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Abstract
Background and Aim: The term "blue victimology" is the study of international
rules, regulations and norms that have been adopted with the focus on UN
documents on criminology and victimology of women and girls. The purpose of this
study is to investigate blue victimology from the perspective of protecting women
and children victims at the level of international regulations and also to identify the
capacities of Iranian domestic law in protecting them, especially in the field of
policing.
Method: This research is a descriptive-analytical method based on international
documents and regulations and the study of Iranian laws and regulations, especially
the criminal procedure approved in 2013, in the field of police protection of injured
women and children in the form of documents and libraries.
Results and conclusion: The study showed that water victimology at the legislative,
judicial and executive levels in Iran, in line with related international regulations, in
various dimensions, has improved the situation of women and children through
measures such as improving police support and reducing the harm of preliminary
research. With the prediction of the juvenile police and the female police, it is on a
new path, but to reach the desired point, it needs new laws and regulations and the
localization of international regulations in accordance with Iranian and Islamic
culture.
Keywords: Blue Victimology, Women Victims, Domestic Violence, International
Documents, Iranian Legal System
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چکیده

زمینه و هدف :اصطالح «بزهدیدهشناسی آبی» ،مطالعۀ قواعد ،مقررات و هنجارهای بینالمللی است که باا
محوریت اسناد سازمان ملل متحد در زمینۀ مسائل جرمشناختی و بزهدیده شناختی مربوط به زنان و دختاران
به تصویب رسیده است .هدف ایان ژا وهش ،بررسای بازهدیادهشناسای آبای از دیادااه حمایات از زناان و
کودکان بزهدیده در سطح مقررات بینالمللای و نیاز شناساایی ررفیاتهاای حقاود داخلای ایاران در زمیناه
حمایت از آنان به وی ه در حوزه ژلیسی است.
روش :این ژ وهش به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اساناد و مقاررات باینالمللای و مطالعاه قاوانین و
مقررات ایران به وی ه آیین دادرسی کیفری مصوب ساا  ،1332در حاوزه حمایاتهاای ژلیسای از زناان و
کودکان بزهدیده به صورت اسنادی و کتابخانهای انجام ارفته است.
یافتهها و نتایج :ژ وهش نشان داد بزهدیدهشناسی آبی در سطوح تقنینی ،قضایی و اجرایی در ایران همساو
با مقررات بینالمللی مرتبط باا آن ،در ابعااد مختلاب ،باعاب بهباود وزاعیت زناان و کودکاان شاده کاه باا
اقداماتی از جمله ارتقای حمایتهای ژلیسی و کاهش آسایبهاای تحقیقاات مقادماتی باا ژایشبینای ژلای
اطفا و ژلی

زن در مسیر جدیدی قرار ارفته ،اما برای رسیدن به نقطه مطلوب ،نیازمناد قاوانین و مقاررات

جدید و بومیسازی مقررات بینالمللی متناسب با فرهنگ ایرانی و اسالمی است.
واژههای کلیدی :بزهدیدهشناسی آبی ،زنان بزهدیده ،خشونت خانوادای ،اسناد بینالمللی ،نظام حقاوقی
ایران

 .1اروه حقود جزا و جرمشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران:
Mahdie.vojdani@gmail.com
 .2اروه حقود جزا و جرمشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ایران واحد قا ،،ایاران ننویسانده
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مقدمه
سازمان ملل متحد به عنوان ژیشاام بازهدیادهشناسای حماایتی ،اقادامات متعاددی را بارای
حمایاات از باازهدیااداان خااا

از جملااه زنااان و کودکااان انجااام داده اساات .اصااطالح

بزهدیدهشناسی آبی ،برای همه فعالیتها ،رویدادها و نوشتههایی به کار میرود که در سطح
جهانی با محوریت سازمان ملل متحد درباره بزهدیداان خا

بر ژایه مفهومها و نظریههاای

بزهدیدهشناسانه در قالب هنجارها ،مقررهها و یا رهنمودهایی باه صاورت قطعناماه و اعالمیاه
شناخته میشوندنرایجیان اصالی،1331 ،

 .)11در واقا بخاش قابال تاوجهی از اساناد و

هنجارهای بینالمللی در سطح سازمان ملل متحاد باا مساائل و موزاوعات زناان و دختاران
ژیوند میخورند .مسلماً یکی از ابزارهای نظام کیفری بارای ژیشاگیری و حمایات از زناان و
کودکان بزه دیده ،ژلی

است که به عنوان زابط داداستری انجام بخش بزراای از فرایناد

تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد .اما اختیارات و امکانات ژلی

تا چه اندازه توان حمایت

از زنان و کودکان بزهدیده را دارد و آیا به تنهایی میتواناد کاافی باشاد یاا ازم اسات ها،
زمااان بااا اقاادامات کیفااری و ژلیساای ،اقاادامات فرهنگاای و اجتماااعی نیااز توسااط دولاات و
سازمانهای ماردم نهااد انجاام ژا؟یردا فراتحلیال ژا وهشهاای انجاام ارفتاه در خصاو
خشونت علیه زنان و کودکاان و تصاویب بر خای قاوانین همانناد قاانون مباارزه باا کاود
آزاری ،زرورت بازتعریب رویکردهای ژلیسی و حماایتی از زناان و کودکاان بازهدیاده را
آشکارتر نموده است .هنجارهای مندرج در اسناد حقود بشری سازمان ملل متحد ،از جملاه
هنجارهای نارر بر من خشونت علیه زنان و کنوانسیون رف کلیه اشکا تبعیض علیاه زناان-
که تعهد دولت ها را بر محو همه اشکا قاچاد و بهرهکشی جنسی زنان شاامل مایشاود -و
ه،چناین ،هنجارهاای ناارر بارشناساایی و حمایات از حقاود کودکاان و نوجواناننهمانناد
کنوانسیون حقود کود

1313و ژروتکلهای آن) و اعالمیه 1311را مایتاوان در راساتای

معیارهای بزهدیدهشناسی آبی برای حمایت از زنان بزهدیاده درنظار ارفات .رویکارد نظاام
کیفری ایران نیز به تبعیت از هنجارهای بینالمللی به موزوع بزهدیدای زنان و کودکان ،باا
ژیشبینی تشکیل ژلی

اطفا و انجام تحقیقات مقدماتی متهمین زن توساط ژلای

آماوزش
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دیده زن ،وارد مرحله جدیدی از رویکردهای حمایتی شده و دغدغههاای قانونگا؟ار ایاران
را در زمینه بزه دیدای زنان و کودکان نشان داد .ه ،راستا و همسو با حمایتهاای کیفاری،
اقدامات تقنینای و اجرایای بارای ارتقاای ساطح معیشات و منزلات زن در جامعاه ایرانای باا
حمایت از زنان سرژرست خاانواده و زناان باد سرژرسات نیاز آغااز شاده اساتنفرزین راد،
،1331

