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 ۱معرفی مادیول 

 مغلق مسئلهخشونت مبنی بر جندر ) جی بی وی (، یک  دانستن

 

محتویاتمادیول

اینمادیولدرموردماهیتخشونتمبنیبرجندروهمچنانانواعواسبابمختلفهانمعلوماتفراهممیکند،

دانستناینهابنیادمتباقیبخشهایکورسراتشکیلمیدهد



رمیدهد:اینمادیولبخشهایزیرراتحتپوششقرا

 دانستناینکهمنظورماازخشونتمبنیبرجندرچهاست 
 شیوعوانواعخشونتمبنیبرجندر 
 اسباب،فکتورهایاشتراکیونتایجخشونتمبنیبرجندر 

 
 در ختم این مودیول اشتراک کننده گان قادر خواهند بود : 

 خشونتمبنیبرجندرراتعریفکنند •
 بطهبهخشونتمبنیبرجندرراتشریحکننددریافتهایاساسیدررا •
 کنندیستکتگوریهایعمومیرال •
 اسباباصلیخشونتمبنیبرجندرراشناسایینمایند •
 نتایجممکنهخشونتراشناسایینمایند •



 زمینه : 
می بر در ازمداخالتیرا انمجموعه پاسخبه ریزیوگخشونتمبنیبرجندرو خوببرنامه باید که یرد

شدهباشندبهرحال،قبلازینکهشمااینمداخالترااغازکنیدبایدمشکلراخوببدانید،وشمادانش،گهماهن

رشوباورخودرادرموردتمامقضایایمربوطبهجندر،حقوقبشری،تجریدوخشونتمبنیبرجندرگن

 خوبانعکاسدادهبتوانید
فهمیدنخشونتمبنیبرجندر،اسبابانونتایجانکمکخواهدکرداینمادیولبشمادرقسمتدانشسازیو

شمابتوانیدازدانشخویشبرایانکشافمداخالتموثربرایوقایهوپاسخبهخشونتهایمبنیبرجندرتا

درحاالتاضطراراستفادهنمایید.

 

 انعکاس خودی:

باورهایقبلیخوددرموردخانمها،دختران،مردهایریموثراینقضایااولمابایدازگبهارتباطاغازهدف

اغازگحاالتاضطراراوپسراندر قبلازینکهما درینگرشویمیکدقیقهنگاهباشیم. رشاصلیخودرا

موردمنعکسبسازیم

 

 هر یکی از جمالت زیر را بخوانید و بگویید که موافق هستید، نا موافق هستید و یا هم نمیدانید. 
 درحاالتبحرانیمردهانسبتبهزناندرتصمیمگیریخوبتراند .1
 اندتاازخانمهاواطفالخودمحافظتنمایندمسئولمردهادرواقعاتعاجل .2
درواقعاتاضطراری)بیجاشدنها(خانمهابایدهمیشهتصامیمشوهرودیگراقاربمردخویشرا .3

 انهیاجایاصلیمناسباسترعایتنمایندکهچهوقتبرگشتبهخ
 مردهابایدنانآوراصلیخانوادهباشد،خصوصادرمواقعبیجاشدنها .4
قادربهاجرایهرکارباشندوضعیفنشوند،حتیاگردرجریانبحراناتصدمههم .5 باید ها مرد

 میبینند
نیبرجندربایدبراصالحتمرکزپروگراموقایویمابامردهامنحیثاولینمرتکبینخشونتهایمب .6

 نگرشورفتارانهاباشد
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 : مرور کلی مفاهیم اساسی:۱موضوع 

 مرور کلی: 

کهدرهایخشونتهایمبنیبرجندرنشانمیدهندزارشگمنازعهوکشمکشهایامروزیدرهرروزتقریبا

هبوارزیاندیدهاندگحوادثناحاالتبحرانیاسیبپذیریسواستفادهدرمیانمردمکهازقبلعمیقاازاثر

رسانههادرموردخشونتمبنیبرجندرکهبهچهپیمانهرخزارشگمختلفازدیادمییابد.هرروزطریق

 میدهدغیرقابلتصوراست

 مفاهیم اساسی: 
خودماراازتعریفمفاهیماساسیراکهیریموثروپایداراینقضایامابایدقبلازهمهگبهارتباطاغازهدف

خشونتمبنیبرجندرراتشکیلمیدهدکاوشنماییم



اصطالحخشونتمبنیبرجندریکموضوعمغلقبودهومجموعهاصطالحاتوحتیخشونتمبنیبرجندر

ابتداییایناصطالحاتومفاهیمراانکشافتادرکد.اینبسیارمهماستنیرگومفاهیممختلفرادربرمی

رانوبررسییامانیتوروگیبادیگناشمامیتوانیدارزیابی،طرحبرنامهها،عرضهخدمات،هماهنببدهیم،

نمایید.خشونتمبنیبرجندرراهاندازیارزیابیمداخالت



کمکنماییدومسائیلرانرانیزدرفهماندناینگازطریقفهمیدناینمفاهیماساسیشماقادرخواهیدشدتادی

پهل جندردر بر مبنی خشونت مورد در تا کرد کمکخواهد را شما ان بدونوی احترام و احتیاط با توام

یچکنندهصحبتنمایید.گیریکلماتگبکار



اکنونهر ما که اساسیرا یکتعریفکارایخشونتمبنیبرجندرمفاهیم به را ما و اند لیستشده اینجا

د.رهنماییخواهدکردکاووشخواهیمنمو

 

 میباشد جندر عبارت از تفاوت های اجتماعی میان زن و مرد :جندر و جنسیت •
 جندر:  •

 
هکلمهجنسو،اگرچتعریفمیشوددرتمامجوامعبهشکلفرقهایاجتماعیبینزنانومردان"جندر"

فهمیدهدبصورتبسیارواضحندراکثرابصورتمتناوباستفادهمیگردداماتفاوتهایاینهردوبایج

شوند،



عبارتازتفاوتهای جنس:/ بهشکلفرقهایاجتماعیبینزنانومردانتعریفمیشود:جندر

 میباشدبینمردانوزنانبیولوژیکیوذاتی
 

توسطفکتورهایاجتماعیمثلتاریخ،عنعنات،رسمورواجها،ارزشهایاجتماعی،ومذهبجندر

سطماهیتبیولوژیکافرادمشخصمیگردد/جنستومشخصمیگردد



به تفاوت های اجتماعی میان زنان و مردان که عمیقا ریشه در فرهنگ دارد یادگیری شده است،  جندر:

 گرچه جندر عمیقا ریشه در فرهنگ دارد،  اما این تفاوت های اجتماعی در سیر زمان قابل تغییر میباشند

ها،فرصتها،امتیازات،مسئولیتنفرهنگهادارد.جندرنقش،ونوهساناتمتحولیدرداخلودرمیا

 توقعاتومحدودیتهایمردانوزنانرادرهرفرهنگمشخصمیسازد
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 حقوق بشر: 

تبعیضمفهمومحقوقبشر بدونهیچنوع بیانمیکندکههرانسانحقداردکهحقوقانسانیخویشرا

لسانی،مذه کدامفکتوردیگرمثلفکتورهایملیواصلیتنژادی،پوستی،جنسی، بی،وسیاسیویا

وغیرهداشتهباشد.پیدایش)تولد(اجتماعی،سرمایه،



عالمگیرمیباشد،بهاینمعنیکهبشرحقوقبشربرایرعایتوقاروارزشهرفردبنیانگذاریشدهحقوق

ابنایبشربکاربرد،حقوقبشرجداناشدنیمیتوانانرابصورتمساویوبدونکدامتبعیضبرایتمام

است،کهبهاینصورتهیچکسینیمتواندحقکسی)زن/مردی(رانادیدهبگیریدمگردرشرایطخاص



 خشونت: 

 فشار، یا زور  ,خشونت، جبر، سو استفاده •

دیگرخشونتبسیاریازاشخاصلغتخشونتراهمراهباخشونتفزیکیوجبرربطمیدهند.ولیانواع

 همموجوداست.بهمثالتوجهکنید،
خشونتعبارتازاستفادهبعضیازانواعجبروزور)وقتیازجبروزوراستفادهمیشود،هیچنوع

میباشدرضایتدرآنموجودنمیباشد(



جبروخشونتمیتواندشاملسواستفاده،استفادهاززوربرایکنترولشخصیادیگران. خشونت: •

خشونتمیتوانداشکارابشکل،اعمالفشارتوسطقوهفزیکی،روانی،اجتماعیویااقتصادیباشد

تهاجمفزیکی،یاتهدیدباسالحویابشکلمخفیمثلترسانیدن،واردنمودنفشارهایروانیویا

 اجتماعیباشد
 

ونصیحت(ویاازطریقروشهایعبارتازاعمالفشارتوسطقوهفزیکی،اخالقی)مثلپند  :جبر •

 زیرکانه
 

سواستفادهشخصراازتصمیمهایآزادبازمیداردوانهارااستفادهغلطازقدرت :سو استفاده •

رفتارکنند خود خالفمیل که میسازد نیرویمجبور داشتن بخاطر ها خانم و هراطفال در محدود

