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زنان، کودکان و حقوق تحت حفاظت–5جلسه



!خوش آمدید

:ما می خواهیمامروز

صحبت « شخصیامنیت»در مورد مفهوم •

کنیم

صحبت « اجتماعامنیت»در مورد مفهوم •

کنیم

به ارائه اطالعات در خصوص حقوق تحت •

حفاظت و چگونگی گزارش جرم بپردازیم

در مورد حقوق کودکان صحبت کنیم•



اصول پایه
فضای محرمانه•

فضای امن•

قرار دادن گوشی در حالت سکوت•

احترام به دیگران•

قضاوت نکردن•

یکی یکی صحبت کردن•

در حالت سکوت Zoomقرار دادن •

وقتی صحبت نمی کنید

اگر می خواهید مطلبی تکرار شود،•

!آن را بخواهید

اینکه چیزی را ندانید عیب نیست-



مفهوم امنیت شخصی چیست؟

ید یا در تجربه زندگی روزانه عاری از تهدفردتوانایی یک »

«نترس روانی، عاطفی یا آسیب فیزیکی از جانب دیگرا



آیا خشونت و سو استفاده به یک معنی هستند؟•

رابطه بین سو استفاده و قدرت چیست؟•

آیا بازمانده و قربانی به یک معنی هستند؟•

ماندگان چه باز/ سو استفاده کنندگان چه کسانی هستند؟ قربانیان•

کسانی هستند؟

چیست؟GBVدالیل و عوامل ارتکاب •

چیست؟( GBV)خشونت مبتنی بر جنسیت 



موافق هستید یا مخالف؟

د؟شونسو استفادههمه مردم به یک اندازه احتمال دارد که قربانی یک 

در ازدواج به اندازه تجاوز بوسیله یک غریبه جدی نیستتجاوز 

سو استفاده کنندگان در منازل پر از خشونت بزرگ می شوند

الکل و مواد مخدر افراد را خشن تر می کنند



چه رفتارهایی می توانند به 

معنای جرم کیفری باشند؟



امل یک رفتار یا مجموعه ای از رفتار مرتبط با کنترل، اجبار، تهدید، تحقیر و خشونت، ش-

ب خشونت جنسی، در اکثر اوقات از جانب شریک زندگی، همسر سابق، و گاهی اوقات از جان

.اعضای خانواده یا سرپرست

.در اکثر موارد این عمل توسط یک مرد روی یک زن انجام می شود. این امر بسیار رایج است-

:سو استفاده خانگی می تواند شامل موارد زیر باشد، اما محدود به این موارد نیست

(کی یا جنسیارعاب، تخریب، انزوا و کنترل با استفاده از تهدید به خشونت فیزی)کنترل اجباری -

سو استفاده روانی یا عاطفی-

سو استفاده فیزیکی یا جنسی-

سو استفاده مالی یا اقتصادی-

آزار و اذیت و تعقیب-

سو استفاده آنالین یا دیجیتال-

سو استفاده خانگی چیست؟



سو استفاده مالی چیست؟

، سو استفاده مالی توسط اعضای خانواده، دوست
:دشریک، یا سرپرست می تواند به این شکل باش

ند فردی بدون آگاهی و اجازه شما پولی دریافت ک˂
یا اعتباری بگیرد

دفردی اختیار حساب های شما را در دست بگیر˂

ی یا فردی بدون اجازه شما چک حقوق بازنشستگ˂
چک های دیگر شما را نقد کند

فردی نام خود را به حساب شما اضافه کند˂

ر فردی از شما بخواهد که خواسته خود را تغیی˂
دهید

ند یا فردی به شما بگوید که برایتان خرید می ک˂

ی قبوض شما را پرداخت می کند اما چنین اتفاق
نیافتد

فردی اجازه ندهد که شما دوستان یا اعضای ˂
.خانواده خود را مالقات کنید

د به سو استفاده مالی توسط شریک زندگی می توان
:این شکل باشد

اجازه ندهند کار کنید یا سر کار بروید˂

اجازه ندهند به کالج یا دانشگاه بروید˂

از شما بخواهند هر پولی که خرج می کنید را ˂
حساب کنید

دیگر به ارائه دهندگان خدمات مالی خود ˂
دسترسی نداشته باشید

شریک شما اجازه ندهد لوازم ضروری خود را ˂
خریداری کنید

ما کارت اعتباری شما را بگیرند و یا به نام ش˂
وام دریافت کنند

واده بدون اینکه شما بدانید بودجه مربوط به خان˂
را خرج چیزهای دیگر کنند

شریک شما تمامی قبوض را به نام شما کرده˂
.باشد



رفتار غیر اجتماعی–امنیت اجتماع 

:رفتار غیر اجتماعی

ا آن را نابود فعالیت پرخاشگرانه، ارعاب آور یا مخرب که به کیفیت زندگی فرد دیگری آسیب وارد می کند ی•

.می کند

ی مدت ممکن است فکر کنید که این رفتار کوچک و کم اهمیت است، اما رفتار غیر اجتماعی می تواند برا•