 .)13این ژ وهش سعی دارد به این ژرسشها ژاسخ دهد :یک) مه ،تارین چاالش

فراروی نظام حقاوقی و کیفاری ایاران در راساتای حمایات از زناان بازهدیاده باا تاکیاد بار
بزهدیدهشناسی آبی و اسناد بینالمللی چیستا دو) الزامات قاانونی ژلای

بارای حمایات از

زنان و کودکان در فرآیند تحقیقات مقدماتی همانند بازجویی چیستا
پیشینه پژوهش :برای اولین بار اسالومیر ردو1در کتاب جرمشناسی آبای در ساا  2112باه
بررسی مفهوم و ابعاد و شاخصهای بزهدیدهشناسی آبی ژرداخت .وی این واژه را باه منزلاه
قلمرویی برای مطالعه فعالیتها و رویدادها و مصوبات سازمان ملال متحاد در زمیناه جارای،
بر علیه زنان وکودکان ،بزهدیادای و چگاونگی ژیشاگیری از آن معرفای مایکنادنرایجیان
اصلی،143 ،

 .)1331همچنین ژ وهشی توسط جان .ژی .دوسیچ 2با عناوان زن کشای3باه

موزوع ژاسخهای سازمان ملل نسبت به بزهدیدای زنان و کودکان و نحوه حمایت از زناان
بزه دیده ژرداخته و اصطالح بزهدیدهشناسی آبی را برای توصیب و تالشهای ساازمان ملال
در خصو

حمایت از این بزهدیداان به کار میبرد.

مبانی نظری :در ادامه مبانی نظری به اختصار مرور میشود.
سازمان ملل متحد به عنوان مه،ترین سازمان بینالمللی با توجه به برخورداری و بهرهایاری
از صالحیتها ی عاام ،موزاوع حمایاات از حقاود زنااان را زامن اصاو برابااری و منا
تبعیض ماورد توجه قارار داده و در این زمینه به خلق یک مجموعه میراث تااریخی مشاتمل
بر موافقتنامهها ،استرات یها ،معیارها و برازاری کنفران های باینالمللای بارای ژیشارفت
زنان دست زده استنآقابابایی،133 ،

)31؛ اارچه به دلیال زاعب در زامانت اجارای
1 -redo slavmier
2 -John.p. Dussich
3- femici
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این مقررات و نپیوستن برخی از کشورها به آنها ،اجرایی شدن ایان تادابیر باه عناوان یاک
چالش بزرگ برای جامعه جهاانی مطارح باوده اسات .از اقادامات ساازمان ملال در حاوزه
ژیشگیری از بزهدیدای زنان ،میتوان به اعالمیههای محو خشونت علیه زنان 1و ح؟ف انواع
تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقود کود  ،اعالمیه جهانی حقود بشر ،2میثاد بینالمللای
حقود مدنی و سیاسی ،3میثاد بینالمللی حقود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،4کنوانسایون
محو کلیه اشکا تبعیض علیه زنان ،ژروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیاه اشاکا تبعایض
علیه زنان ،1کنوانسیون مقابله با قاچااد انساان و اساتثمار از طریاق فحشاای دیگاران 1اشااره
کردنقربان نیا،1313 ،

 ،)223که قانونگ؟ار ایران نیز در سا های ا؟شته تقریباً بیشتر ایان

اعالمیهها و ژروتکلها را ژ؟یرفته و در اصالحات قوانین جزایی و مدنی اعما کارده اسات.
همچنین منشور ملال متحاد بر حقاود مسااوی بین زن و مرد تأییاد کارده و اعااالم نمااوده
کاااه فعالیااات ساااازمان بایاااد بااادون تمااایز میااان جاان  ،زباااان ،نااا اد و م؟هاااب انجاااام
شاودنآخوندان،1331 ،

 .)14بنابراین ،با توجه به اینکه بزهدیادهشناسای آبای معماواً در

سه حوزه فراتقنینی ،تقنینی و فروتقنینی در جوام مورد بررسی قرار میایرد ،به نمونههاایی
از قوانین و سیاستهای وز شده در ایران در فاصله سا های  1314تا  1313که باه ناوعی
تحت تاثیر اسناد و قوانین بینالمللی وز اردیده اشاره میشود.
روش
این ژ وهش از نوع اسنادی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بار اساناد و مقاررات
بینالمللی و مطالعه قوانین و مقررات ایران به خصو

آیین دادرسی کیفری مصاوب 1332

در حوزه حمایتهای ژلیسی از زنان و کودکان بزهدیده باه صاورت اسانادی و کتابخاناهای
انجام ارفته است.
1- The convention of elimination all violence against women 1993
2- Universal Declaration of Human Rights 1948
3- International Covenant on Civil and Political Rights1966
4- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966
5- Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against
Women1999
6- Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation
of the Prostitution 1951
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یافتهها
در ابتدای این بخش ازم است یادآوری شود که تنها موردی که در نظام کیفری ایاران ،باه
طور مستقی ،و به صراحت ،موزوع خشونت علیه زنان را مطرح و نفی کارده ،ایحاه حفا
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است که از سا  1331تاکنون در دست بررسای
از اصالحات متعدد و کارشناسی از دولت به مجلا

بارای طای تشاریفات

قرار دارد و ژ

قانونی در  1333/11/24ارسا شاده استنشایخ ااساالمی،1331 ،

 .)212در ساا هاای

اخیر همانند قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفاری و همچناین قاوانین مادنی
همانند قانون حمایت از خانواده ،اامهای مهمی در راستای تطبیق قاوانین داخلای باا قاوانین
بینالمللی برداشته شده است .در میان انواع هنجارها و مقررات قانونی ،تعادادی از هنجارهاا
که با عنوان هنجارهای فراتقنینی1یاد میشوند ،از راهبردهای اصلی سیاست جنایی باه شامار
میآید .به عنوان مثا  ،قانون اساسی بیشتر از اینکه یک قانون باشد باه عناوان یاک میثااد و
تعهد ملی مورد ژ؟یرش برای کل جامعه و غیر قابل تغییر مگر باه موجاب تشاریفات خاا
شناخته شده است ،یا قوانین برنامه توسعه و چش،اندازهای ملی برای یک یا چند دهه آیناده
کشور وز شدهاند .ژیشبینی مقرراتای در خصاو