 هستند استفاده سو به اسانیشرایطیبیشترمواجه اندکبه داشتنتجربه خاطر به اطفالهمچنان ،

 وگیچمیشوندسراسیمهتوسطفریبوحیله
 

،فریبیاجعللفظی،دستکاریواردکردنفشاریاکوششبهآنازطریقتهدید،پافشاری: زور •

خالفمیلشاناست که انچه به توانمندیاقتصادیباالییکشخصتا توقعاتفرهنگیو دادن،

وادارشوند



" رضایت: • میگردد راجع مالحظاتاندیشمندانه از بعد رضایتدادنخصوصا یا موافقتکردن به

وانرادرازنتایجیکتصمیماگاهشدهزمانیصورتمیگیردکهیکشخصکامالرضایتاگاهانه"

نبودرضایتآگاهانهیکعنصردرتعریفخشونتمبنیبر.  ایازادوعاریازجبراتخادنمایدفض

جندراست.دروضعیتهایکههرنوعجبروزور)خشونتفزیکی،زورگوییوغیره(استفادهشده

نگفت"یکدفاعمعمولیدرمقابلعملخشونتمبنیباشدمیتواندرضایتموجودنباشد."اینزننه

"نه"نخواهدگفت بگویدیا بخاطریکهاو) برجندراست.دربسیارقضایا،او)زن(ممکن"بلی"

زن(ممکنبخاطرمصوونیت،وضعیتاجتماعیویازندگیخودترسیدهیاتهدیدشدهباشد،اینبیشتر

یلصسال(قادرنیستندتادرموردمسایلیمانندازدواجوتح18ازدانستهشدهاستکهاطفال)کمتر

.البفهممندوانتخابیارضایتبدهندمکا

برایاطمینانازتوافقدرفهمیدنانواعمختلفخشونتمبنیبرجندرتوسطمتخصصینمراقبتهایصحی

 درافغانستانتعریفهایذیلسازمانصحیجهاننیزاستفادهخواهدشد
 

هرنوععملجنسییااقدامبهاجرایانکهمطابقتعریفسازمانصحیجهانخشونت جنسی: •

خالفمیلشخصباشد،اظهاراتجنسیناخواسته،پیشرویهایجنسییاحرکاتدادوستدیجنسی
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کهدرعینحالبرخالفتمایالتجنسیشخصبودهوبهزوراعمالمیگرددصرفنظرازاینکه

ردباقربانیچهاستودرکجاقراردارد)نهتنهامحدودبهخانهیاساحهکار(خشونتجنسیقرابتف

تلقیمیگردد.



یکبخشازخشونتهایجنسیاستکهاستفادهازقوتفزیکیویافشارهایدیگرتهاجم جنسی: •

اینحالتتجاوزاتجنسیرانیزشاملمیگرددراجهتدخولجنسیشاملمیگردد



مطابققانونرومکهتوسطافغانستاننیزتوشیحشدهتجاوزجنسیمیتواندطورذیلتعریف :تجاوز جنسی

شود
1

:

بخشیازبدنقربانییامرتکبداراییابهرحالهر،کهمنجربهدخولمرتکببدنشخصیرا .1

رازگهربخشیدیاهتناسلیقربانیبههرمنظوریویاگازکردنمقعدویادستعضوجنسییاب

 عضویتویراموردتجاوزقرارمیدهد
ویی،همچنانتوسطترسازخشونت،رفتارخشنوگطتهدیدیاجبروزوریاتوسزور،تهاجمتوسط .2

ریاازطریقگتوقیف،ستمروانی،سواستفادهازقدرت،درمقابلهمانشخصیاشخصدیتند،

مدرمقابلیکشخصفاقدظرفیترضایتدادنواقعیصورتسودبردنازمحیطاجباری،یاتهاج

 رفتهباشدگ
شاملهرنوععملیاتهدیدعمدیبااستفادهازنیرویفزیکی،سالحجهتصدمهحمله فزیکی:  .3

رساندنبهخانم.مثالهایآنشامللتوکوب،زدنباسیلی،خفهنمودن،قطعاعضا،سوختاندن،با

ادهازهرنوعسالحدیگر،ریختاندنتیزاب،ویاهرعملیکهسببدرد،ناراحتیمرمیزدن،ویااستف

 وصدمهانهاگردد.
صرفنظرازاینکهکدام،رفتهگصورتکهخالفمیلشخصازدواجیازداوجاجباریعبارتاز .4

رااینمیتواندخطرتزایدسواستفادههایفزیکی،جنسیوروانیشکلیازخشونتبودهباشد.

 افزایشدهد.
اهرامنحیثتنبیهگوریاقداماتعمدیتجریدازغذاوپناهگاینکت منابع حیاتی مانند تغذیه و آب:رد  .5

 یردگبرمینظمو
 سو استفاده هیجانی / روانشناختی: .6

.عبارتازتحمیلنمودندردویاجروحاتروانییاهیجانیمیباشد

جنسی،ترساندن،اهانت،تجریداجباری،تعقیبهایمخفی،تهدیدهایخشونتفزیکییا :مثالها

تحقیرلفظی،نظراندازیخالفمیل،سخنانزشت،دستاندازیهایبیجا،کلماتتحریریبا

درافغانستانکارمندانصحیبایدتداوی.محتویجنسی،تخریباشیایدوستداشتنیشخص

ندنها،وقربانیهایتجاوزجنسیرامدنظربازماندگانخشونتهایخانوادگیبهشمولسوختا

  بگیرند

 

 

 کتگوری مثال پیشکش های ممکنه تداوی 

حمایت های رده  -مدیریت تجاوز جنسی

 رجعت برای حمایت های صحت روانی  -اول
 تهاجمجنسی تجاوزجنسیبشمولتجاوزگروهی 

sexual assault 

حمایت رده اول

 ت روانی رجعت داده برای حمایت های صح

 تهاجمجنسیبشمولتجاوزجنسی -
اظهاراتجنسییاپیشرویهایجنسیخالف -

 میلطرف
 وستدجنسیعملکردهایداد -

Sexual violence 
 خشونتجنسی

                                                 
1
 The Elements of Crimes are reproduced from the Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome 

Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002 (United Nations 
publication, Sales No. E.03.V.2 and corrigendum), part II.B. 
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 حمایت رده اول
 مدیریت زخمی شدن

 مدیریت سوختگی
 رجعت دهی به قدمه های باالی مراقبت 

 رجعت دهی به حمایت های صحت روانی

 ضربوشتم -
 لگدزدن -
 گزیدنیاگازگرفتن -
 کشکردنموها -
 فهکردنخ -
 زخمکردن -
 معلولکردن -
 سوختاندن -

Physical assault 
 تهاجمفزیکی

رجعت دادن به سازمان های زنان و سایر 

 خدمات برای همچو واقعات

 خریدوفروشزنانبرایازدواج -
 بددادن -
 ازدواججبری -
 ازدواجزیرسن -

Forced marriage 
 ازدواجاجباری

 حمایت رده اول
 مدیریت زخمی شدن

 مدیریت سوختگی
 رجعت دهی به قدمه های باالی مراقبت 

 رجعت دهی به حمایت های صحت روانی

 بدگوییلفظی/تحقیر/ترساندن •
 ازارجنسیوتعقیبنمودن -
 مجبوربهسوختاندن -
 مجبوربهخودکشی -
 مجبوربهزهرخوردن -

Psychological/emotional  
Abuse 

 سواستفادهروانی/هیجانی

 
 

 خشونت مبنی بر جندر:

