 

توانند به هر نوع رابطه جنسی رضایت بدهند. برای تجاوز، حمله به  پردازد که به لحاظ قانونی نمی سال و جوانتر می 12کودکان 

 حبس ابد در نظر گرفته شده است.  قصد دخول، و یا وادار کردن یا تحریک کردن کودک به انجام فعالیت جنسی، حداکثر مجازات 

سال، در صورتیکه فرد بزرگتر یک رابطه تحت اعتماد با    18ساله و بزرگتر با یک فرد زیر    18انجام رابطه جنسی یک فرد  

یا مددکار او باشد( جرم است و این نوع رابطه جنسی سو استفاده از اعتماد تلقی    معلمفرد کوچکتر داشته باشد )به عنوان مثال،  

 شود. می

 انواع سو استفاده جنسی 

 شوند. جرایم کیفری مختلفی وجود دارند که همگی انواع مختلفی از سو استفاده جنسی تلقی می 

 

 تجاوز  

 این یک جرم کیفری است زمانیکه: 

 یک مرد به طور عمد آلت تناسلی خود را به واژن، باسن و یا دهان فرد دیگری فرو ببرد.   −

 . نداشته باشد قربانی به این دخول رضایت  −

 مجازات: حبس ابد 

 )اسکاتلند( مشاهده کرد.  2009توان در قانون جرایم جنسی مصوب در اسکاتلند، مواد قانونی مربوط به تجاوز را می  

 

 حمله به قصد دخول 

http://www.nationaldahelpline.org.uk/
http://www.nationaldahelpline.org.uk/
http://www.nationaldahelpline.org.uk/
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 این یک جرم کیفری است زمانیکه:  

دیگری را به واژن یا باسن فرد دیگری فرو ببرد. به عنوان مثال،    شییک فرد به طور عمد بخشی از بدن خود و یا    −

 تواند انگشت، زبان و یا یک شی باشد. عضو دیگر بدن می 

 دخول عمل جنسی است و    −

 فرد دیگر به این دخول رضایت ندارد.  −

 مجازات: حبس ابد  

 

 حمله جنسی  

 این یک جرم کیفری است زمانیکه:  

 یک فرد به طور عمد فرد دیگری را لمس کند،   −

 لمس کردن یک عمل جنسی است،  −

 فرد به این لمس رضایت ندارد و  −

 قانونی یا هر دو.   مقدار  ماه یا جزای نقدی کمتر از حداکثر  6مجازات: در محکومیت جزئی، حبس برای مدت کمتر از 

 

 آزار جنسی 

تواند شود. این می شود که باعث پریشانی، ترس و تحقیر شما می آزار جنسی به هرگونه رفتار ناخواسته با ماهیت جنسی گفته می  

از جانب کسی انجام  می تواند    آزار جنسی شامل زورگویی جنسی باشد یا زورگویی جنسی نامیده شود.    و اشکال مختلفی داشته باشد

هایی با محتوای جنسی، رفتارهای جنسی ناخواسته و  های ناخواسته یا پیامکایمیلارسال رآمیز جنسی، حرکات تحقی اقدام به که شود 

کند و یا پیشنهاد پرداخت لمس کردن، و یا شخصی که اقدام به نشان دادن تصاویر جنسی در فضای اشتراکی مانند محیط کار، اداره می

 دهد. هدیه در قبال رابطه جنسی می 

 

 

 2سو استفاده جنسی: درست یا غلط؟  

 

 تواند توسط زن و یا مرد انجام شود. براساس تعریف قانون انگلستان، تجاوز می  .1

خیر. تجاوز یک »نوع« خشونت خانگی است. خشونت جنسی یک واژه عمومی است که برای توصیف هر نوع اقدام یا   

معنی »دخول آلت تناسلی )تنها مردان( به واژن، باسن یا دهان فرد  . تعریف قانونی به  شوداستفاده می فعالیت جنسی ناخواسته  

 دیگر بدون رضایت است«. 

 

کسی که مقدار زیادی الکل نوشیده است یا مواد مخدر مصرف کرده است، اگر مورد تجاوز و یا حمله جنسی قرار بگیرد    .2

 تواند شکایتی داشته باشد. نمی

دهد که فردی با اراده خود موضوع را بپذیرد و آزادی و ظرفیت الزم برای انجام  در قانون، رضایت در سکس زمانی رخ می 

برای سکس    تواندنمیاگر یک فرد بیهوش باشد یا به دلیل مصرف الکل یا مواد مخدر ناتوان باشد،   اشته باشد. آن انتخاب را د

شود.  . انجام رابطه جنسی با یک فرد که در اثر مصرف الکل یا مواد مخدر ناتوان است تجاوز محسوب می کنداعالم رضایت  

% با  100حمله جنسی را ندارد و یا مستحق چنین چیزی نیست؛ مسئولیت  هیچ کس تقاضای قرار گرفتن در معرض تجاوز یا  

  مجرم است.