حمایات از زناان و کودکاان و جارم

انگاری برخی از رفتارها در قوانین جزایی و همچنین سیاستها و برنامههای توسعه ژنج ساله
جنباه ای اساسای و فراتقنینای بااه ایان ماوارد داده تاا اقاادام در خصاو

حمایات از زنااان و

کودکان بزهدیده عالوه بر ژلی  ،بر عهده همه نهادهای دولتی و عمومی قرار ایرد و ماورد
غفلت واق نشود که مه،ترین آنها عبارتند از :اصال بیسات ،قاانون اساسای کاه مقارر دارد:
« همه افراد ملت اع ،از زن و مارد یکساان در حمایات قاانون قارار دارناد و از هماه حقاود
انسانی ،حقود سیاسای ،حقاود اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای باا رعایات ماوازین اساالم
برخوردارند» .در واق این اصل کامالً منطبق است با ماده یک کنوانسیون رف کلیاه اشاکا
تبعیض علیه زنان مصوب  ،1313که صراحتاً مقرر میدارد تبعیض علیه زناان باه معنای قائال
شدن هراونه تمایز ،استثناء یا محدودیت براساس جنسیتاست .2این کنوانسیون بار براباری
1 - Extra legislative norms
2- The Declaration on the Elimination of Violence against Women1979
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کامل زن و مرد و از میان رفتن همه انواع تمایزها در عرصههای مختلب حقاوقی ،سیاسای و
اجتماعی تاکید داشته و درکنوانسیون رف تبعیض علیه زنان نیاز تاکیاد بار حقاود اجتمااعی
زنان وجود دارد که اصل بیست ،قانون اساسی نیز بیانگر این مه ،مایباشاد .قانونگا؟ار ایاران
 )24و تعهاداتی کاه ماورد

نیز در ایان راساتا تعهاداتی را ژ؟یرفتاه اساتنزینالی،1331 ،

ژ؟یرش نظام حقوقی ایران قرار نگرفته در واق با موازین شارعی و قاوانین داخلای ایاران در
تعارض بوده و یا با فرهنگ ایرانی اسالمی همخوانی نداشته است .همچناین اصال  21قاانون
اساسی در مقام تبیین جزئیات حمایت از زنان و سیاساتگ؟اری در ایان زمیناه بیاان مایدارد:
«دولت مورب است حقود زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نمایاد و
امور زیر را انجام دهد :یک) ایجاد زمیناههاای مسااعد بارای رشاد شخصایت زن و احیاای
حقود مادی و معنوی او؛ دو) حمایت مادران ،باه خصاو

در دوران باارداری و حضاانت

فرزند ،و حمایت از کودکان بی سرژرست؛ سه) ایجااد داداااه صاالح بارای حفا کیاان و
بقای خانواده و ایجاد بیمه خا

بیواان و زنان سالخورده و بی سرژرسات؛ چهاار) اعطاای

قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطاه آنهاا در صاورت نباودن ولای شارعی».
بسیاری از این تدابیر حمایتی از زمان تصویب قانون اساسی ایاران تاا باه اماروز باا قاوانین و
مقررات مختلب از جمله قانون حمایت از خاانواده جاماه عمال ژوشایده و اجرایای شاداند،
هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و صرف قانونگ؟اری بدون
توجه به متغیرهای دیگری که بر خانواده و جایگاه زن تااثیر مساتقی ،دارد ،همانناد وزاعیت
اقتصادی ،اصالح دیدااههای فرهنگی و اجتماعی و مانند آن ،نمیتواناد ژیشاگیری ماوثری
از بزه دیدای زنان و دختران انجام دهد .فرزند کشی بنا باه دایال سانتی و ناموسای همانناد
مواردی که در سا  1331اتفاد افتاد و عدم امکان ژیشگیری از آنها توساط ژلای

و ساایر

نهادهای حمایتی نشان میدهد همچنان زناان و کودکاان در معارض بازرگتارین خطارات
اجتماعی قرار دارند .1در اسناد ملی و راهباردی کاه در ساا هاای ژا

 -1قتل فجی یک کود

از ژیاروزی انقاالب

 13ساله به دست ژدرش با داس در حا خواب در یکی از استانهای کشور به دلیل فاراراز

خانه موج استردهای از واکنشهای اجتماعی و حقوقی را در جامعه در ژی داشت.
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اسالمی در ایران تدوین شده ،توجه وی های به موزوع خانواده ،زنان ،کودکان و ژیشاگیری
از بزهدیدای آنان اشاره شده که اه ،آن عبارتند از :سند چش،انداز الگاوی ایرانای اساالمی
ژیشرفت که این سند در سا  ،1331مبانی و آرمانهای ژیشرفت ایاران را در  11ساا آیناده
طراحی کرده و به بررسی ابعاد و مبانی مختلب زندای اع ،از مساائل فرهنگای و اقتصاادی
ژرداخته است .تدبیر شماره  41این سند ،بار منزلات و جایگااه اجتمااعی زناان و نیاز ایجااد
فرصتهای عادانه برای آنان تاکید داشته و این امر حاکی از آن است که مسئله زنان و نیاز
دسترسی به فرصتهای شغلی برابر با مردان یکی از دغدغههای متفکرین در طی ساا هاای
ژیش رو باوده و نشاان از آن دارد کاه زناان در قاوانین و مقاررات ماا هماواره ماورد مداقاه
قانونگ؟ار اسالمی و فعاان حقود بشر بودهاندناویلی،1331 ،

 .)112در این سند جایگااه

زنان در خانواده تثبیت شده و همزمان امکان اشتغا آنها در مشاغلی که به ورایب ماادری
آنها آسیب نمیزند فراه ،شده است که مقررات مربوط به این موزاوع در قاانون کاار باا
ممنوعیت ارجاع کار فیزیکی سنگین به زنان و یا بکارایری زنان باردار اجرایای شاده و در
سایر مشاغل ،با اعطای تسهیالتی از جمله خدمت نیمه وقت و یا بازنشستگی با سنوات کمتر
اعما می اردد و در راستای اجرای این سند ،زناان در ایاران در مشااغلی همانناد ژلیسای و
ژرستاری با دارا بودن  11سا سابقه خدمت مایتوانناد ژایش از موعاد بازنشساته شاوند .در
برنامه چهارم توسعه چندین ماده به مسئله زنان اختصا