بشرمحافظتشدهبینالمللیحقوقنخشونتمبنیبرجندرعبارتازنقضحقوقجهانیانسانکهتوسطقوانی

،حقرهاییازبلندترینستندردهایصحتفزیکیوروانیاند،بشمولحقامنیتشخص،حقدسترسیبه

یمیباشدگنجهامیز،ظالمانه،غیرانسانیوتوهینامیزوحقزندتداویهایشک

بصورتعمومدرتمامجهانخشونتمبنیبرجندرتاثیراتعظیمیباالیخانمهاودخترانبهتناسبمردان

اصطالحخشونتمبنیبرجندر شدهوپسراندارد. اصطالحخشونتعلیهزناناستفاده بصورتمتناوببا

ابعادجندرحرکاتچنینخشونترامیرساند،یابعبارهدیاست.خ ر،نسبتمیانگشونتمبنیبرجندراکثرا

حالتمطیعبودنخانمهادرجامعهوازدیاداسییبپذیریانهادرقبالخشونت.اینبسیارمهماستتابخاطر

انندباشدکهپسرانیابعضیازمردهانیزقربانیخشونتهایجنسیشدهمیتو

 
خشونتمبنیبرجندررا؛۲۰۰۲درزمینههایانسانیمداخالتخشونتمبنیبرجندر؛IASCرهنمود

شکلکهبرایتمامانواعحرکاتآسیبرسانکهخالفرضایتفردصورتمیگیرد،بکاراصطالحچتر

.(p.7) ”اشدمیرودکهاساسانقایلشدنتفاوتهایمیانجنسزنومرددریکجامعهمیب

 
انمراقبتهایصحیدرافغانستانگراهمکنندفتعریفاتزیرازپروتوکولتداویخشونتمبنیبرجندربرای

-Inter رفتهشدهاست.اینهابالنوبهازتعریفاتپذیرفتهشدهبینالملللیازگررسیدهبهنش۲۰۱۲کهدرسال
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Agency Standing CommitteeوقانونافغانستاندرزمینهرفعخشونتعلیهزنLaw on the 
Elimination of Violence against Women (LEVAW)2.رفتهشدهاستگ

مطابققانونخشونتعلیهزندرافغانستانکارهایذیلبحیثخشونتعلیهزنتلقیخواهدشد:

 تهاجمفزیکی 
 باریفحاشیاج 
 ثبتهویتقربانیونشرانبهطریقیکهشخصیتقربانیرااسیببرساند 
 سوختاندن،بااستفادهازموادکیمیاوییاخطرناک 
 کسیرامجبوربهسوختاندنیاواداربخودکشیکردنیااستفادهاززهریاسایرموادخطرناککردن 
 سببزخمیامعلولیتشدن 
 لتوکوب 
 انبهمقصدیابهانهازدواجخریدوفروشزن 
 بددادن 
 ازدواجاجباری 
 مانعشدنازحقازدواجیاحقانتخابهمسر 
 ازدواجزیرسن 
 تحقیروترساندنسواستفاده، 
 اذیتوازارجنسیوتعقیبکردن 
 تجریداجباری 
 اعتیاداجباری 
 محرومساختنازمیراث 
 ممانعتازدسترسیبهجایدادهایشخصی 
 حقبرایتحصیلکارودسترسیبهخدماتصحیممانعتاز 
 کاراجباری 
 قانونمدنیو۶۸ازدواجبابیشترازیکخانمبدونرعایتماده 
 )انکاریاردارتباطاتبانزدیکان)قرابتها 

درحالحاضرکدامتعریفواضحقانونیبرایتوضیحمفاهیممختلفخشونتمبنیبرجندرکهدرفوقازانها

دشددرقانونوجودنداردیا

 خشونت –آزمون دانش شما 

کهچیزیراکهشمادرموردخشونتواصطالحاتمربوطهانیاددرخطوطزیرازشماپرسیدهخواهدشد

سوالاست.۳رفتهایدبکارببرید.اینجاگ

)جواباتدراخرمادیولدرقسمتکلیدجوابهاموجوداست(



نازعهوبینظمیخانمهارایکسرهتجاوزمیکنندانهاممسلحبااستفادهازهافرادگدروضعیتهای .1

 .لجنسیمینمایندبهعمخالفمیلشانواداررامعموالخانمها
اینیکمثال)تماممواردزیرراچکنمایید(

a) نقضحقوقبشر 
b) سواستفاده 
c) اهانهگرضایتا 

 اتنهاخشونتقزیکیاستوییمخشونتهدفمگدرستیاغلط:زمانیکهمامی .2
 درست 
 غلط 

 خشونتمیتواندبطرقمختلفدریافتشودوشامل)تماممواردزیرراچککنید( .3
a) تهاجمفزیکی 
b) روانییاهیجانیؤاستفادهس 
c) استفادهاقتصادییااجتماعیؤس 

                                                 
2
 Law on Elimination of Violence against Women (EVAW), MINISTRY OF JUSTICE, ISLAMIC 

REPUPLIC OF AFGHANISTAN, 2009. 
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 قدرت

سواستفادهقدرتدرخشونتمبنیبرجندردخیلاست

ایخشونتمبنیبرجندراینبسیارمهماستتاتحرکاتقدرترادربرایدانستنخطراتواسیبپذیریه

جامعهایکهماخدمتمیکنیمبدانیم

،زنانوزنان،یریموثرخشونتمبنیبرجندرشمابایدارتباطمتقابلقدرتمیانزنانومردانگبراینشانه

نماییدفهمیدهوتحلیلرامردانومردان،کاهالنواطفالومیاناطفال

 قدرت 

یریواقدامنمودنبزوریاقوتفزیکیراشاملمیشود.استفادهازقدرتگقابلیت،مهارتیاظرفیتتصمیم

ردد.داشتنقدرتبسیارزیادگجنبهمهمیازارتباطاتاست،تماممناسباتازباعثاستفادهازقدرتمتاثرمی

فرادیکهقدرتکمتردارندچانسانتخابهایکمترداشتهوچانسانتخابهابیشتررابههمانشخصمیدهد.ا

بیشتربهسواستفادهمعروضمیباشند

بخاطرداشتهباشید:مانندخشونت؛قدرتهمهمیشهفزیکینیست؛



 آسیب: 

ردند،گردد.جروحاتفزیکیشاملجروحاتجنسیاکثراواقعمیگخشونتمبنیبرجندرسبباسیبافرادمی

جمضرمیتواندشامل:سایرنتای

 صدماتهیجانیوفزیکی 
 مشکالتاقتصادی 
 مایاجتماعیگطردشدنیااست 

ردندگازسببجروحات،خودکشییاقتلراسببگمر–هرکدامازاینهامیتواندنتایجبسیارمضر

رد،واسیبهایبخاطرداشتهباشیدکه:هربازماندهخشونتمبنیبرجندراهمیتخاصخودرابهتنهاییدا

مختلفمنحصربخودراتجربهخواهدکرد



مایگنشده،استبفکربازودرستمطرحیگفرهنمعیاراتهدربینوتقبیحکنندهکرفتارشدید ما:گاست

ردد.گامعهمیرد)ردشدن(توسطخانوادهویاجاجتماعیاکثراسببط

 مفاهیم اساسی و تعریف خشونت مبنی بر جندر

همقراردادناینمفاهیماساسیاساسکارمارادرتعریفخشونتمبنیبرجندرتشکیلمیدهدپهلوی

کنشهایخشونتمبنیبرجندربراساسجندراستکهعبارتازنقشاجتماعی،توقعات،حقوقو-جندر

رهاستمعاشتیازاتمردانوزناندرهرجامعهوام

ووییگتهدید،زورکهشامل-یردگادهازجبروزوررادربرمیخشونتمبنیبرجندراستف -خشونت

.سواستفادهاست

یردگردربرمیگخشونتمبنیبرجندرسواستفادهبعضیانواعازقدرتراباالیشخصدی-قدرت 

خشونتتمامانواعخشونتمبنیبرجندربرایافراد،خانوادههاواجتماعاتمضراند،هربازمانده-اسیب

مبنیبرجندریکفرداستوهرفرداسیبرابهبشکلمتفاوتتجربهخواهدکرد

بشراست.کنشهایخشونتمبنیبرجندرعبارتازنقضحقوقابتدایی -نقض حقوق بشر

 تعریف خشونت مبنی بر جندر:

صورتمیگیرد،آسیبرسانکهخالفرضایتفردکنشهایاصطالحچتریشکلکهبرایتمامانواع"

کنش"دریکجامعهمیباشد)جندر(زنومردنقشبکارمیرودکهاساسانقایلشدنتفاوتهایمیان

کهتوسطاسنادومیثاقهایبینالمللیحفاظتراتعدادیازحقوقبینالمللیبشرهایخشونتمبنیبرجندر

غیرملیقوانینپالیسیهاولخشونتمبنیبرجندردرمگرنهتماماشکا-.تعدادزیادنقضمیکندمیشوند

قانونیوکنشهایجناییاستند".
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 موارد بیشتر در مورد تعاریف
همانطوریکهمشاهدهنمودید،تعریفاتمفاهیماساسیراگردهممیاورد.کنشهایخشونتمبنیجندرمضراند

 راشاملمیگردندورگوییزتفادهازقدرتورانقضمیکنندوسواسوحقوقبشری
 

 یک دیدگاه بین المللی

ما در فوق بکار بردیم و بشکل رسمی باالی ان توافق تعریفی را که :  تعریف خشونت مبنی بر جندر
در تعریف  ، این االت اضطرار انسانی استشونت مبنی بر جندر در زمینه های حتعریف خ نموده ایم،