 

 اگر دو نفر قبالً با هم رابطه جنسی داشته باشند، انجام رابطه جنسی مجدد موردی ندارد.  .3

ممکن نیست    اگر یک فرد با فرد دیگری وارد رابطه است و قبالً با هم رابطه جنسی داشته باشند، این به این معنی نیست که

در آینده توسط آن فرد مورد تجاوز یا حمله حمله جنسی قرار نگیرد. هر زمان دو نفر وارد رابطه جنسی شوند، هر دو باید 

رضایت داشته باشند. مهم است که با شرکای جنسی خود چک کنیم و اطمینان حاصل کنیم هر چه در رابطه جنسی بین ما اتفاق  

 . باشدمیما می افتد مورد توافق هر دوی 

 

 
2  violence/-sexual-is-information/what-for-help/looking-https://rapecrisis.org.uk/get 

https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/what-is-sexual-violence/
https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/what-is-sexual-violence/
https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/what-is-sexual-violence/
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 شبها تنها بیرون بروند.  نباید گیرند، بنابراین زنان ها مورد تجاوز قرار می زنان معموال بعد از تاریکی هوا توسط غریبه  .4

شود که قربانی آنها  ها توسط مردانی انجام می% از تجاوز 90حدود   . دشوها« انجام نمیاد توسط »غریبهتجاوز به احتمال زی 

توانند دوستان، همکاران،  شود که از قبل مورد اعتماد بوده است. تجاوزگران می انجام می   شناسد، و اغلب توسط کسیرا می 

ای برای کنترل  های قبلی باشند. ریسک تجاوز نباید به عنوان بهانهمشتریان، همسایگان، اعضای خانواده، شرکا و یا شریک 

 حرکات زنان یا محدود کردن حقوق و آزادی آنها باشد. 

 

خواهند  اند چون از رابطه جنسی با یک نفر پشیمان هستند و یا می گویند که مورد تجاوز قرار گرفته دروغ می  مردم اغلب به .5

 جلب توجه کنند. 

تمرکز غیر متناسب رسانه ها بر ادعاهای دروغین تجاوز جنسی می تواند باعث ایجاد این تصور شود که دروغ گفتن در مورد  

اکثر قربانیان و   ادعاهای دروغین تجاوز جنسی بسیار نادر است.  است. این درست نیست. خشونت جنسی برای مردم معمول  

را باور    ترسند کسی حرف آنهاین است که می کنند. یکی از دالیل این امر انمی  بازماندگان هیچ وقت آن را به پلیس گزارش 

اند بتوانند حمایت و عدالتی که به آن نیاز  نکند. ما باید این افسانه را به چالش بکشیم تا کسانی که خشونت جنسی را تجربه کرده 

 دارند را دریافت کنند.

 

توانید آن را برای دیگران توضیح دهید، سوالی دارید،  یا اینکه چطور می  اگر هنوز در مورد اینکه رضایت جنسی چیست و 

 ساخته شده است را تماشا کنید.   Thames Valleyتوانید این ویدئو که در مورد رضایت توسط  پلیس  می

 Youtube :ps://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ&t=39shttلینک  - چای و رضایت 

 

 توانید بعد از سو استفاده جنسی مشاوره و کمک دریافت کنید:در اینجا می 

 www.rapecrisis.org.uk بحران تجاوز 

 

 3سو استفاده مالی
 

عنوان بخشی از سو استفاده خانگی و کنترل از جانب شریک زندگی یا یک عضو خانواده، یک  تواند به سو استفاده مالی می 

 سرپرست یا یک فرد مورد اعتماد دیگر محسوب شود. 

های  تواند باعث بی پول ماندن زن برای تامین نیازهای ضروری مثل غذا و لباس، عدم دسترسی به حساب سو استفاده مالی می  

هایی که توسط شرکای سو استفاده گر به نام آنها انجام شده است،  هرگونه درآمد مستقل و همچنین بدهی بانکی، عدم دسترسی به 

شود. حتی هنگامی که یک بازمانده منزل را ترک کرده است، همچنان ممکن است کنترل مالی با نگهداشتن کودکان توسط سو  

 استفاده گر انجام شود. 