یافته و بار اسااس مااده  ،31دولات

مورّب شده به منظور اجرای اصل  31قانون اساسی ،به سازنداان مسکن که برای زناان بای
سرژرست خانه می ساازند ،یاراناه کاارمزد تساهیالت مساکن ژرداخات نمایاد .در مااده 41
سیاستهای اشاره شده که دستگاههای اجرایی مورفند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود
را برای طراحی و اجرای دورههای آموزشی زمن خدمت کارکنان ،باه ویا ه زناان صارف
کنند .همچنین در راستای ایجاد عدالت در ژرداخت حقود و مزایا ،افزایش مستمری ماهیانه
خانوادههای نیازمند و بی سرژرست و زنان سرژرسات خاانواده تحات ژوشاش دساتگاههاای
حمایتی بر مبنای چهل درصد حداقل حقود و دستمزد انجاناده شاده اساتنکلهر،1331 ،
 .)11یکی از اقدامات دیگری که در این راستا انجام ارفتاه و بسایار نتاایج مثبتای داشاته
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اجرای ماده  14قانون حقود و مزایای مستمر ارتاش اسات کاه بار اسااس آن ااار یکای از
کارکنان نظامی یا انتظامی به هر دلیلی با سنوات خادمتی بااای  11ساا اخاراج شاود ،باه
همسر او سه ژنج ،حقود و مزایای وی تعلق میایرد و این امر باعاب مایشاود تاا همسار و
فرزندان این افراد دچار عسر و حرج نشوند .1برنامه ژنج ،توسعه مصوب  1331نیاز در ماواد
 33و  ،231به صراحت در راستای حمایت و ژیشگیری از آسیبهای اجتماعی زناان تادوین
شده و بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در همۀ امور مشتمل بر محورهای تحکی ،بنیاان
خانواده ،بازنگری قوانین و مقررات مربوطه ،ژیشاگیری از آسایبهاای اجتمااعی ،توساعه و
ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرژرست
خانوار و زنان بدسرژرستنشاید بتوان افت قانونگ؟ار باه طاور زامنی در مقاام حمایات از
زنانی که در معرض خشونت کالمای و یاا فیزیکای قارار ارفتاهاناد برآماده اسات) ،تاأمین
اجتماعی ،اوقات فراغت ،ژ وهش ،استرش فرهنگ عفاف و حجااب ،ارتقاای سالمت نباا
هدف اصالح و درمان زنان آسیب دیده) ،توسااعۀ تواناااییهاای ساازمانهاای ماردم نهااد،
ارتقای توانمندیهای زنان مادیر و نخباه ،توساعۀ تعاامالت باین المللاای ،تعماایق باورهاای
دینی و اصاالح ساخاتار اداری تشکایالتی زنان و خاناواده تاکید داشاته اسات .و در نهایات
در برنامه شش ،توسعه مصوب  1331با سیاست ا؟اری در حوزههای مختلب بارای زناان از
جمله عدالت جنسیتی و ارتقاء شغلی که اصلی ترین بخش مربوط به زن و خانواده در برنامه
شش ،توسعه در قانون فود میباشاد باا رویکارد عادالت جنسایتی ،دساتگاههاای اجرایای را
مورب به برنامه ریزی در جهت تحکی ،بنیان خانواده ،استیفای حقود زنان و ارتقاای نقاش
ایشان در مسیر رشد و توسعه کشور مایساازد .هرچناد قاوانین برناماه توساعه یکای ژا

از

دیگری اجرایی شدند ،اما بسیاری از تدابیر مندرج در این برنامهها با علل و عوامال مختلفای
تحقق ژیدا نکردندنملکزاده،1311 ،

 .)32انتظار مایرفات کاه در ژایاان اجارای برناماه

 .1فلسفه وز این قانون به یک ماجرای واقعی مربوط مای شاود کاه طای آن همسار زنای باه اتهاام رابطاه نامشاروع از
خدمت اخراج شده و بالفاصله ژ

از اخراج به یکی از استانهای جنوبی متاواری مای شاود و در نتیجاه همسار وی باا

چهار فرزند بدون حقود و مستمری بااقی مای ماناد لا؟ا تصاویب ایان قاانون یکای از ااامهاای مثبات و قابال تحساین
قانونگ؟ار ایرانی در جهت حمایت از حقود زنان و کودکان محسوب می اردد.
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شش ،توسعه حداقل بخشی از سیاستهای منادرج در آن در خصاو

حمایات از زناان در

معرض آسیب و ایمن سازی جامعه بارای فعالیاتهاای آناان تحقاق یاباد ،اماا همچناان کاه
بسیاری از بخشهای دیگر این برنامهها تحقق نیافته ،بخش مربوط به حمایت از زنان نیز تنها
در برخی از حوزههای تفنینی تحقق یافته است .1به نحوی که به دلیل مشکالت متعدد ،حتی
ژیشبینی بند ت ماده  111قانون برنامه شش ،توسعه ایران ،در خصو

نسبت ماموران ژلی

به کل جمعیت که  21به  1111و نسبت ماموران زن به ماموران مرد که  11به  111مایباشاد
نیز تحقق ژیدا نکرده و ژلی

اطفا نیاز همچناان در مرحلاه تشاکیل قارار دارد .قاوانینی نیاز

وجود دارد که به عنوان اقدامات تقنینی در جهت حمایت از زنان شاناخته شادهاناد؛ در ایان
خصو

می توان به قانون مجازات اساالمی و برخای مقاررات جزایای اشااره کارد کاه در

جهت حمایت از زنان ،رفتارهای مختلفای را جارم انگااری کاردهاناد .در مااده  122قاانون
مجازات اسالمی مصوب 1311نبخش تعزیرات) ،تعرض به زنان در دوران باارداری باه ایان
شکل جرم انگاری شده که «هر ک

عالماً و عاماداً باه واساطه زارب یاا ا یات و آزار زن

حامله ،موجب سقط جنین وی شود ،عالوه بر ژرداخت دیه یا قصا
از یک تا سه سا محکوم خواهد شد» .سپ

حسب مورد به حاب

در ماده  169همان قانون ،یکیی از میواد

قانونی که از امنیت و آسایش زنان به طور کامل حمایت میکند ،انشاء گردییده و
عنوان شده «هرکس در معابر عمومی یا اماکن عمومی متعرض یا مزاحم اطفال ییا
زنان بشود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان تیوهین کنید بیه

حبس از دو ماه تا شش ماه و تا  02ضربه شالق محکیو مییشیوند»ناسادی،1311 ،
 .)11قانون حمایت از اطفا و نوجوانان نیز که در سا  33به تصاویب رساید ،در زمیناه

 .1به عنوان مثا در ماده  42قانون ایین دادرسی کیفری مصوب  1332عنوان شده:ننبازجویی و انجام تحقیقات
مقدماتی از زنان و اطفا حتی المکان باید توسط ژلی

آموزش دیده زن انجام ژ؟یرد )).ولی نکته جالب اینجاست که

حتی در این ماده ه ،مقنن از کلمه می بایست که در برایرنده مفهوم الزام است استفاده نکرده و از واژه حتی اامکان
که دربرایرنده مفهوم الزام با وجود شرایط است استفاده نموده که نشان می دهد بسترهای ازم در جامعه برای انواع
حمایتهای کیفری از زنان به خصو
مالی و نیروی انسانی عاقالنه نمی باشد.