خشونت مبنی بر جندر زمانیکه رهنمود مداخالت  توسط یک گروپ از کارشناسان 5002سال 

-IASC (Interبین الدفتری  موظف خشونت مبنی بر جندر در حاالت اضطراری توسط کمیته
Agency Standing Committeeی های گ، این تعریف توسط نمایند( انکشاف داده میشد ساخته شد

الل احمر و صلیب سرخ و سایر سازمان ملل متحد، بیتشرین موسسات غیر دولتُی  انجمن های ه
سازمان های بین المللی ایکه در کار پاسخ به حاالت اضطرار دخیل اند تایید شده است بخاطریکه این 

 است IASCیک تعریف منظور شده از طرف 

 

رات عظیمی یدر سراسر جهان خشونت مبنی بر جندر  تاثمردان و پسران و خشونت مبنی بر جندر  :
داشته ین بسیار مهم است تا به خاطر ولی اا .دختران به تناسب مردان وپسران داردباالی  خانم ها و 

که مردان و پسران همچنان ممکن قربانی خشونت مبنی بر جندر باشند خصوصا  خشونت  باشیم
بیشتر از آنچه قبال در جنسی. در حالی که شواهدی زیادی وجود دارد که خشونت جنسی علیه پسران 

خشونت جنسی در مورد مردان و پسران  ال در قسمتتاحما ما ا، شودیواقع مشده بود  مورد آن دانسته
 در هر مرکزی به شمول حاالت اضطرار خیلی زیاد نمیدانیم 

 
میتگا قربانیخشونتمبنیاورچهمردانوپسران یا مرتکبو یا اکثرا مردانوپسران،رجندرباشندبند

 خشونتمبنیبرجندراندوقایویلیتالشهاییروجنجایاجزایمتغ

 خشونت مبنی بر جندر حاتمفاهیم و اصطال -آزمون دانش شما 

بامرورانچهشمادرموردمفاهیمواصطالحاتخشونتمبنیبرجندرمیدانیدبهسواالتزیرجواببدهید



 با شده بیجا یکمردمسلحدر۳یکخانم وبا محلتالشیمواجهطفلشازیکمنطقهمنازعهفرارنموده

میشوداینخامازباقیاعضایخانوادهوجامعهخودجداشدهومیخواهدبهانطرفمحلتالشیدریکمنطقه

زینشود.مردمسلحازخانمبخاطرعبورازپوستهویمقداریپولتقاضامیکند،)مطلبازینگارامپناه

ویدکهاوکدامپولیویاچیزبهاگخانمبرایفردمسلحمیحقالزحمهرسمینهبلکهرشوهاست(مطالبهکدام

ویدکهدراینصورتاوبشرطیبهویاجازهعبورمیدهدگدارینداردکهبرایشبدهد،مردمسلحبرایخانممی

ووارخطاییدرحالیکهخانمعجلهکهاوباویتنبهمقاربتجنسیبدهد.بعداخانمموافقمیشودومردمسلحبا

ریهونالهاشرادرگنمایدباویمقاربتمیکند.خانمکوششمیکندتاصدایییندخولآلتاحساسدردمح

مقابلاطفالشنکشد



 \ایااینخانمبهمقاربتجنسیرضایتدادهبود؟ .1
 بلی 
 نخیر 

 ایایکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟ .2
 بلی 
 نخیر 

 ست؟)مواردزیرراازمایشکنید(چرااینیکپیشامدخشونتمبنیبرجندرا .3
a) اینحالتبراساسعدمتوازنقدرتبینمردمسلحوخانمبود 
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b) اینبرایخانماسیبرسانبود 
c) اینحقوقانسانیخانمرانقضکرد 
d) اینخانمبرایمقاربتجنسیرضایتدادهبود 
e) حالتاستفادهاززورنقشداشتدرین 

 بر جندر: شیوع و انواع خشونت مبنی ۲موضوع 

 

اکنونکهمابهمفاهیماساسینظرانداختیموتعریفماراازخشونتمبنیبرجندرتشکیلدادبیاییدبهانواع

جاهاییکهثباتدارندیاخواهدردروشیوعانهادرسراسرجهانخواهدرجاهامختلفخشونتمبنیبرجن

وضعیتاضطرارقراردارندنظریبیندازیمکهدر



ارشنمودهزگکهماتنهاتعدادکسانیراکهخشونتمبنیبرجندررااینبسیارمهماستتاخاطرنشانگردد

معلوماتدربارهشیوعخشونتمبنیاندمیدانیمنهتمامانانیراکهخشونتمبنیبرجندرراتجربهنمودهاند.

بهمشکلبدستمیآیدنشدنواقعات،خیلیزارشبرجندربدلیلماهیتپوشیدهوگ



شیوع:شیوعیکحادثهیاکنشخشونتمبنیبرجندرمنحیثتعدادعمومیواقعاتخشونتمبنیبرجندردر

 جمعیتعمومیدریکزماندادهشدهتعریفشدهاست.
 
 

 این تنها یک موضوع محلی نیست

یرصحتعامهوحقوقگقضیهفرااینبسیارخوبمستندشدهکهخشونتمبنیبرجندردرسراسرجهانیک

بسیاریازکشورهایبشربینالمللیمیباشد،ووقایهموثروپاسخهایدارایکیفیتخوبوبالخاصهدر

بسندهنمیباشدجهان

رچهدراکثرممالکتحقیقاتکمیدرمورداینمشکلراهاندازیشدهاماارقامدستداشتهازسراسرجهانگ

وعخشونتهایمبنیبرجندررابهدستمیدهدیکتخمینسطحیشی

 

 خشونت مبنی بر جندر در سراسر جهان 

یاداشت:بادرنظرداشتمشکالتاخالقیومصوونیدرقسمتجمعاوریارقامدرمورداینموضوعحساس

دادهوروندهایپذیرفتهوبهجهانشمولبودنانرانشانمشکلحقایقوارقامتخمینهارادرموردماهیتاین

استختهخاصانرادرحاالتبحرانوبعدازبحرانبرجستهسا

اینمعلوماتممکنتالشهابرایتوجهدستاندرکاراندرقسمتخشونتمبنیبرجندررادرعدم

موجودیتارقاممرتبطازهرجایخاصانکمکنماید

 خشونت مبنی بر جندر در تمام جاها 
خانمازهرسهخانمیالتوکوبشده،یامجبوربهعملجنسیشدهویادرطول۱حداقلدرسراسرجهان

استفادهکنندهیکیاراعضایشناختهشدهفامیلاکثرحاالتسودرردیده.گعمرخودبهسواستفادهمعروض

   خانمبوده

 عملجنسیشاناجباریبودهاستیبیندرطییکسرویراپوردادندکهاولینادخترخانمهادرکار48%
 میلیونخانمهایافریقاقربانیختنهوانواعدیگربریدن)تحریف(اعضایجنسیمیگردند91اضافهاز

اینخانمهابهپولیس1/21ثانیهیکخانمقربانیتجاوزجنسیمیگردد.وفقط83درافریقایجنوبیدرهر

 راپورمیدهند
%خانمهاقربانیتجاوزجنسیازطرفهمسرمحرمشانشدهاند25مدلند،دروالیتویدرزمبا

ملیوندختران۲درسراسرجهانرنجمیبرند.هرسالبیشترازFGM/Cملیوندختران/زناناز۰۰بیشتراز

رنجمیبرندخشونترفتهشدندریننوعگازبکار
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 جمعیت متاثر شده از باعث منازعات مسلحانه

صلحچندملیتیدریافتنمودهاندکهزنانواطفالمهاجروبیجاشدهدرنگهباناندانامدادهایبشریوکارمن

کشییاسواستفادهجنسیشدهاندهبهرو،نیپالوسایرممالکگانگانا،سیرالیون،لیبریاوجمهوریخلقگ



ردهبودندبازماندگانخشونتهایاشتراکک0991%خانمهایکهدریکتحقیقدردهه57 :کمبودیا 

خانوادگیبودند،کهاکثراازطرفاعضایفامیلوشوهرانشانباسالحهایصغیرهکهازجنگباخود

 داشتندموردخشونتقرارگرفتهبودند

بهصورتعمومتعدادخانمهایکهخشونتتوسطاعضایغیرازخانوادهشانباالیآنصورت :لیبریا

(نسبتبهدورهبعدازجنگراپوردادهاند3112-0999باربیشتردردورهجنگ)01گرفته

 افات و بال یای طبیعی ذیل:

  خشونت جنسی

   .بهرهبرداریهایجنسیبعدازتسونامیبهشکلوسیعراپوردادهشدهبود2004: تسونامی بحر هند 

خشونتخانوادگیبعدازتسونامیبهشکل :2004 سونامیبحرهند:یگخانواد خشونتخشونت همسر محرم / 