.طوالنی ادامه داشته باشد، و به موضوعی بسیار جدی تبدیل شود

:می توانید موضوع را به افراد زیر گزارش دهید

ه آنها را صاحبخانه خود، که وظیفه دارد مطمئن شود رفتار مستاجرین به گونه ای نیست که توافق نامه اجار•

.نقض کند

یر دپارتمان مسئول در شورای محلی، مانند دپارتمان مسکن، دپارتمان سالمت محیطی و یا تیم رفتار غ•

اجتماعی

.به پلیس، اگر فکر می کنید که جرمی اتفاق افتاده است•

هد کافی اگر رفتار غیر اجتماعی مشاهده کردید، باید قبل از اینکه بتوان اقدامی در این خصوص انجام داد، شوا

ن است از ممک. داشته باشید، به عنوان مثال، ایجاد دفتری برای یادداشت حوادثی که در طول روز اتفاق می افتند

، ممکن در مواقع اورژانسی. شما خواسته شود که در مورد مزاحمت صوتی، از تجهیزات ضبط صدا استفاده کنید

.با پلیس تماس بگیرید999یا حتی 101است نیاز باشد که از طریق شماره 

http://tel:%20101/
http://tel:%20999/


تبعیض چیست؟–تبعیض 

ز افراد به دلیل رنگ پوست، جنسیت، گرایش جنسی و غیره، با شخص یا گروه خاصی ا
.متفاوت رفتار کنید، به خصوص رفتاری متفاوت با رفتار شما با دیگران

سن•

تغییر جنسیت•

متاهل یا در یک مشارکت مدنی•

باردار بودن یا در حال استفاده از مرخصی زایمان•

معلولیت•

نژاد شامل رنگ، ملیت، قومیت یا ملیت•

مذهب و عقیده•

جنسیت•

گرایش جنسی•



2010قانون برابری مصوب 

به لحاظ 2010قانون برابری مصوب •

قانونی افراد را از تبعیض در محیط 

.ندکاری و در جامعه گسترده تر حفظ می ک

این قانون به عنوان یک قانون واحد •

لی جایگزین همه قانون های عدم تبعیض قب

شده است، به طوریکه فهم قانون را 

ساده تر کرده است و در برخی شرایط 

این قانون . حفاظت را افزایش داده است

روش های مختلف رفتار غیرقانونی با 

.دیگران را نشان می دهد

در مورد اینکه چه کسانی تحت حمایت •

نکه تحت قانون و اینوع تبعیض هستند، 

به اگر فکر می کنید در مورد شما تبعیض

ار چطور باید رفتکار گرفته شده است 

.، اطالعات بیشتری بدست آوریدکنید



جرم تنفر–امنیت اجتماع 

جرم تنفر چیست؟

.حادثه یا جرم بر علیه یک فرد تنها به دلیل بخشی از هویت او

ته هنگامی که شخصی به دلیل خصومت یا تعصب نسبت به او هدف قرار می گیرد، پنج دس

:مطرح است« هویت»

معلولیت•

نژاد یا قومیت•

(که شامل بی اعتقادی هم می شود)مذهب یا عقیده •

گرایش جنسی•

هویت جنسیتی•

جرم تنفر یا

واقعه تنفر؟



گزارش جرم به پلیس

999اگر می خواهید یک جرم در حال وقوع را گزارش کنید یا اگر فردی در خطر قریب الوقوع قرار دارد، با •

.تماس بگیرید

.و یا پلیس محلی خود تماس بگیرید101اگر جرم اورژانسی نیست، با •

.تماس بگیرید101همچنین برای ارائه اطالعات به پلیس و یا انجام رسیدگی می توانید با •



وقتی فردی وقوع یک جرم را

به پلیس گزارش می کند چه اتفاقی می افتد؟



سو استفاده از کودک

:چهار نوع سو استفاده

سو استفاده فیزیکی•

سو استفاده جنسی•

غفلت•

سو استفاده عاطفی•



خدمات اجتماعی

آیا می دانید خدمات اجتماعی کودکان چه کاری انجام می دهد؟

انید؟آیا تفاوت بین خدمات اجتماعی کودکان و خدمات اجتماعی بزرگساالن را می د

را می دانید؟« حمایت از کودکان»و « کودکان نیازمند کمک»آیا تفاوت بین 

ودک آیا فکر می کنید که خدمات اجتماعی کودکان قدرت و اختیار این را دارد که ک
را به راحتی از والدینش جدا کند؟



خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی دارای وظیفه قانونی برای حفاظت و ارتقا سطح رفاه کودکان و بزرگساالن در 

معرض خطر است

خدمات اجتماعی بزرگساالن

ک نیازهای مراقبتی و حمایتی به دلیل ی1.