زنان بزهدیده وجود ندارد و الزام سازمانها به رعایت انها بدون داشتن امکانات
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حمایت از اطفا و نوجوانان مقررههای متعددی را وز کرده است و یکای از موزاوعات
مهمی که در قانون م؟کور جرم انگاری شده است موزوع ِ خودکشی اسات؛ مااده  14ایان
قااانون ،نمایااانگر ِتااالش مقاانن در جهاات ژیشااگیری از ژدیااده خودکشاای در میااان اطفااا و
نوجوانان می باشد که اام بسیار مهمی در جهت حمایت افتراقای اسات .ایجیاد مزاحمیت

برای کودکان و زنان از جرایم عمومی غیر قابل گذشت بوده و بدون شاک آزار و
ا یت جنسی بر زنان و دختران به عنوان یکی از اناواع انحرافاات اجتمااعی و مصاداد باارز
خشونت علیه آنان محسوب میشود .به هماین دلیال نظاامهاای مختلاب کیفاری در جهاان،
راهکارها ،تدابیر و اقدامات وی های را درخصو

کنتر  ،برخورد و ریشاه کان کاردن آن

اتخا کردهاند .اقدامات حمایتی ژلیسی برای کاهش خشونتهای خانوادای و ژیشاگیری از
آن ،راهاندازی بخش مشاوره در اکثر کالنتریهاای کشاور مایباشاد کاه در ایان بخاش باا
اسااتفاده از ژلاای

زن آمااوزش دیااده ،بااه زنااان باازهدیااده و یااا در معاارض آساایب ،انااواع

آموزشهای ژیشگیری و اعالم خشونت ارائه شده و برخی از انها به انجمنهای حمایات از
زنان همانند انجمنهای زنان بی سرژرست معرفی میشوند .درچند دهه ا؟شته ،تاالشهاای
فزایندهای در سطح بینالمللی برای جلوایری از خشونت علیه زنان ،از جمله مه ،ترین ناوع
خشونت فیزیکی یعنی قتل آنها صورت ارفته و نابرابریهای جنسیتی و همچنین نگارشهاا
و کلیشههاای منفای در ماورد زناان و دختاران باه خصاو

بهارهکشای جنسای از آنهاا در

کشورهای غربی ،یکی از دایل قتل آنها شناخته شده استنصادقی فسائی،1331 ،
برابر آمارهای ژلی

.)31

آااهی در سا  1331و همچنین دادسرای وی ه قتال تهاران ،بیشاترین

انگیزه برای وقوع قتل زناان در تهاران موزاوعات مارتبط باا مساائل خاانوادای باوده و در
شهرستانها موزوعات ناموسی در رتبه او قرار دارند .در خصو

قتل کودکان نیز ،علت

اصلی اعتیاد والدین به مواد مخادر صانعتی یاا اباتالی آناان باه اخاتالات روانای باوده کاه
زرورت مداخله ژلی

و دستگاه قضایی برای مهار حالات خطرناا

برخای از والادین باه

کمک دولت ،جامعه مدنی و عموم شهروندان را اجتناب ناژ؟یر میسازد .زنانی کاه قابالً باه
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دایلی آسیب دیده و یا در حاشیه اجتماع و در انزوا زنادای مایکنناد ،1بیشاتر در معارض
خطر بوده و زنانی که از فقر اقتصادی و فرهنگی رنج برده و یا مهاجر هساتند نموناههاایی از
زنان آسیب ژ؟یر محسوب میشوند2نرستمی،1331 ،

 .)11خشونت ممکن اسات لفظای،

رفتاری و یا اقدامی باشد کاه هادف آن رنجانادن ،هشادار ،تحقیار ،ارعااب ،خاوارکردن و
شرمسار نمودن زنان باوده و یکای از اقادامات ژیشاگیرانه در نظاام کیفاری ایاران در زمیناه
کاهش خشونتهای کالمی و رفتاری با زنان و کودکان استفاده از ژلی

زن است تاا بادین

وسیله از نابهنجاریهایی که بر روحیه کودکاان و زناان تااثیر منفای دارد در فضاای جامعاه
کاسته شاود .همچناین یکای از ماموریاتهاای بخاش مشااوره در کالنتاریهاا،شناساایی و
ازارش موارد کود

آزاری و همسر آزاری در مواردی است که بزهدیده یاا مجنای علیاه

به دلیل اینکه تحت سلطه بزهکار قارار دارد ،نمایتواناد آن را اازارش نمایدنعبادی نا اد،
،1331

 .)413درکنوانسیون رف اشکا خشونت ،میان خشونتهای رفتااری و خشاونت

جنسی تمایز ایجاد شده و در خصو

تعریاب خشاونت جنسای مقارر مایدارد« :خشاونت

جنسی ،هر نوع ژیشنهاد جنسی ،تقازای عمل جنسی ،آزار فیزیکای وکالمای دارای ماهیات
جنسی و یا هار ناوع رفتاار جنسای اسات کاه منجار باه اهانات یاا تحقیار زناان یاا کودکاان
اردد»3نآ ری،1331 ،