دادکهیکافزایشسهبرابرواقعاتبهانهااوردهزارشگ.یکموسسهغیردولتیوسیعراپوردادهشدهبود

شدهبود



 قاچاق انسان ها: 

سانحه،فقر،دخترانوپسران"ازنظرجمعیتدربالیایطبیعیناّپدیدمیشوند.وضعیتنهایتشدید،خانمها

وابستگیودرماندگیفرصتیرابرایقاچاقبرانمساعدمیسازندتاخانمهاواطفالرافریبدادهوازانها

بهرکشینمایند

 

 مرگ از باعث خشونت مبنی بر جندر: 
ند،بعضیازقربانیانخشونتمبنیبرجندرمنحیثنتیجهپیشامدحادثهبخاطرمریضی،قتل،یاخودکشیمیمیر

انگهداریمیشوندازباعثخشونتمبنیبرجندرنادرگرچهاحصاییههادرموردمرگ  

 

فعالایچآیویمثبتاندویاهمازسبب،بیشترینبازماندگانتجاوزجنسیدرجریانقتلعامدررواندا

اختالطاتایدزازبینرفتهاند



ناموسیمیشوندملیونخانمهمهسالهقربانیقتلهای7بیشتراز

،هخودکشیمیباشندبرنجمیبرندومتهدزجرتهیجانی،روانشناختیواجتماعیاثرازکهبعضیخانمها

هرخودکشیخانماستحاالنکهدریک2/3،برمیسیدربیننفوسمهاجرینUNHCRطبق،درتایلند

دکشیمیباشدمردشاملراپورهایخو2سرویملیدرتایلندیکزندرمقابل

.بیشترواقعاتخودکشیهاقربانیانتجاوزاتجنسییاخشونتهایخانوادگیبودهاند



 شیوع خشونت مبنی بر جندر در افغانستان: 



واقعهخشونتعلیهخانم0669برایحقوقبشر،یکرقمتخمینیUNAMA, UNHCRطبقراپورساالنه

 ثبتشدهاست.ورزنانپولیسووکالیمدافعنزددیّپارتمنتاموالیتبحرانی06هادر

%(اینقضایا5قضیه)019پیشامدثبتشدهخشونتعلیهزنانتنها0669ارشحاکیاستکهازجملهزگ

 رسماطیمراحلگردیده.مطابققانونمنعخشونتعلیهزنانتوسطسیستمقضایی

علیهزناندرمیانسایرانواعریننوعخشونتیکیازشایعتزنانجرمهایلتوکوبوزخمیساختن

ذکرشده.خشونتهایراجسترشدهدرطیزمان
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نوع0والیت،حداقل06خانوادهدر0511خانمهایمصاحبهشدهدر25%”3112حقوقجهانیملی

%00ی،%قربانیخشونتهایجنس05%چندیننوعازخشونتهارا.63خشونترامتحملشدهاند.و

%همقربانیهایخشونت50%ازدواجهایاجباری،و79%قربانیخشونتهایفزیکی،73تجاوزجنسی،

اجتماعیبودهاند.-روانی



 کمیسیونمستقلحقوقبشردرافغانستانراپورمیدهد:

بتشدهث3102ماه6شکایتدردفاترمختلفحقوقبشردرجریان0059قضیهخشونتخانمهاطی0070

 است

قضیه263%(مربوطخشونتهایلفظیوروانی،30)956%(مربوطخشونتفزیکی،21قضیه)0309

217%(مربوطانواعمختلفخشونتهایجنسی،و6قضیه)363%(خشونتهایاقتصادی،30)

.%(انواعدیگرخشونتهابودهاست09.0)



 خشونت مبنی بر جندر و مراقبت های صحی :
 UN Women andتوسطstudy (KAP)رشوعملکردگیکمطالعهدرمورددانشُن۲۰۱۳اواسطدر

WHO والیاتبههدف۸دربهارتباطکارمندانیکهدرمدیریتواقعاتخشونتمبنیبرجندرکارمینمایند

بتوراجستروانمراقبتهایصحیبرایشناساییتداویثگدریافتفهمبهتردرموردظرفیتعرضهکنند

۲۲ردید.مطابقبهنتایجاینمطالعهحداوسطگانخشونتهایمبنیبرجندرراهاندازیگبازماندجعتدهیر

کهطییکماهقبلازراهاندازیاینمطالعهبهتسهیلصحیامدهخشونتمبنیبرجندرانگتنازبازماند

ردیدند.گ٪خشونتجنسی(دریافت۲۲نیو٪خشونتهیجا۶۳٪قربانیخشونتفزیکی،۰۰بودند)



تقریبانیمیازکارمندانمراقبتهایصحیکهباانهامصاحبهمیشدازنتایجخشونتمبنیبرجندرخوب

شدند.ادهاهیدگا

اناظهارداشتندکهانهامریضانراازاحتماالتقربانیخشونتمبنیبرجندرگدرحدودنیمیازپاسخدهند

خاصهموجوداستمثالهموانعمختلفبرسرراهمصاحبهبالنسوالنمودنداماخاطرنشاننمودندکبودنشا

محدودیتزمانی،نبودجایدرکلنیکبرایاطمینانازمحرمیت،نبودیاکمبودنتسهیالتخدماتیبرای

صحی،ترسازطیرگقربانیانخشونتمبنیبرجندردرتسهیلصحی،تاکیدبیشترباالیبخشهایدی

ونبودتسهیالترجعتیدروالیاتبرایمراحلازطرفپولیس،نبوداموزشهابرایکاربااینقضایا

قربانیانخشونتمبنیبرجندر.



نشاندادکهیکضرورتعاجلبرایشاملساختنخشونتمبنیبرجندردرپالیسیهایKAPنتایحاینمطالعه

هایکارباخشونتمبنیبرجندروتقویتظرفیتمتخصصینصحیدرقسمتانکشافرهنمود،بخشصحی

یرابطهگوجوددارد.ایننتایجهمچناننشاندادکهبرایتقویتهماهنمدیریتواقعاتخشونتمبنیبرجندر

یگیریموانعفرهنگصحیمجهزوسازمانیافتهوهدفسهیالتانخدماتغیرصحی،تگباسایرعرضهکنند

واجتماعیبسیارضروریمیباشند.



 :حاالت اضطرار انسانی و محیط آسیب پذیر
 خشونتهایمبنیبرجندردرحوادثغیرمترقبهانسانیبروزمیکند خشونتهایجنسیودیگرانواع

های دخالت شدید، و متعادل نا هوای و آب ( طبیعی آفات باعث از میتواند انسانی مترقبه غیر حوادث

ازبینرفتنمحیطلوژیکیمثلزمینلرزهها(یاازفعالیتهایانسانی)جنگوآشوبهایاجتماعی(وجیو

میشوند.آیدزیستبهوجود .درجریانحاالتاضطرارزنانونوجوانانازخانوادههاوجوامعخویشجدا

عدلیوقضاییوهمچناننورمهایاسیبپذیریاناننسبتبهحمالتبیشترمیشود.بندمانی)توقف(درسیستم

 یرندگحفاظتیاجتماعینیزدرینسواستقادهسهممی
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 حاالت اضطرار: لمراح

انه راه برای گحاالت اضطرار میتواند تاثیرات وسیعی باالی هردو: انسانها و محیط فزیکی انها داشته باشد ، ی

 وسط مراحل است: سازماندهی پاسخ شما به حاالت اضطرار عبارت از اجرای ان ت

 وقایه و فرونشانی: 1مرحله 

توسط شرایط خراب اقتصادی و اجتماعی، شورش های مدنی، وبی ثباتی پیشرونده مشخص میگردد. و 
وقایه و فرونشانی میتواند  ، فعالیت های این مرحله شامل ، وقایه بحران و کاهش تاثیرات سو ان میباشد

 شامل: 

 ، به حمایت گرددقرتپیش بینی بحران های م و جمع آوری معلومات تا  بررسی .1
 کار نمودن با اشخاصیکه در معرض خطر اند .2
پالن گذاری ، کمپاین های معلوماتی برای کمک جوامع تا بتوانند در مقابل بحران واکنش دهند .3

 ،احتمالی و آماده بودن به بحران
 ،ر شوندامعی که شاید متاثو، به شمول ج ظرفیت تمام دست اندر کارانانکشاف   .4
 یذخیره سازی منابع تدارکات  .5



 واکنش سریع:  2مرحله 

اکثراباهرجومرج،فرارمردمبهجاهایامن،وجداشدنفامیلهاوجوامعهمراهاست.دخالتهایمثبت

دراینمرحلهعبارتازحفظحیاتمردم،وتامیننیازمندیهایاساسیجوامعمتاثرمیباشد



 امش: تداوم آر  3مرحله 

دراینمرحله،بحرانهایابتداییآرامشدهاست،مردمدوبارهبهفامیلهاوجوامعتنظیمشدهاند،هرجومرج