تواند شامل محدود کردن دسترسی به منابع ضروری مانند غذا، لباس یا حمل و  تر( می هسو استفاده اقتصادی )یک واژه گسترد

نقل، و رد ابزارهای مورد نیاز برای بهبود وضعیت اقتصادی )به عنوان مثال، از طریق استخدام، تحصیل یا آموزش( شود.  

 کند:این موضوع را به شکل زیر تعریف می  Surviving Economic Abuseخیریه 

ها و  ایجاد ناپایداری اقتصادی طراحی شده است. از این طریق این سو استفاده انتخاب  اسو استفاده اقتصادی برای تقویت ی »
تواند منجر به ادامه زندگی زن با مرد  کند. عدم دسترسی به منابع اقتصادی می توانایی زنان در دسترسی به امنیت را محدود می 

 4 بیشتر شود.« هایسو استفاده گر و تحمل آسیب 

 

 

 تواند شامل موارد زیر باشد:می  مالی و اقتصادی قربانیان  سو استفاده

 گرفتن پول از آنها  −

 
3abuse-financial-against-https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/protecting  
4abuse/-abuse/financial-domestic-is-support/what-womensaid.org.uk/informationhttps://www.  

https://rapecrisis.org.uk/get-informed/about-sexual-violence/statistics-sexual-violence/
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/perverting-course-of-justice-march-2013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ&t=39s
http://www.rapecrisis.org.uk/
http://www.rapecrisis.org.uk/
http://www.rapecrisis.org.uk/
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/protecting-against-financial-abuse
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/financial-abuse/
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 اجازه ندادن آنها به دسترسی به پول مشترک  −

 شریک کردن آنها در پولی که هزینه شده است  −

 وادار کردن آنها به التماس برای پول  −

 اجازه ندادن به آنها برای رفتن سر کار −

 بازنده کردن آنها یا وادار کردن آنها به تسلیم شدن  −

 دریافت وام، کارت اعتباری یا ایجاد بدهی به نام قربانی −

 وادار کردن آنها به ارتکاب جرم برای پول  −

 اجازه ندادن به آنها برای خرید مواد ضروری، برای خود یا کودکان، از جمله غذای کافی  −

کند یا با تواند زمانی رخ دهد که مجرم پول مورد نیاز برای حفظ منزل را خرج می سو استفاده مالی همچنین می  −

 کند.های خانواده قمار می دارایی

 

 موارد زیر را باید در نظر بگیرید  ورد سو استفاده مالی نگران هستید اگر در م 

اید. مهم است  های عبور خود را داده ه، دوستان و یا افراد دیگر رمز اگر به شریک خود، اعضای خانواد رمزهای عبور و امنیت: 

 های شحصی و پول شما دسترسی داشته باشد. که در اسرع وقت آنها را تغییر دهید تا سو استفاده گر نتواند به حساب 

ند. اگر نگران این هستید که  شوهای شما کجا قرار دارند، و به کجا ارسال می فکر کنید که نامه  ایمن نگهداشتن اطالعات خود: 

توانید از ارائه دهنده خدمات مالی خود بخواهید که آنها را به جای دیگری ارسال کند.  شوند، میآنها به آدرس اشتباهی ارسال می 

فاده  تواند محل زندگی شما را لو دهند )مانند اینکه از چه ماشین پولی است های بانکی می مهم است توجه کنید که برخی تراکنش

 اید(، پس مهم است که این اطالعات را در جایی امن نگهدارید. کرده

شود، با ارائه  پولی از آن خارج می  چهآید و اگر مطمئن نیستید که چه پولی به حساب شما می   های خود را بررسی کنید: پرداخت 

تواند کمی به شما  دهنده خود تماس بگیرید تا این اطالعات را در اختیار شما قرار دهد. پر کردن یک برنامه ریز بودجه که می 

ن است  ممک توانید وجوه روزانه خود را مدیریت کنید.از این راه می تواند مفید باشد، میدر برنامه ریزی پولتان کمک کند، 

 .کنیدمی بخواهید یک حساب بانکی جدید باز کنید، با این کار  پول خود را از سو استفاده گر جدا 

برخی سو استفاده گران با و یا بدون رضایت و آگاهی شما، اقدام به دریافت وام یا کارت اعتباری به نام   ها: رسیدگی به بدهی  

 های رایج از این قرارند:. بدهیکنندبرای دریافت وام استفاده میکنند، یا از اموال شما به عنوان وثیقه شما می 

 اجاره بهای معوق   −

 های کارت اعتباری بدهی −

 های معوق مالیات شورا بدهی −

 قبوض آب و برق  −

 مشاوره بدهی دریافت کنید و با ارائه دهنده خدمات خود صحبت کنید. 