 .)211تقریباً برای همه مواردی که در این تعااریب آورده شاده

در قانون مجازات اسالمی تحات عناوان تجااوز باه عناب ،مزاحمات بارای زناان و ...جارم
انگاری شده است .حمایت از تمامیت جسمانی زنان در قانون سقط درمانی کاه باه صاورت
ماده واحده در سا  1314تصویب شد ،که در مقام حمایت از زنان البته با محدودیتهاایی
در مقایسه با هنجارهای بینالمللی انجام شده است .در متن ماده واحده آماده اسات« :ساقط
 .1منظور زنانی هستند که کمتر در اجتماع حازر شده و معاشرت با همسایگان و دوستانشان ندارند.
 .2مروری بر ژرونده های جنایی در اداره قتل آااهی تهران نشان می دهد که 41درصد از زنانی که در طو یک سا
به قتل رسیدهاند به تنهایی و به دور از اقوام و بستگان خود زندای می کردند برخی از این افراد از همسران خود طالد
ارفته و برخی دیگر نیز زنانی بودند که ازدواج نکرده اما زندای ژر خطر مجردی را به زندای ایمن در کنار خانواده
ترجیح می دهند.
3- UN secretariat ,prohibition of discrimination ,harassment ,including sexual
harassment and abuse of authority, february 2008
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درمانی با تشخیص قطعی سه ژزشک متخصص و تأیید ژزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین
که بهعلت عقب افتادای یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که باا
تهدید جانی ماادر تاو م باشاد قبال از ولاوج روحنچهارمااه) باا رزاایت زن مجااز اسات و
مجازات و مسئولیتی متوجه ژزشک مباشر نخواهد بود» .براساس اازارش ساازمان بهداشات
جهانی هیچ کشوری وجود ندارد کاه در شارایط تهدیاد خطار جاانی بارای ماادر ،ساقط را
نپ؟یرد و در ماده 12کنوانسیون رف تبعیض علیه زنان آمده که دولتهاای عضاو بارای رفا
تبعیض از زنان در زمینه مراقبت های بهداشتی آنان ،کلیه اقدامات ازم را باه عمال خواهناد
آورد تا دسترسای باه خادمات بهداشاتی از جملاه خادماتی کاه باه تنظای ،خاانواده مرباوط
میشوند ،بر اساس رعایت مساوات بین مردان و زنان تضمین شود .در واق هدف از قاانونی
کردن سقط جنین ،حق دسترسی برابر به مراقبتهای ایمنی در حوزه حقود سالمت 1توسط
سازمان بهداشت جهانی است تا از سقطهای غیرقاانونی و زیرزمینای جلاوایری کنادنحاج
علی،1311 ،

 .)214رویکرد ژلی

در ایران برای ژیشگیری از ساقط جناین باه خصاو

در مواردی که بنا به دایل مختلب هر دو والدین تصمی ،به انجام آن میایرناد ،ایان اسات
که مراکز درمانی و ژزشکانی که مبادرت به این امر مینمایند باه شادت ماورد کنتار قارار
می ایرند و این کنتر در خصو

م راکاز درماانی و ژزشاکانی کاه ساابقه ارتکااب چناین

اعمالی دارند استمرار دارد ،اما ژیشگیری ژلیسی نافی ژیشگیری اجتماعی نباوده و ازم اسات
ژیشگیری اجتماعی از سقط جناین نیاز تقویات شاود .در قاانون مادنی ایاران ،ماواد  1141و
 1111و  1131و  ،1113به حقود زنان اختصا
مثا مهمی در خصو

کنتر کود

داده شده و در میان این مواد ،مااده 1141

همسری استنحاجی ده آبادی،1331 ،

 .)12در

سا  2111ژیشرفت چشمگیری در زمینه حمایت از دختران صورت ارفت و سن بلوغ از 3
سا به  13سا افزایش یافت ،اما ه ،چناان اجاازه ازدواج را در اختیاار ژادر و یاا تشاخیص
دادااااه ق ارار دادهانااد و کنوانساایونهااای الحاااقی از جملااه کنواساایون حقااود کااود

و

ژروتکلهای آن از دیگر مقررات غیر کیفری است که ایران باا حاق تحفا 2باه آن ژیوساته
1- Public health law
2- Reservation of rights
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استنلیندمن،2112 ،

 .)342نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصو

شرط حاداقل

سن برای اقدام به ازدواج ،دستخوش تحوات متعاددی شاده و مقاررات متناوعی را تجرباه
نموده استنشکری،1311 ،

 .)41در ماده  1141قانون مدنی ،نکااح دختار قبال از بلاوغ

منوط به اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه بوده و ماده  1143نیز نکاح دختار
باکره را اارچه به سن بلوغ رسیده باشد ،موقوف به اجازه ژدر و یا جد ژدری وی مایداناد.
همچنین ماده 1131قانون مدنی نیز بیان میدارد« :در صورتی که دوام زوجیت موجب عسار
و حرج زوجه باشد 1وی میتواند به حاک ،شارع مراجعاه و تقازاای طاالد کناد و چنانچاه
عسر و حرج م؟کور در محکمه ثابت شود دادااه میتواند زوج را اجبار باه طاالد نمایاد و
در صاورتی کاه اجباار میسار نباشاد زوجاه باه ا ن حااک ،شارع طاالد داده مایشااود» .در
سا  1311عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیاه ژ؟یرفتاه
شده و در سا  1311مقرر شد« :عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  13سا تمام شمسای
و ژسر قبل از رسیدن به سن  11سا تمام شمسی منوط است باه ا ن ولای باه شارط رعایات
مصلحت با تشخیص دادااه صالح» و نیز یکی از ورایفی که به زاابطین داداساتری زن در
مراکز مشاوره کالنتری هاا داده شاده ایان اسات کاه در صاورت مشااهده ماواردی همانناد
کود

همسری و ...به سرعت مراتب را به مقام قضایی اطاالع دهناد تاا از وقاوع جارای ،و

آسیبهای بعدی ژیشگیری شود.
بر مبنای قانون واا؟اری حق حضانت فرزندان صغیر و یا محجور باه ماادران آنهاا و نقاش
کالنتاریهااا در اجاارای آن کااه در سااا  1314تصااویب شااد ،حضااانت فرزناادان صااغیر یااا
محجوری که ژدرانشان به مقام واای شهادت رسایده و یاا فاوت شادند ،باا ماادران آنهاا
خواهد بود و هزینه متعارف زندای این فرزندان چنانچه از اموا خودشاان باشاد در اختیاار
ولی شرعی است و اار از ط ریق بودجاه دولات و یاا از بنیااد شاهید ژرداخات مایشاود ،در
اختیار مادرانشان قرار میایرد ،مگر آنکه دادااه صالح در ماوارد ادعاای عادم صاالحیت
مادر حک ،به عدم صالحیت بدهد .همچنین ماده  1113در خصاو
 .1خشونت فیزیکی ،کالمی و حتی روانی می تواند از مصادیق تمثیلی عسر و حرج باشد

حضاانت و نگهاداری
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طفلی که والدین او از یکادیگر جادا زنادای مایکنناد ،ماادر را تاا سان  1ساالگی دارای
اولویت بر شمرده است .زمانی که حضانت طفل بر عهاده ماادر باوده و ماادر ازدواج کناد،
حضانت از او سلب شده و به ژدر واا؟ار میاردد .بنابراین بسیاری از مادران تا زماانی کاه
سرژرستی فرزندان خود را بر عهده دارند در راستای حف این حاق قاانونی خاود ،اقادام باه
ازدواج نمیکنند و این امر از نظر شرعی و انسانی شاید تا حدودی بر خالف مصلحت زناان
باشد .شایان به کر است در خصو