کماست،ضروریاتعمدهمردمتامینشده.دخالتهایمثبتدراینمرحلهباالیانکشافظرفیتجامعهمدنی

راریقانون،حفاظت،ازبینبردنکشمکشهایوجمعیتمتاثرشده،ایجاددوبارهسیستمهایصحی،برق

جنگیوبازسازیمتمرکزشدهمیتواند



 اعاده و بازسازی:  4مرحله 

درجریاناینمرحلهآنعدهاجتماعاتیکهبیجاشدهاند،ممکندوبارهبهوطنیاجایآباییخودبرگشتنمایند.و

 هگردندیابشکلآنییاپالنشدهبهمملکتدیگرپناهند یاهم

 اینمرحلهتوسطبازسازیوادغاممجددوسیععودتکنندهگانمشخصمیگردد

دخالتهایمثبتدراینمرحلهممکنحمایتانتقالفعالیتهاازامدادرسانانبینالمللیبهدولتویاجامعه

 مدنیمیباشد

 

 

 خشونت مبنی بر جندر و محیط اسیب پذیر ) شکنند(

نشاندیدهمیشودحالتاضطرارختلفدرجریانمراحلمونتمبنیبرجندررااکهخشمعلوماتزیرانواع

.بخاطرمنازعاتمسلحانهباشدیاافاتطبیعیمیدهد،خواه  

 

:انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام بحران، قبل از جنگ  
 سواستفادهازطرفاشخاصقدرتمند •
 تجارتجنسی •
 وییتوسطجنگجوهابهرهبرداریجنسیوزورگ •
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 انواع خشونت مبنی بر جندر که در هنگام جنگ موجود است

 حمالتجنسی،زورگوییتوسطدزدها،گاردهایسرحدی،دزداندریایی •
 فوقاچاقطااخت •
 توسطاشخاصمسلحوسواستفادهبهشکلبهرهبرداریجنسی،غالمگیریطافاخت •

 ی بیجا شده موجود میباشد:انواع خشونت مبنی بر جندر که در مکانها

 حمالتجنسی،سواستفادهازطرفاشخاصقدرتمند •
  جنسیاطفالسؤاستفاده •
 خشونتخانوادگی •
 بهرهبرداریجنسیدرهنگامجمعآوریچوبوآبوغیره •
 سکسبرایبقا •
 رسمورواجهایاسیبرسانعنعنویممکندربیجاشدنهاازسرگرفتهشود •


 ی بر جندر موجود در هنگام برگشت به میهن انواع خشونت مبن

 جنسی،اطفالجداشدهسؤاستفاده •
 توسطاشخاصقدرتمندسؤاستفاده •
 حمالتجنسی •

 انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام استقرار مجدد:
 سواستفادهتوسطاشخاصقدرتمند •
 تجارتجنسی، •
 بهرهبرداریجنسیزورگوییتوسطجنگجوها. •




یشانحتیبدونکدامنوعحالتاضطرارگبینجوامعبسیاریازخانمهاودختراندرتماممراحلزنددر

قراردارندبرجندرانسانیدرمعرضخطربلندبسیاریازاشکالخشونتمبنی

انیخانمهاودخترگحاالتزیرنمونهایازانواعمختلفخشونتمبنیبرجندرراکهدرمراحلمختلفزند

درجوامعواقعمیشودنشانمیدهد.



کهدخترانجوانقادربهدرکوتفاهموضعیتهایکهانهاممکنباانخاطرنشانگردداینبسیارمهماستتا

مواجهشوندنبودهوکاهالنهمممکنتمامظرفیتخودرابرایانحاالتاندوختهنداشتهباشند



 ل زندگی: خشونت مبنی بر جندر در جریان مراح

 انواعخشونتهاموجوددرمرحلهقبلازوالدت:
 سقطهایانتخابیبخاطرجنسیت •
لتکوبدردورانحاملگی،کهسببتاثیراتمنفیروانیوفزیکیباالیمادرشدهوپروسهوالدت •

 رامختلساختهمیتواند
 حاملگیاجباری،طورمثالدرزمینهنسلکشی •

 

 مرحله  شیرخوارگی: انواع خشونت ها موجود در

 کشتنطفلنوزادبهاساسجنسیتان
 سواستفادههیجانی •
 سواستفادهفزیکی •
 تفاوتدسترسیبهغذاومراقبتهایطبی •
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 انواع خشونت ها موجود در مرحله دختری :

 ازدواجاجباری •
 سواستفادهجنسیتوسطاعضایفامیلوخویشاوندان •
 ماتصحیدسترسیغیرمساویانهبهغذاوخد •
 فحاشیاجباری •
 تجاوزجنسی •
 قاچاق •

 انواع خشونت ها موجود در جوانان: 

 ازدواجاجباری •
 خشونتحینوعدهمالقاتومعاشقه •
 (sugar daddiesرابطهجنسیدرمقابلخدماتووسایل،یاپول.) •
 سواستفادهجنسیتوسطاعضایفامیل،بیگانگان،وآشنایان •
 تجاوزجنسی •
 آزارواذیتجنسی •
 عدمدسترسیبهغذاوخدماتصحی •
 فحاشیاجباری •
 قاچاقزنان •

 انواع خشونت ها موجود در زمان بارداری:

 سواستفادهتوسطهمسرمحرم •
 تجاوزبعدازازدواج •
 خشونتتوسطمهریهوقتل •
 سواستفادههایجنسیدرمحلکار •
 آزارواذیتجنسی •
 سواستفادهازخانمهایکهمعیوبیتدارند •

 

 ها موجود در زمان کهولت خشونت انواع

 سواستفادهازبیوهها •
 سواستفادهخانمهایمسن •



 بحث: 

رگباکدامبخشهایدیاجتماعیمیتوانندداشتهباشند؟-کدامیکازانانتاثیراتوسیعصحتروانیوروانی

ضایایمختلفاجتماعیکدامسطوحتخصصیدرق-انهامرتبطخواهندبود؟دربخشصحتروانیوروانی

 رکنیمچهوقت؟گایامابایدبرایحمایتهایبیشترتقاضاکنیم؟اایجابمینماید،
 

 :های دخیل در خشونت مبنی بر جندر: اسباب و فکتور  ۳موضوع 

اکنونکهمامعنیخشونتمبنیبرجندروهمچنانانواعوشیوعخشونتمبنیبرجندررادرتماممراکزودر

نظریاسبابوفکتورهایدخیلدرخشونتمبنیبرجندرمابهریشه،یراکاووشنمودیمگزندتماممراحل

خواهیمانداخت
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 شجر خشونت مبنی بر جندر:

این روش یک شکل بهتر نشان دادن و فهمیدن خشونت مبنی بر جندر میتواند ترسیم کردن یک درخت باشد.
راه ساده برای فهمیدن ودرک خشونت مبنی بر جندر میباشد در جامعه و در ساحه بسیار مفید میباشد و یک 

  
آب ، هوا و  ریشه عبارت از اسباب اساسی میباشد. تمام درخت از خشونت مبنی بر جندر نمایندگی میکند.
  شاخه ها عبارت از بخش های مختلف آن میباشد، درجه حرارت عبارت از فکتور های دخیل آن میباشد

 .مبنی بر جندر، فامیل و جوامع نمایندگی میکنند برگ ها از نتایج خشونت



 ریشه ها
 ریشهعبارتازاسباباساسیمیباشد.

اسباباساسیخشونتمبنیبرجندرعبارتازنگرشجامعهوعملکردهایتبعیضآمیزاناننسبتبه

رادریکموقعیتاینامرمردهاوزنهارادرموقعیتهایدشوارقدرتقراردادهوخانمها جندراست.

اقتصادیفعالیتزنان-نقشپذیرفتهجندروفقدانارزشاجتماعی.زیردستنسبتبهمردهاقرارمیدهد

ازاینفرضیههاراتقویتمیکندکهگویامردهاقدرتتصمیمگیریوکنترولخانمهاراداشتهباشند.

تاامتیازات،قدرت،وکنترولخودراباالیطریقکنشهایخشونتمبنیبرجندرمرتکبینتالشمیکنند

اهیدرموردحقوقبشری،تساویجندر،دموکراسیوعدمگاینعدمرعایتیانبودا رانادامهبدهند.گدی

یریروشهایغیرخشنبرایحلمشکالتعدمتساویراتمدیدنمودهومنجربهخشونتمبنیبرگبکار

رددگجندرمی



 رارت آب و هوا و درجه ح
 آبوهواودرجهحرارتفکتورهایدخیلاندکهسبببزرگشدندرختوقوتریشههامیگردد.