وص مدیریت بدهی که ممکن است به نام شما باشد، به شما ارائه  توانند مشاوره رایگان و محرمانه در خصمشاوران بدهی می  

 هایی از این مشاوران در زیر آمده است: دهند. نمونه 

 اداره مشاوره شهروندان 
 www.citizensadvice.org.uk 

 
 خط بدهی ملی 

www.nationaldebtline.org 
 

  

 آزار و زورگویی: 

کنید و این رفتار باعث اضطراب شما  ای از جانب فرد دیگر مشاهده می دهد که شما رفتار ناخواسته زورگویی زمانی رخ می  

های تهدید آمیز، زبان تهدید و توهین و ایجاد خسارت به  های آزار دهنده، پیاماذیت شامل تماس و هایی از آزار شود. نمونه می

 باشد. اموال می 

http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.nationaldebtline.org/


12 
 

تواند شامل رفتاری از قبیل تعقیب، تماس یا تالش برای برقراری تماس، نظارت بر  آزار و اذیت است که می زورگویی نوعی  

ایمیل شما و اینترنت، نظارت و جاسوسی و رفتار مشابه شود. آزار و اذیت و زورگویی به فرد دیگر جرم کیفری و مدنی است،  

 توانید موضوع را به پلیس گزارش کنید.ما می چه به صورت آنالین و چه به صورت حضوری انجام شود. ش

 

 

 حق حمایت  
 

تواند حفاظت یا امنیت شما را تضمین کند، اما شما حق دارید که در صورت تهدید شدن یا در خطر بودن  هیچ اقدامی نمی

ا پلیس است.  معموالً شامل صحبت کردن با یک متخصص مرکز خدمات سو استفاده یا تماس ب کار درخواست حمایت کنید. این 

توانید با مرکز خدمات غیر  با پلیس تماس بگیرید یا می   999اگر در معرض خطر قریب الوقوع قرار دارید، با شماره گیری 

 تماس بگیرید.  101اورژانسی آنها به شماره 

  اینجاشما کمک کنند را  توانند از طریق اداره مشاوره شهروندان بههای مشاوره و حمایت که می توانید لیستی از سازمان شما می  

 مشاهده کنید:

 

 افتد؟اگر سو استفاده را به پلیس گزارش کنید چه اتفاقی می  

قربانیان خشونت خانگی مستحق دریافت تحوالت مهم ظرف    قربانیان خشونت جنسی و اکثر  و توسط    هستندساعت    24تمامی 

دادرسی کمک کنند، توانند از طریق تحقیقات و  ( که می IDVA( یا مشاور خشونت خانگی مستقل ) ISVAمشاور خشونت جنسی )

 حمایت تخصصی دریافت کنند. 

 

سط مرکز حقوق زنان تولید شده است:  تو گزارش یک جرم به پلیس و راهنمای تحقیقات جناییاطالعات مربوط به 

www.rightsofwomen.org.uk 

 

 گزارش تجاوز به پلیس 

 

 تلفن •

 پاسگاه پلیس   •

کند که آیا سو استفاده گر جرمی که علیه قوانین انگلستان است را انجام  میپلیس بررسی   تحقیقات پلیس  

 خیر. داده یا 

تواند به  فاده گر را بازداشت کند، میتواند سواستدر صورت وجود شواهد کافی، پلیس می دستگیری سو استفاده گر:  

 د. او جرم کیفری نسبت دهد و او را به دادسرا بفرست

کردن پرونده  های دادگاه یا آماده  قربانی نیازی به امضای قرارداد با وکیل، پرداخت هزینه استفاده از وکالت قانونی  

 خود ندارد، اما سو استفاده گر باید این کارها را خود انجام دهد. 

