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معرفی مادیول ۱
دانستن خشونت مبنی بر جندر ( جی بی وی ) ،یک مسئله مغلق
محتویاتمادیول 
اینمادیولدرموردماهیتخشونتمبنیبرجندروهمچنانانواعواسبابمختلفهانمعلوماتفراهممیکند،
دانستناینهابنیادمتباقیبخشهایکورسراتشکیلمیدهد 

اینمادیولبخشهایزیرراتحتپوششقرارمیدهد :
 دانستناینکهمنظورماازخشونتمبنیبرجندرچهاست
 شیوعوانواعخشونتمبنیبرجندر
 اسباب،فکتورهایاشتراکیونتایجخشونتمبنیبرجندر
در ختم این مودیول اشتراک کننده گان قادر خواهند بود :
• خشونتمبنیبرجندرراتعریفکنند
• دریافتهایاساسیدررابطهبهخشونتمبنیبرجندرراتشریحکنند
• کتگوریهایعمومیرالیستکنند
• اسباباصلیخشونتمبنیبرجندرراشناسایینمایند
• نتایجممکنهخشونتراشناسایینمایند


زمینه :
خشونت مبنی بر جندر و پاسخ به ان مجموعه از مداخالتی را در بر میگیرد که باید خوب برنامه ریزی و
هماهنگ شدهباشندبهرحال،قبلازینکهشمااینمداخالترااغازکنیدبایدمشکلراخوببدانید،وشمادانش،
نگ رشوباورخودرادرموردتمامقضایایمربوطبهجندر،حقوقبشری،تجریدوخشونتمبنیبرجندر
خوبانعکاسدادهبتوانید
اینمادیولبشمادرقسمتدانشسازیوفهمیدنخشونتمبنیبرجندر،اسبابانونتایجانکمکخواهدکرد
تا شمابتوانیدازدانشخویشبرایانکشافمداخالتموثربرایوقایهوپاسخبهخشونتهایمبنیبرجندر
درحاالتاضطراراستفادهنمایید .

انعکاس خودی:
بهارتباطاغازهدفگیریموثراینقضایااولمابایدازباورهایقبلیخوددرموردخانمها،دختران،مردها
وپسراندرحاالتاضطراراگاهباشیم.قبلازینکهمااغازگرشویمیکدقیقهنگرشاصلیخودرادرین
موردمنعکسبسازیم 
هر یکی از جمالت زیر را بخوانید و بگویید که موافق هستید ،نا موافق هستید و یا هم نمیدانید.
 .1درحاالتبحرانیمردهانسبتبهزناندرتصمیمگیریخوبتراند
 .2مردهادرواقعاتعاجلمسئولاندتاازخانمهاواطفالخودمحافظتنمایند
 .3درواقعاتاضطراری(بیجاشدنها)خانمهابایدهمیشهتصامیمشوهرودیگراقاربمردخویشرا
رعایتنمایندکهچهوقتبرگشتبهخانهیاجایاصلیمناسباست
 .4مردهابایدنانآوراصلیخانوادهباشد،خصوصادرمواقعبیجاشدنها
 .5مردهاباید قادربهاجرایهرکارباشندوضعیفنشوند،حتی اگردرجریانبحراناتصدمههم
میبینند
 .6تمرکزپروگراموقایویمابامردهامنحیثاولینمرتکبینخشونتهایمبنیبرجندربایدبراصالح
نگرشورفتارانهاباشد
1

موضوع  :۱مرور کلی مفاهیم اساسی:
مرور کلی:
تقریبادرهرروزمنازعهوکشمکشهایامروزیگزارشهایخشونتهایمبنیبرجندرنشانمیدهندکهدر
حاالتبحرانیاسیبپذیریسواستفادهدرمیانمردمکهازقبلعمیقاازاثرحوادثناگوارزیاندیدهاندبه
طریقمختلفازدیادمییابد.هرروزگزارشرسانههادرموردخشونتمبنیبرجندرکهبهچهپیمانهرخ
میدهدغیرقابلتصوراست

مفاهیم اساسی:
بهارتباطاغازهدفگیریموثروپایداراینقضایامابایدقبلازهمهمفاهیماساسیراکهتعریفخودمارااز
خشونتمبنیبرجندرراتشکیلمیدهدکاوشنماییم 

خشونتمبنیبرجندروحتیاصطالحخشونتمبنیبرجندریکموضوعمغلقبودهومجموعهاصطالحات
ومفاهیممختلفرادربرمیگیرند.اینبسیارمهماست تادرک ابتداییایناصطالحاتومفاهیمراانکشاف
بدهیم،بناشمامیتوانیدارزیابی،طرحبرنامهها،عرضهخدمات،هماهنگیبادیگرانوبررسییامانیتورو
ارزیابیمداخالتخشونتمبنیبرجندرراهاندازینمایید .