فکتورهایزیاد.عدممساواتجندروتبعیضاسبابعمدهتمامانواعخشونتهایمبنیبرجندراست

 مثالهاشامل:،هخشونتهایمبنیبرجندرمیگردداستکهسببافزایشآسیبپذیریب

 یستمحمایویاجتماعیوفامیلیازبینرفته.س 

 فامیلهااکثراجداشدهاند 

 .موسساتمثلپولیسوتسهیالتصحییابدونکارمنداندویاهمازبینرفتهاند 

 یکاقلیم)آبوهوا(مساعدبراینقضحقوقبشرشاملبیقانونی،ومعافیتقانونیموجود

 است.

 ستهبهکمکهااندومساعدبهسواستفادههاونقضحقوقبشرجمعیتهایبیجاشدهواب 

 ،اجتماعاتموقتیوپناهگاههاشایدمحفوظنبوده،مزدحمیاهمدرمناطقدورافتادهواقعباشند

 .همخدماتوتسهیالتکافینداردویا

 

 شاخه ها
کهمیتوانندواقعشوند شاخههاعبارتازبخشهایمختلفخشونتمبنیبرجندرمیباشد

 روپعمدهتقسیمشوندگکنشهایخشونتمبنیبرجندرمیتواندبهچهار

 سواستفادهجنسی •

 سواستفادهفزیکی •

 سواستفادهروانیوهیجانی •

 سواستفادهاقتصادی •

 

 برگ ها
آنمانندنتایجوپیامدهای.برگهاازنتایجخشونتمبنیبرجندر،فامیلوجوامعنمایندگیمیکنند •

نتایجهیجانیوروانیآنعبارتازاحساسگناهامراضساریجنسیویاهمحملناخواستهمیباشد.

 نتایجاجتماعیعبارتازتجریدوردشدنازطرفجامعهمیباشد.کمیازنامهایتعدادوشرماست.

بنیبرجندردرحاالت)پاسخبهخشونتم۲هرکدامازیننتایجخشونتمبنیبرجندردرمادیول •

اجتماعیاختصاص-اضطرار(ومنابعاضافیبهاجزایحمایتهایصحتروانیومداخالتروانی

 دادهخواهدشدبهتفصیلبحثبیشتربحثخواهندشد
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 : ۱مطالعه قضیه مادیول 

اکنندهخواهدبودکهویاراغیریم.اینبسگیریازمفاهیماینمادیولمطالعهقضیهرابهازمایشبگبیاییدبابکار

خشونتمبنیبرجندرفکرکنیم.اماهمانطوریکهشماقضیهموردمطالعهراشناساییفورادرموردراههای

میخوانیددرقدماولکوششکنیدکهقوههایمتحرکوضعیتآزادهوخانوادهاورادرروشنییانچهشمایاد

همیدرابفرفتهایدگ

 خانواده:

سالهاست،تاروزهایاخیرآزادهباوالدینوهمشیرههایخوردشدریکمحیطناامنزندکی۱۰دهآزا

امورمسؤلیتمادرآزاده-میکردند.خانوادهآزادهیکخانوادهپدرساالرباپذیرشنقشعنعنویجندراست

رخانوادهاست.گکمایییرواولینگخانه،آشپزیومراقبتاطفالرابدوشدارد،وپدراوتصمیم

هفته۳رفتباسایراطفالخانوادههایبیجاشدهبهمکتببرود.گرچهاینخانوادهفقیراست،آزادهتصمیمگا

رنمیتواندازویمراقبتکندواوتدارکدیدهکهآزادهدریکیازگفتکهاودیگقبلپدرآزادهبرایوی

ینسبتاامنترکشورموقعیتداردبرودوانجاهمرایخانوادهاقاربخانوادههایاقاربشانکهدریکجا

یکندگخودزند



خانمخودراازدستدادهوانهابهکسیضرورتدارندکهازاطفالوخانوادهاخیراسالهانخانوادها۲۲پدر

قداینمرددرآمدواوآزادهانهامراقبتنماید،ودرعینحالهمرایپدرانهاخوشباشدآزادهبزوردیبهع

دآزادهراتجاوزکرد.مردرشباولاینساعتازخانهانهافاصلهداشتآورد،۳رابخانهخودکهدرحدود

هفتهزجرت،آزادهنامهایرا۲اوصبحروزبعد،شببعدیوروزهایبعدبازهماوراتجاوزکرد،بعداز

رداند،ازادهدرگانبرگکردکهاورادوبارهبخانهشاندرکمپبیجاشدبهپدرشنوشتوازاودرخواست

مقابلفقطیکجوابازپدرخوددریافتنمود.



هارابهمنیزراینچگازادهعزیزمن!منازینکهنامهشمارادریافتکردمنهایتپریشانشدم،لطفادی

ران(بیافتد.گران)درخانهدیگمشودیابدستدیگردتومیدانیکهدرینجانامههاامکاندا-ننویسید

کههستیدموضوعیراکهشمابامنشریکساختیدموضوعداخلشماوشوهرشماست،شمافعالیکخانم

میتواندبریشمامسکنوبرایمامقداریپولوشوهرتانمردخوبیاستکنیدودینخودراادامسؤلیتباید

ینمودید،گیخودادامهدادهبتوانیم،شماباازدواجبااینمردخانوادهخودراکمکبزرگمابهزندفراهمکندتا

آزادهلطفافامیلخودرابااینکارهابیعزتنساز.



یناست.اورادرخانوادهانمرددردامافتیدهفکرمیکندونمیداندچهبایدبکند.اواحساسگآزادهترسیدهوغم

کهآزمایشنمودهباشدد.زینهایبرایانتخابندارگرهیچگکندکهدیمی

 

 تحلیل ضیه مورد مطالعه:  – ۱آزمون مادیول 

ومیکهمادرقسمتاولاینمادیولمرورنمودیمقضیهموردمطالعهآزادهبادرنظرداشتمفهبیاید .1

تحلیلنماییم،درینقضیهکدامیکیازمفاهیمخشونتمبنی بهرا بود؟مواردذیلرا برجندرهویدا

 یرید؟گآزمایشب
a) رعایت)احترام(بهحقوقانسانیآزاده 
b) فشاراجتماعی 
c) سواستفادهازقدرت 
d) اسیب 

درنظرگبعدا،کت .2 تمامگوریخشونتمبنیبرجندررا درینداستانبحثنمودیم،لطفا رفتهکهما

 انآزادهبکارمیرودانتخابنمایید:جندرراکهدرداستروریهایخشونتمبنیبگکت
a) سواستفادهجنسی 
b) سواستفادهفزیکی 
c) سواستفادهروانشناختیوهیجانی 
d) سواستفادهاقتصادی 
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 اییدایسواستفادهازادهچهفکرمینمداسبابریشهروشمادرم .3

a) پسمنظرمذهبیآزادهریشهاساسیاسبابسواستفادهاست؟ 
b) دتعلیماتبالخاصهصحیعدمتساویجندرونبو 
c) یوکمیمکتبرفتنگبیجاشد 

یمیکند.تمامنتایجممکنهسواستفادهآزادهگهاازنتایجاننمایندگبردرختخشونتمبنیبرجندر .4

 رادرینقضیهشناسایینمایید؟
a. بیروندادهایمنفیصحی 
b. یاقتصادیویبهشوهرشگوابست 
c. حملقبلازوقت 
d. یگافسرد 

م .5 فدرینقضیه مطالعه، دردهایمشترکموجوکتورورد که ( خشونتمبنیبرجندردرختبود

هایراآنچیزتوسطهواوحرارتوغیرهتمثیلمیشدند(بهقضیهموردمطالعهمراجعهنمودهوتمام

 کهبهوضعیتازادهجامیخوردنشانیکنید
a. ظاهرجذابازاده 
b. یبهکمکازموسساتگیخانوادگوابست 
c. نامصونخانوادهمحیط 
d. ولیزممردهاالک 
e. )عدمدانشازادهدرموردحقوقانسانیوی)عدممهارتدردادخواهیدرخصوصحقوش 

 
 تبریک!

 شمااینمادیولراتکمیلنمودید.