 جلسه دادرسی 

 

های عالی به صورت عمومی برگزار  های عادی و دادگاهجلسه دادرسی در دادگاه •

 شود.می

 شود. نامیده می  CPSوکیل قربانی   •

 آزمون استاندارد اثبات »فراتر از تردید منطقی« است.   •

 قربانی به طور معمول تنها برای ارائه شواهد الزم است که در دادگاه حاضر شود.  •

 تواند خود را گناهکار یا بی گناه معرفی کند. سو استفاده گر می  •

فت و دادگاه در مورد اگر سو استفاده گر اعالم کند که بی گناه است، او به دادگاه خواهد ر حکم 

 دهد.کند و حکم میاو تصمیم گیری می

 های مجرمانه جبران خسارت آسیب 

اید، ممکن است براساس طرح جبران خسارت اگر در اثر جرم خشونت آسیب دیده  

 های مجرمانه مستحق جبران خسارت شوید. آسیب

 

 

https://www.citizensadvice.org.uk/family/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help/
https://rightsofwomen.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Reporting-an-offence-to-the-police-a-guide-to-criminal-investigations.pdf
http://www.rightsofwomen.org.uk/
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 مفاد قانونی مربوطه  

قانون انگلستان از طریق دادگاه مدنی و کیفری به ارائه حمایت و جبران در خصوص انواع مختلف سو استفاده و خشونت مبتنی  

پردازد. آگاه باشید که برخی خدمات قانونی در صورتیکه فردی مدارک نداشته باشد، ممکن است موجب به  بر جنسیت می 

 شود. با وزارت کشور شود. استفاده از مشاوره قانونی در این موارد همیشه توصیه می  او اشتراک گذاری اطالعات 

اگر به کمک قانونی نیاز دارید، باید از یک مشاور خشونت خانگی یا وکیل مجرب در زمینه قانون خانواده   کمک حقوقی و مشاوره 

مشاوره دریافت کنید. ممکن است بتوانید به هزینه خود راهنمایی دریافت کنید. اگر نیاز باشد که به دادگاه بروید، کمک حقوقی به  

 کند.اوره کمک می های قانونی از جمله مششما در پرداخت هزینه 

قانون خشونت خانگی یکی از قوانین مهاجرت است. این قانون وقتی اعمال    : 5قانون مهاجرت خشونت خانگی )صالحیت محدود( 

( دارد،  ILRشود که در انگلستان یک نفر به عنوان یک همسر، شریک مدنی یک فرد بریتانیایی، یا فردی که اجازه اقامت دائمی ) می

افرادی که تحت قانون خشونت خانگی    است،ه  و سو استفاده خانگی را تجربه کرد  استیا دارای ویزای گردهم آیی مجدد خانواده  

اینکه وکیل واجد  همگی  دهند،  درخواست می   ILRبرای دریافت   بدون  باید مشاوره حقوقی دریافت کنند. ارائه مشاوره مهاجرتی 

 شود. باشید، جرم کیفری محسوب می  OISCشرایط یا مشاور مهاجرتی  

 

 6قربانی سو استفاده هستید در صورتیکهگرفتن دستور 

یا آزار و اذیت محافظت کند.   تتواند از شما و کودک شما در مقابل خشون یک حکم ضد آزار و اذیت می  :حکم ضد آزار و اذیت 

توانید بر علیه فردی که از لحاظ فیزیکی خشونت به خرج داده است، یا کسی که شما را آزار داده است، ارعاب کرده  شما می 

خواهید )یا مجبورید( با سو استفاده گر  است و یا مزاحم شما شده است، حکم ضد آزار و اذیت دریافت کنید. حتی اگر هنوز می 

توانید حکم ضد آزار و اذیت دریافت کنید. در زیر مواردی که ممکن است در یک حکم ضد آزار و اذیت وجود  ی کنید، میزندگ

 داشته باشد، آمده است: 

 سو استفاده گر شما نباید خشونت به خرج دهد، شما را تهدید کند، مزاحم شما شود و یا شما را آزار دهد −

 های اجتماعی و یا به صورت حضوری با شما تماس بگیرد. لفن، ایمیل، رسانهسو استفاده گر شما نباید از طریق ت  −

 ای به محیط کار شما مراجعه کند یا با آنجا تماس بگیرد. سو استفاده گر شما نباید به هیچ بهانه −

 

یک حکم   شود.کند اعمال میحکم اشغال نوعی دستور است که در مورد فردی که در منزل خانواده زندگی می   حکم اشغال:

 تواند:اشغال می 

 به سو استفاده گر دستور دهد که از منزل نقل مکان کند یا از منزل دور بماند −

 به سو استفاده گر دستور دهد که فاصله خود با منزل را حفظ کند  −

  تواندهای مشخصی از منزل بماند )به عنوان مثال، میهای مشخصی در قسمت به سو استفاده گر دستور دهد در زمان −

 به او دستور دهد در اتاق دیگری بخوابد( 

 اگر شما را از منزل بیرون کرده است، شما را دوباره به منزل راه بدهد که  به سو استفاده گر دستور دهد  −
 به سو استفاده گر دستور دهد به پرداخت رهن، اجاره بها و قبوض منزل ادامه دهد −