ازطریقفهمیدناینمفاهیماساسیشماقادرخواهیدشدتادیگرانرانیزدرفهماندناینمسائیلکمکنماییدو
در پهل وی ان شما را کمک خواهد کرد تا در مورد خشونت مبنی بر جندر توام با احتیاط و احترام بدون
بکارگیریکلماتگیچکنندهصحبتنمایید .

ما اکنون هر مفاهیم اساسی را که  اینجا لیست شده اند و ما را به یک تعریف کارای خشونت مبنی بر جندر
رهنماییخواهدکردکاووشخواهیمنمود .


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

جندر:

"جندر"بهشکلفرقهایاجتماعیبینزنانومرداندرتمامجوامعتعریفمیشود،اگرچهکلمهجنسو
جندراکثرابصورتمتناوباستفادهمیگردداماتفاوتهایاینهردوبایدبصورتبسیارواضحفهمیده
شوند ،

جندر:بهشکلفرقهایاجتماعیبینزنانومردانتعریفمیشود /جنس :عبارتازتفاوتهای
بیولوژیکیوذاتیبینمردانوزنانمیباشد
جندرتوسطفکتورهایاجتماعیمثلتاریخ،عنعنات،رسمورواجها،ارزشهایاجتماعی،ومذهب
مشخصمیگردد/جنستوسطماهیتبیولوژیکافرادمشخصمیگردد 

جندر :به تفاوت های اجتماعی میان زنان و مردان که عمیقا ریشه در فرهنگ دارد یادگیری شده است،
گرچه جندر عمیقا ریشه در فرهنگ دارد ،اما این تفاوت های اجتماعی در سیر زمان قابل تغییر میباشند
ونوهساناتمتحولیدرداخلودرمیانفرهنگهادارد.جندرنقش،مسئولیتها،فرصتها،امتیازات،
توقعاتومحدودیتهایمردانوزنانرادرهرفرهنگمشخصمیسازد
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حقوق بشر:
مفهمومحقوقبشربیانمیکندکههرانسانحقداردکهحقوقانسانیخویشرابدونهیچنوعتبعیض
نژادی،پوستی،جنسی،لسانی،مذهبی،وسیاسیویاکدامفکتوردیگرمثلفکتورهایملیواصلیت
اجتماعی،سرمایه،پیدایش(تولد)وغیرهداشتهباشد .

حقوقبشربرایرعایتوقاروارزشهرفردبنیانگذاریشدهحقوقبشرعالمگیرمیباشد،بهاینمعنیکه
میتوانانرابصورتمساویوبدونکدامتبعیضبرایتمام ابنایبشربکاربرد،حقوقبشرجداناشدنی
است،کهبهاینصورتهیچکسینیمتواندحقکسی(زن/مردی)رانادیدهبگیریدمگردرشرایطخاص 


خشونت:

• خشونت ،جبر ،سو استفاده ,فشار ،یا زور
بسیاریازاشخاصلغتخشونتراهمراهباخشونتفزیکیوجبرربطمیدهند.ولیانواع دیگرخشونت
همموجوداست.بهمثالتوجهکنید،
 خشونتعبارتازاستفادهبعضیازانواعجبروزور(وقتیازجبروزوراستفادهمیشود،هیچنوع
رضایتدرآنموجودنمیباشد)میباشد 

• خشونت :استفادهاززوربرایکنترولشخصیادیگران.خشونتمیتواندشاملسواستفاده،جبرو
اعمالفشارتوسطقوهفزیکی،روانی،اجتماعیویااقتصادیباشد،خشونتمیتوانداشکارابشکل
تهاجمفزیکی،یاتهدیدباسالحویابشکلمخفیمثلترسانیدن،واردنمودنفشارهایروانیویا
اجتماعیباشد
•

جبر :عبارتازاعمالفشارتوسطقوهفزیکی،اخالقی(مثلپندونصیحت)ویاازطریقروشهای
زیرکانه

•

سو استفاده  :استفادهغلطازقدرت سواستفادهشخصراازتصمیمهایآزادبازمیداردوانهارا
مجبور میسازد که خالف میل خود رفتارکنند اطفال و خانم ها بخاطر داشتن نیروی محدود در هر
شرایطی بیشتر مواجه به سو استفاده هستند  ،اطفال همچنان به خاطر داشتن تجربه اندک به اسانی
توسطفریبوحیلهسراسیمهوگیچمیشوند