 شمابایدحاالقادرباشیدتا:

 خشونتمبنیبرجندرراتعریفکنید 
 راتوضیحبدهید)مانندخشونت،اسیب،قدرت(مفاهیمابتداییبهارتباطخشونتمبنیبرجندر 
 نمودهوانهایکهافغانستانرامتاثرساختهاستیستوریهایمعمولخشونتمبنیبرجندررالگکت 
 اسبابریشهایخشونتمبنیجندرراشناساییکنید 
 نتایجاحتمالیخشونتمبنیبرجندرراشناساییکنید 



 پیشبروید۲اکنونشمامیتوانیدبهمادیول
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  ۱کلید جوابات مادیول 

 خشونت -آزمون دانش شما 

هافرادمسلحبااستفادهازمنازعهوبینظمیخانمهارایکسرهتجاوزمیکنندانهاکدروضعیتهای .1

 معموالخانمهاراخالفمیلشانواداربهعملجنسیمینمایند.
چکنمایید(اینیکمثال)تماممواردزیررا

d) نقضحقوقبشر 
e) سواستفاده 
f) اهانهگرضایتا 

 جواب : این یک تمثال از نقض حقوق بشر و سو استفاده است

 
 وییمخشونتهدفماتنهاخشونتفزیکیاست؟گدرستیاغلط:زمانیکهمامی .2

 درست 
 غلط 

یا فشار دادن باشد،  خشونت میتواند فزیکی ، هیجانی، اجتماعی یا اقتصادی، سو استفاده، جبر -جواب: غلط

خشونت میتواند در اشکال حمله و تهاجم فزیکی یا تهدید بعضی ها با اسلحه اشکار باشد،  و در بعضی حاالت 

 ترسانیدن و یا سایر اشکال روانی یا فشار های اجتماعی بسیار پوشیده و مخفی باشد.مانند تهدید 

 
 مواردزیرراچککنید(خشونتمیتواندبطرقمختلفدریافتشودوشامل)تمام .3

a) تهاجمفزیکی 
b) سواسافادهروانییاهیجانی 
c) سواستفادهاقتصادییااجتماعی 

تماماینمثالهاراههایانکهخشونتمیتواندظاهرشود- a, b, cجواب:

 
 

 مفاهیم خشونت مبنی بر جندر و اصطالحات -آزمون دانش شما 

 الحاتخشونتمبنیبرجندرمیدانیدبهسواالتزیرجواببدهیدبامرورانچهشمادرموردمفاهیمواصط

 

 با شده بیجا یکمردمسلحدرمحلتالشیمواجه۳یکخانم وبا طفلشازیکمنطقهمنازعهفرارنموده

میشوداینخامازباقیاعضایخانوادهوجامعهخودجداشدهومیخواهدبهانطرفمحلتالشیدریکمنطقه

زینشود.مردمسلحازخانمبخاطرعبورازپوستهویمقداریپولتقاضامیکند،)مطلبازینگاهارامپن

ویدکهاوکدامپولیویاچیزبهاگمطالبهکدامحقالزحمهرسمینهبلکهرشوهاست(خانمبرایفردمسلحمی

اوبشرطیبهویاجازهعبورمیدهدویدکهدراینصورتگدارینداردکهبرایشبدهد،مردمسلحبرایخانممی

کهاوباویتنبهمقاربتجنسیبدهد.بعداخانمموافقمیشودو.ومردمسلحباولعووارخطاییدرحالیکه

ریهونالهاشراگباویمقاربتمیکند.خانمکوششمیکندتاصدایینمایدخانمحیندخولآلتاحساسدردم

درمقابلاطفالشنکشد



 یااینخانمبهمقاربتجنسیرضایتدادهبود؟ا .4
این خانم رضایت نداده. دروضعیت هایکه تمام انواع جبر و زور ) خشونت فزیکی ، زور و جبر و  -نخیر : 

 غیره ( استفاده میشود رضایت در ان وضعیت ها موجود بوده نمیتواند

 
 جندراست؟رایایکپیشامدخشونتمبنیب .5
از خشونت مبنی بر جندر است. ان مرد از قدرت خود استفاده سو نمود و خانم را مجبور کرد این یک مثال بلی: 

 ذردگتا با وی سکس داشته باشد تااینکه خانم توانست از پوسته ب

 
 چرااینیکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟)مواردزیرراازمایشکنید( .6

a. وخانمبوداینحالتبراساسعدمتوازنقدرتبینمردمسلح 
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b. اینبرایخانماسیبرسانبود 
c. اینحقوقانسانیخانمرانقضکرد 
d. اینخانمبرایمقاربتجنسیرضایتدادهبود 
e. درینحالتاستفادهاززورنقشداشت 

اساساینواقعهعبارتازعدمتساویقدرتمیانمردمسلحوخانماستکهسبباسیببه- a,b,c,eجواب:

وحقوقانسانیانخانمرانقضکردهونفوذقدرتدراندخیلاست،خانمبهسکس)مقاربت(باخانمکردیده،

 .انمردرضایتندادهبود
 

 

 

 تحلیل قضیه مورد مطالعه: -۱ازمون مادیول  

ومیکهمادرقسمتاولاینمادیولمرورنمودیمقضیهموردمطالعهآزادهبادرنظرداشتمفهبیاید .1

تحلیل بهرا بود؟مواردذیلرا نماییم،درینقضیهکدامیکیازمفاهیمخشونتمبنیبرجندرهویدا

 یرید؟گآزمایشب
a. رعایت)احترام(بهحقوقانسانیآزاده 
b. فشاراجتماعی 
c. سواستفادهازقدرت 
d. اسیب 

شار های اجتماعی درین قضیه مورد مطالعه حقوق انسانی آزاده احترام و رعایت نشد. ازاده ف - b, c, dجواب: 

را بخاطر ازدواج با مرد مسن تجربه مینمود. آزاده همچنان با سو استفاده از قدرت توسط شوهر و پدرش 

اجتماعی را بدلیل تجاوز جنسی تجربه -مواجه بود. نهایتا ازاده اسیب های فزیکی، روانی )هیجانی( و روانی

 نمود.



کت .2 درنظرگبعدا، تمامگوریخشونتمبنیبرجندررا لطفا درینداستانبحثنمودیم، کهما رفته

 جندرراکهدرداستانآزادهبکارمیرودانتخابنمایید:روریهایخشونتمبنیبگکت
a. سواستفادهجنسی 
b. سواستفادهفزیکی 
c. سواستفادهروانشناختیوهیجانی 
d. سواستفادهاقتصادی 



سی است، ازاده هر روز توسط شوهرش تجاوز میشد تجاوز جنسی یک شکل از سو ساتفاده جن -  a, cجواب: 

. آزاده همچنان سو استفاده های هیجانی و فزیکی را تجربه مینمود. او عروسی با ان مرد را نمیخواست، 

ر چه ما میتوانیم که فرض کنیم که آزاده ممکن گین و ترسیده بود، و حاال در خانه ان مرد بند مانده بود، اگغم

ر چه گرفته باشد اما این نوع سو استفاده درین قضیه توضیح داده نشده ، اگزیکی  قرار مورد سو استفاده ف

ردد اما در قضیه مورد مطالعه گازاده بخاطری به ان مرد فرستاده شده بود تا مشکالت مالی خانواده شان حل 

 سو استفاده اقتصادی را تجربه نموده باشد موجود نیستکه داللت بر شواهدی 

 
 

 داسبابریشهایسواستفادهازادهچهفکرمینماییدرموشمادر .3
a. پسمنظرمذهبیآزادهریشهاساسیاسبابسواستفادهاست؟ 
b. عدمتساویجندرونبودتعلیماتبالخاصهصحی 
c. یوکمیمکتبرفتنگبیجاشد 



استفاده نابرابری جنسیتی و عدم رعایت حقوق انسانی ازاده اسباب اساسی و ریشه ای سو  - bجواب: 

 آزاده استند 

 
یمیکند.تمامنتایجممکنهسواستفادهآزادهگهاازنتایجاننمایندگبردرختخشونتمبنیبرجندر .4

 رادرینقضیهشناسایینمایید؟
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e. بیروندادهایمنفیصحی 
f. یاقتصادیویبهشوهرشگوابست 
g. حملقبلازوقت 
h. یگافسرد 

هستند.یج احتمالی منفی سو استفاده ازاده تمام موارد باال نتا -جواب: تمام انها 

 
خشونتمبنیبرجندرتوسطدرختهایمشترکموجوبود)کهدرکتوردرینقضیهموردمطالعه،ف .5

هایراکهبهآنچیزهواوحرارتوغیرهتمثیلمیشدند(بهقضیهموردمطالعهمراجعهنمودهوتمام

 وضعیتازادهجامیخوردنشانیکنید
a. جذابازادهظاهر 
b. یبهکمکازموسساتگیخانوادگوابست 
c. محیطنامصونخانواده 
d. ولیزممردهاالک 
e. )عدمدانشازادهدرموردحقوقانسانیوی)عدممهارتدردادخواهیدرخصوصحقوش 

 

 فکتور های اشتراک کننده که درین قضیه مورد مطالعه  ذکر شده اند شامل:  - b, c, eجواب: 

انواده به کمک های بیرونی، محیط نا مصوون خانواده، عدم دانش ازاده در مورد حقوق ی خگوابست

 انسانی خودش) و عدم مهارت در قسمت دادخواهی برای حقوقش( .