 

 

خشونت مبتنی بر  های دیگری که برای حفاظت از شما در مقابل  مفاد و طرح 

 اندیا سو استفاده طراحی شده جنسیت

 
5violence-domestic-of-https://www.gov.uk/government/publications/victims  
6violence-domestic-https://www.gov.uk/injunction  

https://www.gov.uk/government/publications/victims-of-domestic-violence
https://www.gov.uk/injunction-domestic-violence
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ورود یا آمدن به فاصله مشخصی از  از  تواند سو استفاده گر را  پلیس می   اطالعیه های محافظت در مقابل خشونت خانگی )پلیس(:

 برد.می  ساعت زمان 48منزل شما منع کند. این کار حدود  

تواند از شما در مقابل سو استفاده  حکم حفاظت در مقابل خشونت خانگی می   حکم حفاظت در مقابل خشونت خانگی )دادگاه عادی(: 

کنید، او را از بازگشت به منزل و برقراری ارتباط با شما منع کند. اگر  های بیشتر محافظت کند، و اگر شما با مجرم زندگی می 

  28ت نکند، ممکن است بازداشت شود و به دادگاه فرستاده شود. حکم حفاظت در مقابل خشونت خانگی به مدت  مجرم از حکم تبعی 

 دهد.های بیشتر را در اختیار شما قرار میها و حمایت روز دوام دارد و زمان کافی برای تامل در مورد انتخاب 

  ب بروز اضطراب در شما شده است. حمایت در مقابل فردی که بیش از یک بار موج   دستور آزار و اذیت:

اگر فردی شما را وادار به ازدواج کند، ممکن است تا مدت هفت سال زندانی شود. در   حکم حفاظت در مقابل ازدواج اجباری: 

ما نباید توانید درخواست حکم دهید. حت کنند، میاید یا معتقدید که دارند شما را وادار به ازدواج می صورتی که وادار به ازدواج شده 

 این ازدواج صورت بگیرد و بعد حمایت را دریافت کنید.

کنید که ممکن است برای انجام آن تحت  اید یا فکر می قرار گرفته   FGMاگر مورد  دستور حمایت در مقابل ختنه آلت تناسلی زنان 

  روی شما انجام شود و بعد حمایت دریافت کنید. FGMفشار قرار بگیرید. حتما نباید 

 

پردازد:  های قانونی برای حمایت در مقابل آن می ق زنان به ارائه اطالعات بیشتر در خصوص مفاد قانونی سو استفاده و مکانیزمحقو

law-international-and-women-against-information/violence-www.rightsofwomen.org.uk/get 

 

 حمایت از کودکان و نقش مرکز خدمات اجتماعی
 

 مرکز خدمات اجتماعی از لحاظ قانونی ملزم به حفاظت و ارتقای رفاه کودکان و بزرگساالن در معرض خطر است. 

 کنید:های زیر فکر در مورد پرسش 

 دهد؟دانید که مرکز خدمات اجتماعی کودکان چه کاری انجام می آیا می   .1

 دانید؟آیا تفاوت بین »کودک نیازمند کمک« و »حمایت از کودک« را می  .2

 کنید که مرکز خدمات اجتماعی کودکان اختیار و قدرت گرفتن کودک از والدین خود را دارد؟آیا فکر می   .3

مرکز خدمات اجتماعی از لحاظ قانونی ملزم به حفاظت و ارتقای رفاه کودکان آسیب پذیر است و   کودکان: مرکز خدمات اجتماعی 

تواند خدمات مختلفی را به کودکان و والدین آنها ارائه دهد، این خدمات اغلب در محیط منزل و توسط یک مددکار اجتماعی  می

جتماعی هستند، و دلیل آن تجاربی ست که ممکن است از دیگران شنیده  ها اغلب نگران دخالت خدمات اشوند. خانواده انجام می 

مرکز خدمات کودکان بعد از انجام »ارزیابی   د.تماعی کودکانشان را از آنها بگیرترسند مددکاران اجباشند، یا فقط به این دلیل که می 

د، و از لحاظ قانونی ملزم به حصول اطمینان نسبت به  پردازنیازها« به ارائه خدمات مراقبتی مختلفی به کودکان و خانواده آنها می 

 سالمتی، امنیت و مراقبت از کودکان است. 