مسئله حضانت رویههای کشورها متفاوت باوده و در

برخی از کشورها ،در بحب حضانت طفل دختر ،مادر تا رسیدن به سن بلوغ که سان ژاانزده
سا است حضانت را بر عهده دارد و بعد از آن حق انتخاب با دختر بوده و برای ژسر نیاز تاا
سن هفت سا حضانت با مادر میباشد1نصفدری،1331 ،

 .)21نقاش ژلای

در اجارای

این قانون به مشاوره و معازدت قضایی به مادرانی بر میاردد که به دلیل ادعای اطرافیاان،
کودکان صغیر در معرض آسیب و از بین رفاتن حاق حضاانت و یاا محرومیات از آن قارار
میایرند .یک ژیشرفت دیگر در زمینه حمایت از زنان ،تعیاین تکلیاب فرزنادان حاصال از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که براساس آن فرزندان زنان ایرانی که باا ماردان
خارجی ازدواج میکنند ،قبل از رسیدن به سان  11ساالگی باه درخواسات ماادر ایرانای در
صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران در میآیند .در ماده  11کنوانسیون رفا کلیاه
اشاکا تبعاایض علیااه زنااان ،آنهااا از حقاود و مساائولیتهااای یکسااان در مااورد قیموماات،
حضانت و سرژرستی و به فرزندی ارفتن کودکان برخوردار بوده و در ماده  3دو عضو را
مکلب کرده که به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشاان حقاود برابار و یکساان اعطاا
کنند .بر اساس قانون مدنی ایران ،تابعیت از طریق مادر به فرزند منتقل نشده و در واقا ایان
ایحااه را ماایتااوان اااام مهم ای در اصااالح قااوانین در جهاات رف ا تبعاایض علیااه زنااان
دانستنتدین،1311 ،

 .)112تالشهای جهانی در راستای حمایت از کاود

آسیب ژا؟یرترین عضاو خاانواده ،منجار باه تصاویب کنوانسایون حقاود کاود

باه عناوان
در ساا

1313اردید که ایران در سا  1312طی ماده واحدهای به شرط عدم مغایرت مفاد آن ساند
 .1قانون عربستاننالتشری الجنایی ااسالمی)
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با موازین شرعی و حقود داخلی به آن ژیوست .یکای از تعارزاات باین ایان کنوانسایون و
حقود داخلی ایران ،معیار و مال

سن کود

کود  ،فرد کمتر از هجده سا را کود

است به این صورت که کنوانسیون حقاود
شمرده ،اما در قوانین ایران با تاکید بر جنسایت

و در نظر ارفتن اماره بلاوغ ،دختار را تاا  3ساالگی و ژسار را تاا  11ساالگی کاود

طفال

میدانند .بنابراین ژرسش اصلی این است که آیا در شرایط فعلی جوام  ،دختار  3سااله باال
شده استا برخی ژاسخها به این سوا منفی است ،زیرا بلوغ فقط بلوغ بیولوژیاک نباوده و
یک دختر  3ساله را به سختی میتوان از لحاا روانای کاه یکای دیگار از معیارهاای بلاوغ
است ،بال نامیدنارسطا،1311 ،

 .)213قانون الحااد دولات جمهاوری اساالمی ایاران باه

ژروتکل اختیاری کنوانسیون حقود کود

مصوب  21می سا  2111با عناوان «همکااری

دو عضو جهت حف مناف کودکان و جلوایری از قاچاد و هرزه نگاری» ماوردی دیگار
از اقدامات غیر کیفاری اسات کاه بار طباق ماواد آن ،کشاورهای عضاو فاروش ،فحشااء و
هرزهنگاری کودکان را بهاونهای که در این ژروتکل ژایشبینای اردیاده ،ممناوع خواهناد
ساخت
سومین اقدامات در راستای حمایت از زنان در ایران اقدامات فروتقنینی 1میباشند که شاامل
آیین نامهها و بخشنامهها و سایر مقررات بوده و مه ،ترین آنان راهاندازی بخش مشااوره باه
خانوادهها در کالنتریها و آیین نامه اشتغا زنان در جمهاوری اساالمی اسات کاه باه آنهاا
اشاره میشود .آیین نامه اشتغا زنان در جمهوری اسالمی ایاران مصاوب  1311باا الهاام از
هنجارهای بین المللی به وی ه آن چه در کشورهای متحد منعک