•

زور  :واردکردنفشاریاکوششبهآنازطریقتهدید،پافشاری لفظی،دستکاری یاجعل،فریب
دادن ،توقعات فرهنگی و توانمندی اقتصادی باالی یک شخص تا به انچه که خالف میل شان است
وادارشوند 



• رضایت :به موافقت کردن یا رضایت دادن خصوصا بعد از مالحظات اندیشمندانه راجع میگردد "
رضایتاگاهانه"زمانیصورتمیگیردکهیکشخصکامال ازنتایجیکتصمیماگاهشدهوانرادر
فضایازادوعاریازجبراتخادنماید  .نبودرضایتآگاهانهیکعنصردرتعریفخشونتمبنیبر
جندراست.دروضعیتهایکههرنوعجبروزور(خشونتفزیکی،زورگوییوغیره)استفادهشده
باشدمیتواندرضایتموجودنباشد".اینزننهنگفت"یکدفاعمعمولیدرمقابلعملخشونتمبنی
برجندراست.دربسیارقضایا،او(زن)ممکن"بلی"بگویدیا"نه"نخواهدگفت بخاطریکهاو(
زن)ممکنبخاطرمصوونیت،وضعیتاجتماعیویازندگیخودترسیدهیاتهدیدشدهباشد،اینبیشتر
دانستهشدهاستکهاطفال(کمتر از 18سال)قادرنیستندتادرموردمسایلیمانندازدواجوتحصیل
کامالبفهممندوانتخابیارضایتبدهند .
برایاطمینانازتوافقدرفهمیدنانواعمختلفخشونتمبنیبرجندرتوسطمتخصصینمراقبتهایصحی
درافغانستانتعریفهایذیلسازمانصحیجهاننیزاستفادهخواهدشد
•

خشونت جنسی:مطابقتعریفسازمانصحیجهانهرنوععملجنسییااقدامبهاجرایانکه
خالفمیلشخصباشد،اظهاراتجنسیناخواسته،پیشرویهایجنسییاحرکاتدادوستدیجنسی
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کهدرعینحالبرخالفتمایالتجنسیشخصبودهوبهزوراعمالمیگرددصرفنظرازاینکه
قرابتفردباقربانیچهاستودرکجاقراردارد(نهتنهامحدودبهخانهیاساحهکار)خشونتجنسی
تلقیمیگردد .

•

تهاجم جنسی:یکبخشازخشونتهایجنسیاستکهاستفادهازقوتفزیکیویافشارهایدیگر
راجهتدخولجنسیشاملمیگردداینحالتتجاوزاتجنسیرانیزشاملمیگردد 



تجاوز جنسی :مطابققانونرومکهتوسطافغانستاننیزتوشیحشدهتجاوزجنسیمیتواندطورذیلتعریف
شود :1
 .1مرتکببدنشخصیراکهمنجربهدخول،یابهرحالهربخشیازبدنقربانییامرتکبدارای
عضوجنسییابازکردنمقعدویادستگاهتناسلیقربانیبههرمنظوریویاهربخشیدیگراز
عضویتویراموردتجاوزقرارمیدهد
 .2تهاجمتوسطزور،یاتوسطتهدیدیاجبروزورگویی،همچنانتوسطترسازخشونت،رفتارخشنو
تند،توقیف،ستمروانی،سواستفادهازقدرت،درمقابلهمانشخصیاشخصدیگریاازطریق
سودبردنازمحیطاجباری،یاتهاجمدرمقابلیکشخصفاقدظرفیترضایتدادنواقعیصورت
گرفتهباشد
 .3حمله فزیکی :شاملهرنوععملیاتهدیدعمدیبااستفادهازنیرویفزیکی،سالحجهتصدمه
رساندنبهخانم.مثالهایآنشامللتوکوب،زدنباسیلی،خفهنمودن،قطعاعضا،سوختاندن،با
مرمیزدن،ویااستفادهازهرنوعسالحدیگر،ریختاندنتیزاب،ویاهرعملیکهسببدرد،ناراحتی
وصدمهانهاگردد.
 .4ازداوجاجباریعبارتازازدواجیکهخالفمیلشخصصورتگرفته،صرفنظرازاینکهکدام
شکلیازخشونتبودهباشد.اینمیتواندخطرتزایدسواستفادههایفزیکی،جنسیوروانیرا
افزایشدهد.
 .5رد منابع حیاتی مانند تغذیه و آب :اینکتگوریاقداماتعمدیتجریدازغذاوپناهگاهرامنحیثتنبیه
ونظمبرمیگیرد
 .6سو استفاده هیجانی  /روانشناختی:
عبارتازتحمیلنمودندردویاجروحاتروانییاهیجانیمیباشد .
مثالها :تهدیدهایخشونتفزیکییاجنسی،ترساندن،اهانت،تجریداجباری،تعقیبهایمخفی،
تحقیرلفظی،نظراندازیخالفمیل،سخنانزشت،دستاندازیهایبیجا،کلماتتحریریبا
محتویجنسی،تخریباشیایدوستداشتنیشخص.درافغانستانکارمندانصحیبایدتداوی
بازماندگانخشونتهایخانوادگیبهشمولسوختاندنها،وقربانیهایتجاوزجنسیرامدنظر
بگیرند