 

 کنند ت می ر در خدمات اجتماعی کودکان مشارکها چطوخانواده  

به روش ها میخانواده  کنند. رایج توانند  اجتماعی کودکان مشارکت  برای  های مختلفی در خدمات  ترین روش درخواست مستقیم 

دیگر، کودک ممکن است توسط پلیس، متخصصین دیگر مانند پزشک   د یافت کمک از خدمات اجتماعی کودکان است. در مواردر

عمومی، معلم یا عضوی از جامعه معرفی شود. این معرفی به دلیل وجود نگرانی محافظتی و رفاهی در مورد کودک و وجود نیاز  

 . گیردبه مشارکت خدمات اجتماعی کودکان صورت می 

 

 وظیفه خدمات اجتماعی در حفاظت و حمایت 

ای در خصوص یک کودک دریافت کند، این معرفی را ظرف مدت یک روز  نامه  اگر مرکز خدمات اجتماعی کودکان معرفی 

 کاری مورد رسیدگی قرار خواهد داد. 

http://www.rightsofwomen.org.uk/get-information/violence-against-women-and-international-law
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های دیگری مثل کوپن غذا، به کمک نیاز  کودک نیازمند کمک است، یعنی در مورد محل سکونت، مسائل مالی و حمایت   −

شود(، مورد ارزیابی  « گفته می 17)که به آن حمایت »بخش    1989قانون کودکان مصوب    17دارد، و باید تحت بخش  

 قرار گیرد. 

دلیل معقولی وجود دارد که گمان کنیم کودک صدمه قابل توجهی متحمل شده یا احتماالً رنج می برد و اینکه آیا باید پرس و    −

 ارزیابی شود.  1989قانون کودکان مصوب  47جو انجام شود و کودک تحت بند 

 کودک نیازمند حمایت سریع و اقدام عاجل است.     −

 

 

 ارزیابی کودک نیازمند کمک 

 شود، که بدون دریافت حمایت از مقامات محلی: ی »نیازمند کمک« محسوب میکودک

 تواند از سطح استانداردی از سالمت یا رشد برخوردار شود، یا؛نمی احتماال   −

 احتمال دارد که سالمت و رشد او در خطر باشد.  −

اگر امکان ارائه غذای کافی و سرپناه به کودک خود ندارید، ممکن است کودک شما یک »کودک نیازمند کمک« تلقی شود    −

 انجام شود.  17و باید ارزیابی بخش 

 

 برنامه حمایت از کودک  

شود که شامل مشارکت  ایجاد می   او ای برای حمایت از  وقتی اینطور قضاوت شود که کودک در خطر آسیب قرار دارد، برنامه  −

 باشد. اعضای خانواده و متخصصین در تندرستی کودک می 

انجام شود می   − باید  برای حفاظت از کودک و خدماتی که  نیاز  بیان مراحل مورد  به  برنامه  به عنواین  ان مثال،  پردازد، 

های عاطفی و عملی و خدمات دیگر، مانند ارائه محلی در  های منظم مددکاران اجتماعی از منزل برای ارائه حمایت مالقات 

 کمک در منزل.  یاپرورشگاه 

یا    مفید است شود که برنامه  افتد و بررسی می گوید که در صورت عدم پیروی از این برنامه چه اتفاقی میاین برنامه می  −

 . خیر

 

 توان کودک را از والدین جدا کرد چه زمانی می  

 نبنابرای  - مانند مراقبت روزانه  - شود حمایت و دسترسی به خدمات کودکان می های اولیه منجر به ارائه در اکثر موارد، ارزیابی 

توانند در منزل باقی بمانند. با این حال، خدمات کودکان برای حمایت از کودکان در مقابل سو استفاده و غفلت مسئولیت  کودکان می 

 تواند به معنای ایمن نگهداشتن کودک از آسیب و دور کردن کودک از محیط منزل باشد. قانونی دارد. این می 

 

 الدین جدا کرد: توان کودک را از وتنها در موارد زیر می 

 های کودک موافقت کنند که او باید در خارج از منزل تحت مراقبت قرار گیرد. با رضایت والدین: وقتی والدین یا سرپرست  -

 گیرد که یک کودک باید دور از منزل تحت مراقبت قرار گیرد با دستور دادگاه: وقتی دادگاه تصمیم می  -

 دهد.آید و درخواست پناهندگی میپناهندگی سیاسی: وقتی یک کودک بدون همراه به این کشور می   -

 

اینکه دادگاه اینطور دستور دهد یا شما با جدایی  د، مگر  ن مددکاران اجتماعی قدرت و اختیار جدا کردن کودک از شما را ندار 

 کودک خود موافقت کنید.