وال مانند، ز. )بیماری فیزیکی یا روانی

عقل، سو مصرف مواد، وابستگی به 
(رهدیگران به دلیل سن یا بیماری و غی

ه در خطر آسیب سو استفاده قرار داشت2.
باشد

نها تأثیر بسزایی در سالمت یا ایمنی آ3.
داشته باشد

خدمات اجتماعی کودکان
ب هر کودکی که در خطر سو استفاده و آسی

.قرار داشته باشد

کودکان می توانند از طرق زیر تحت 
:حمایت قرار گیرند

کمک اولیه >

کودک نیازمند کمک >

حفاظت از کودکان>



نقش خدمات اجتماعی کودکان چیست؟

وظیفه قانونی برای حفاظت و ارتقا رفاه کودکان•

ا می تواند طیف گسترده ای از خدمات مراقبت را به کودکان و خانواده های آنه•
.  را در پی دارد« ارزیابی نیازها»ارائه دهد، که 

واهند برای تضمین اینکه خانواده ها از حمایتی که به آن نیاز دارند برخوردار خ•
شد با بسیاری از متخصصین، خیریه ها و سازمان ها همکاری می کند

خانواده ها چطور در خدمات اجتماعی کودکان مشارکت می کنند؟•

ندخانواده ها به طور مستقیم از خدمات اجتماعی کودکان درخواست کمک می کن•

(.  امعهپلیس، معلمین، دیگر اعضای ج)معرفی نامه از طرف متخصصین دیگر •
نجام این معرفی ها به دلیل وجود نگرانی در خصوص حفاظت یا رفاه کودکان، ا

.می گیرند



وظیفه خدمات کودکان در 

حفاظت و حمایت

کودک نیازمند کمک
1989قانون کودکان مصوب 17بخش 

بعید به نظر می رسد که او از نظر ˂

سالمت یا رشد از استاندارد معقولی 

برخوردار باشد، یا

ت، سالمتی یا رشد او احتماالً در خطر اس˂
یا

.او ناتوان است˂

کودک نیازمند کمک
1989قانون کودکان مصوب 47بخش 

ه دلیل معقولی وجود دارد که مشکوک شویم ب

اینکه کودک در عذاب است یا احتمال دارد 
متوجهش باشدآسیب قابل توجهی



انواع قانون

در مورد سیستم قضایی انگلستان چه می دانید؟•

آیا تفاوت بین قانون مدنی و کیفری را می دانید؟•

.یک نمونه جرم را نام ببرید•

یک نمونه از انواع دادگاه های موجود در انگلستان را نام •
ببرید



انواع قانون

قانون مدنی و خانواده
اختالفات بین افراد خصوصی، بین افراد و نهادهای❖

.عمومی
ند شما از یک وکیل می خواهید که پرونده شما را آماده ک❖

.و در دادگاه نماینده شما باشد
ول رای دادگاه در یک پرونده مدنی این است که فرد مسئ❖

.است یا مسئول نیست
جبران خسارت یا توافق یا داوری مربوط به امور مالی❖
دادگاه خانواده، دادگاه اشتغال و دادگاه شهرستان❖

:نمونه ها
حوادث رانندگی جاده ای، سهل انگاری پزشکی و ˂

بالینی
نقض قرارداد˂
بدهی و مسکن˂
کارمندی که از تبعیض رنج می برد˂

دادگاه خانواده
طالق، انحالل مشارکت های مدنی، مسائل مربوط به ˂

گیکودکان، ترتیب مراقبت از کودکان و خشونت خان

قانون کیفری
تجرم کیفری که کل جامعه را تحت تأثیر قرار داده اس❖

(CPS)دخالت پلیس و خدمات پیگرد قانونی عالی ❖

رم رای دادگاه در یک پرونده کیفری این است که فرد مج❖

.است یا مجرم نیست

محکومیت و مجازات در قالب حکم بازداشت، جریمه ❖

ودنقدی یا خدمات اجتماعی برای کسی که مجرم شناخته ش

شورای حل اختالف یا دادگاه عالی❖

:نمونه ها

سرقت، دزدی، آتش سوزی و خسارت کیفری˂

قتل، حمله، حمله جنسی و ضرب و جرح˂

آزار و اذیت و كنترل رفتار˂

انازدواج اجباری، ختنه دستگاه تناسلی زنان؛ قاچاق انس˂

کالهبرداری، پولشویی و تجارت مواد مخدر˂



کلمات کلیدی

و جنسی سو استفاده می تواند فیزیکی، عاطفی، مالی. به معنی استفاده نادرست از قدرت است–سو استفاده 

.باشد

داد و یر نباید فرض شود که رضایت را نمی توان تغی. به معنی موافقت آگاهانه با یک موضوع است–رضایت 

.گرفتزمان پس هر باید توجه داشت که می توان آن را در 

.اقدامی که طبق قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است–جرم کیفری 

.یک اقدام کیفری، که به دلیل ویژگیهای محافظت شده قربانی انجام شده است-جرم تنفر 

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

 های آسیب. عملی با استفاده از نیروی فیزیکی که موجب آسیب می شود یا قصد ایجاد آن را دارد-خشونت 

.ناشی از خشونت می تواند جسمی یا روانی باشند