شده ،مقرراتی را در مورد

اشتغا زناان در جمهاوری اساالمی در ساا  1332باه تصاویب رسااند و براسااس آن بایاد
امکانات ازم برای بهره مندی از توانایی زنان و امکان رشد و ژیشرفت آنان باه طاور خاا
در محل کار فراه ،شده تا از سالمتی جسمی و روحی یاا عااطفی آنهاا حفارات شاود .در
ماده  11کنوانسیون رف کلیه اشکا تبعایض علیاه زناان ،عناوان شاده کاه کلیاه دو عضاو
مورفند تا هراونه تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغا را از بین ببرند و به منظور حمایاتهاای
1- Subordinate legislative norms
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روانی و اجتماعی و به وی ه مددکاری اجتماعی از بزهدیداان و خانوادههاایشاان باه ویا ه
بزهدیداان زن که بیشتر در معارض بازهدیادای ثانویاه خواهناد باود مراکاز مشااورهای در
کالنتری ها ایجاد اردیده است که اماروزه نزدیاک باه  44مرکاز در کالنتاریهاا خادمات
مشاوره را ارائه میدهند.
بحث و نتیجه گیری
دامنه وسیعی از مقررات بینالمللی ،حمایتهایی را نسبت به زنان و کودکان بزهدیده شامل
میشود که به دلیل آسیبه ای فاراوان اجتمااعی ،تاکیاد بیشاتر بار ماواردی همانناد اعماا
خشونت و تبعیض علیه این افراد بوده اسات ولایکن باا وجاود ایان هنجارهاای باینالمللای،
تاکنون بنا به دایل زیادی از قبیل فرهنگ حاک ،بر جوام و عدم وجود زامانت اجراهاای
قدرتمند ،بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای ژیشرفته نیز نتوانستهاند به طاور کامال
این موارد را اجرایی نمایند .در ژاساخ باه ایان ساوا کاه مها ،تارین چاالش فاراروی نظاام
حقوقی و کیفری ایران در راستای حمایت از زنان بزهدیده با تاکید بر بزهدیدهشناسی آبی و
اسناد بینالمللی چیست ،میتوان بیان داشت در نظام کیفری و حقوقی ایران نیز قانونگا؟ار،
ه ،سو با مقررات بینالمللای ،در ساطوح فارا تقنینای و تقنینای و فروتقنینای اقادام باه جارم
انگاری و وز قوانین حمایتی در جهت حمایت از زنان نموده است .اما مها ،تارین چاالش
فراروی نظام حقاوقی و کیفاری ایاران در راساتای حمایات از زناان بازهدیاده باا تاکیاد بار
بزهدیدهشناسی آبی و اسناد بینالمللای مرباوط باه سیاسات جناایی اجرایای باوده و سیاسات
جنایی تقنینی ایران در سا های ا؟شته توانسته بسیاری از هنجارهای بینالمللی در این زمینه
را تبدیل به قوانین و مقررات کیفری و یا حمایتی نماید .برابر یافتههاای ایان ژا وهش ،نظاام
کیفری و حقوقی ایران در سطوح قضایی و اجرایی دچار نواقص و کاستیهاایی در مقایساه
با معیارهای بینالمللی بزهدیدهشناسی آبی بوده و در نتیجه در برخی ماوارد امکاان حمایات
کامل از زنان در برابر آسیبهای اجتماعی به صورت کامل فراه ،نمیاردد ،اماا توجاه باه
قوانین وز شده نشان می دهد قانونگ؟ار ایاران در مسایر درساتی حرکات کارده اسات .باه
عنوان نمونه ژیش بینی بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی از زنان و کودکان توساط ژلای
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آموزش دیده زن و همچنین اعطای صالحیت به نهادهای مادنی و ساازمانهاای ماردم نهااد
حامی زنان بی سرژرست در ژیگیری شکایات آنها در این قانون ،اامهای بسایار مهمای در
راستای حمایت از زنان در فرآیند دادرسای و ژیشاگیری از بازهدیادای ثانویاه آنهاا باوده
است .همچناین جایگااه خاانواده و اشاتغا زناان در برناماههاای ژانج سااله توساعه ایاران و
ژیشبینی برنامههای منسج ،برای دولت و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی نشان از عازم
مقنن برای ارتقای کمی و کیفی زندای زنان در ایران است ،اما اینکه تا چهانادازه مقاررات
و سیاست ا؟اریها در مسیر مشخص شده اجرایی شده و علل و عوامل موثر در عدم تحقق
برخی از برنامه های تدوین شده در حوزه حمایات از زناان باه خصاو

زناان بازهدیاده باه

مسائل اقتصادی و اجتماعی برمیاردد .در نهایت یافتههای ژا وهش نشاان مایدهاد کاه باا
وجود اقدامات تقنینی و ژلیسی بسیار مطلوب و مناسب در سا های اخیر برای رف خشاونت
علیه زنان در ایران ،وزعیت زنان و کودکان به خصاو

دختاران در جامعاه ایرانای تحات

تاثیر مسائل مختلب اجتماعی و در راس آن مشکالت فرهنگی هنوز به طور کامل در مسایر
رف خشونت و تبعیض قرار نگرفته است .از طرف دیگر عدم اجرای کامال قاوانین حماایتی
مرتبط باا زناان و کودکاان همانناد قاوانین مارتبط باا حمایات از زناان سرژرسات خاانوار و
کودکان کار ،نشان میدهد اقدامات تقنینی زمانی مثمر ثمر میباشد ،که زمینههاای اجرایای
آن فراه ،شده و جامعه ه ،از نظر فرهنگی آماده ژ؟یرش آن باشد.
پیشنهادها :بر اساس یافتههای ژ وهش ژیشنهادهای زیر ارائه میشود.
 ارتقای سطح تعامل بین نهادهای دولتای و غیار دولتای ملای و همکااری آنهاا باا
سازمانهای بینالمللی در زمینه حمایت از زنان و کودکان به خصو

زناانی کاه

در معرض آسیب و بزهدیدای قرار دارند و ایجاد بانک اطالعاتی در قاوه قضاائیه
و ژلی
آنها؛

ژیشگیری در خصو

خشونت علیه زنان و ژیشگیری از بزهدیدای ثانویه
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 استرش بخش مشاوره کالنتری هاای باا اساتفاده از زناان ژلای

آماوزش دیاده و

مسلط باه علاوم جناایی و روانشناسای باا هادفشناساایی و رسایدای باه زناان و
کودکانی که در معرض خشونت و سایر آسیبهای اجتماعی قرار دارند؛
 اتخا تدابیر مناسب برای ژیشگیری از خشونت علیه زنان در فرآیناد رسایدای در
مراج قضایی و ادارات ژلای

باا راهانادازی ژلای

اطفاا و تاامین ژلای

زن در

سراسر کشور؛
 استرش مراکز معازدتی جهت ارایه خدمات به زنان و کودکاان خشاونت دیاده
در حاوزههااای مختلااب درماانی ،اقتصااادی و قضااایی باا اسااتفاده از ررفیااتهااای
سازمان های مردم نهاد و همچناین باه کاارایری اسااتید و حقاود داناان در قالاب
ژلی

افتخاری؛

 وز استرات یهاایی در م تاون فارا تقنینای در حاوزه محاو خشاونت علیاه زناان و
دختران که میزان جدیت مقنن را در خصو

حمایت از آنان را نشان دهد؛

 انجام ژ وهشهای علمی مرتبط با مسائل زنان به منظورشناسایی چالشهاای ژایش
روی در فرایند بزهدیدای شان؛
 آموزش نحوه ژیشگیری از آسیبهای اجتماعی به والدین و سرژرستان قاانونی ،باا
هدف ایجاد مهارتهای کارآمد در جهت کاهش خشونت مانناد کنتار خشا ،و
چگونگی مواجهه با مشکالت به وی ه آموزش نحوه مدیریت فرزندان به والدین؛
 ایجاد محدودیت در خصاو

ژیشاگیری از کاود

همساری ،از جملاه محادود

کردن ثبت واقعه ازدواج به ا؟راندن دورههای توانمند سازی؛
 بکارایری راهکارهای مراقبتی و حفارتی توسط مراجا قضاایی در ماواردی کاه
احتما اعما فشار بر بزهدیده برای انصراف از شکایت وجود دارد.
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قدردانی
از همه اساتید محترم به خااطر راهنماایی و مسااعدت در نگاارش ایان مقالاه سپاساگزارم و
همچنین از مسئولین محترم مرکز آموزش کوثر دانشاگاه علاوم انتظاامی اماین باه خصاو
مسئولین نشریه ژلی

زن که زمینه تحقیاق و ژا وهش در حاوزه زناان و بازهدیادهشناسای را

فراه ،نمودهاند ،کما تشکر و قدردانی را دارم.
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