 

است یا به کمک نیاز دارد،    سد که کودک شما در معرض خطر آسیب جدی اگر مرکز خدمات کودکان محلی شما به این نتیجه بر  

ید برای حفاظت و ارتقای رفاه کودک شما  آنها وظیفه دارند شرایط را مورد بررسی قرار دهند و ارزیابی کنند که چه اقداماتی با

، اگر شورا باور داشته باشد که کودک در عذاب است یا در معرض خطر آسیب  1989براساس قانون کودکان مصوب    انجام شوند.

  تواند کودک تحت مراقبت آنها قرار بگیرد یا می تواند درخواست دستور مراقبت بدهد: دادگاه تصمیم میگیرد که  جدی است، می 

 خیر. 

 

https://learning.nspcc.org.uk/child-است چون آنها در اینجا اطالعات خوبی ارائه میدهند:  NSPCCیک مرجع مفید 

system/england/-protection 

 

https://learning.nspcc.org.uk/child-protection-system/england/
https://learning.nspcc.org.uk/child-protection-system/england/
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 حمایت در مقابل جرم تبعیض و تنفر 
 

 شوید: ها محافظت می در مقابل این تبعیض 2010شما تحت قانون برابری انگلستان مصوب 

 سن   −

شود که دارای یک نقصان فیزیکی یا ذهنی باشد که تاثیر سوء جدی و بلند  یک فرد زمانی معلول حساب می  :معلولیت −

 های روزانه داشته باشد. مدتی بر روی توانایی او در انجام فعالیت 

 پروسه انتقال از یک جنسیت به جنسیتی دیگر.  یت:تغییر جنس −

ازدواج به معنی پیوند بین دو نفر است: مهم نیست که این زوج هم جنس یا غیر هم جنس   ازدواج و شراکت مدنی:  −

باشند. زوجین همچنین می توانند روابط خود را از نظر قانونی »مشارکت مدنی« در نظر بگیرند. ننباید با شرکای  

 های ازدواج کرده رفتار شود. ل متفاوتی از زوج مدنی به شک 

شود. زایمان به دوره بعد از تولد  بارداری به معنی حاملگی و انتظار برای تولد کودک گفته می  بارداری و زایمان:  −

شود. در زمینه غیر شغلی، حفاظت در مقابل تبعیض شود و در زمینه شغلی به آن مرخصی زایمان گفته می گفته می 

 باشد.شود و شامل رفتار نامناسب با زنان به دلیل شیردهی آنها میهفته بعد از تولد انجام می  26به مدت زایمان 

 نژاد: نژاد و ملیت شما )شامل شهروندی(، قومیت یا اصالت ملی.  −

سفی است و  شود. اعتقاد به معنی هر گونه عقیده دینی یا فلدین به هرگونه دین از جمله بی دینی گفته می  دین و اعتقاد: −

 شود. شامل بی اعتقادی هم می 

 جنسیت: اینکه زن هستید یا مرد.  −

 اینکه آیا فرد از لحاظ جنسی به هم جنس خود گرایش دارد یا به غیر هم جنس خود و یا به هر دو.  گرایش جنسی:   −

 

 1998قانون حقوق بشر مصوب 

گذارند، از عاری بودن از  های حقوق بشر تاثیر می تمامی جنبه دارای شانزده اصل است، که بر  1998قانون حقوق بشر مصوب 

شکنجه و کشتن گرفته تا حقوق فردی در زندگی روزانه. این قانون همچنین شامل عدم رفتار کردن متفاوت با فرد به دلیل نژاد،  

 شود، مگر اینکه به طور عینی قابل توجیه باشد. دین، جنسیت، نظرات سیاسی یا هر چیز دیگر می 

 

 جرم تنفر 

جرم تنفر جنایاتی است که به دلیل تعصب یا خصومت با نژاد ، قومیت ، مذهب ، گرایش جنسی یا هویت تراجنسی شما را هدف  

 تواند علیه شما یا اموال شما انجام شود. بگیرد. این جرم می

 

 گزارش جرم تنفر  

 جرم تنفر را گزارش کنید.  it.org.uk-www.reportبه آدرس  True Visionتوانید به صورت آنالین از طریق شما می 

 توانید از پرتال آنالین پلیس اسکاتلند فرم گزارش دریافت کنید.در اسکاتلند شما می  

 Hate UK-Stopتوانید به اینجا مراجعه کنید: برای دریافت کمک و مشاوره در خصوص گزارش کردن، می  

  

http://www.report-it.org.uk/
http://stophateuk.org/
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