-

مثال

پیشکش های ممکنه تداوی

تجاوزجنسیبشمولتجاوزگروهی

مدیریت تجاوز جنسی -حمایت های رده
اول -رجعت برای حمایت های صحت روانی

تهاجمجنسیبشمولتجاوزجنسی
اظهاراتجنسییاپیشرویهایجنسیخالف
میلطرف
عملکردهایدادوستدجنسی

حمایت رده اول 
رجعت داده برای حمایت های صحت روانی

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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-

ضربوشتم
لگدزدن
گزیدنیاگازگرفتن
کشکردنموها
خفهکردن
زخمکردن
معلولکردن
سوختاندن

حمایت رده اول
مدیریت زخمی شدن
مدیریت سوختگی
رجعت دهی به قدمه های باالی مراقبت
رجعت دهی به حمایت های صحت روانی

-

خریدوفروشزنانبرایازدواج
بددادن
ازدواججبری
ازدواجزیرسن

رجعت دادن به سازمان های زنان و سایر
خدمات برای همچو واقعات

•
-

بدگوییلفظی/تحقیر/ترساندن
ازارجنسیوتعقیبنمودن
مجبوربهسوختاندن
مجبوربهخودکشی
مجبوربهزهرخوردن

حمایت رده اول
مدیریت زخمی شدن
مدیریت سوختگی
رجعت دهی به قدمه های باالی مراقبت
رجعت دهی به حمایت های صحت روانی

خشونت مبنی بر جندر:
خشونتمبنیبرجندرعبارتازنقضحقوقجهانیانسانکهتوسطقوانینبینالمللیحقوقبشرمحافظتشده
اند،بشمولحقامنیتشخص،حقدسترسیبهبلندترینستندردهایصحتفزیکیوروانی،حقرهاییاز
تداویهایشکنجهامیز،ظالمانه،غیرانسانیوتوهینامیزوحقزندگیمیباشد 
 بصورتعمومدرتمامجهانخشونتمبنیبرجندرتاثیراتعظیمیباالیخانمهاودخترانبهتناسبمردان
وپسراندارد.اصطالحخشونتمبنیبرجندربصورتمتناوببا اصطالحخشونتعلیهزنان استفاده شده
است.خشونتمبنیبرجندراکثراابعادجندرحرکاتچنینخشونترامیرساند،یابعبارهدیگر،نسبتمیان
حالتمطیعبودنخانمهادرجامعهوازدیاداسییبپذیریانهادرقبالخشونت.اینبسیارمهماستتابخاطر
باشدکهپسرانیابعضیازمردهانیزقربانیخشونتهایجنسیشدهمیتوانند 
رهنمودIASC؛مداخالتخشونتمبنیبرجندردرزمینههایانسانی۲۰۰۲؛خشونتمبنیبرجندررا
اصطالحچترشکلکهبرایتمامانواعحرکاتآسیبرسانکهخالفرضایتفردصورتمیگیرد،بکار
میرودکهاساسانقایلشدنتفاوتهایمیانجنسزنومرددریکجامعهمیباشد ” (p.7).

تعریفاتزیرازپروتوکولتداویخشونتمبنیبرجندربرایفراهمکنندگانمراقبتهایصحیدرافغانستان
کهدرسال۲۰۱۲بهنشررسیدهگرفتهشدهاست.اینهابالنوبهازتعریفاتپذیرفتهشدهبینالملللیازInter-
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Agency Standing Committeeوقانونافغانستاندرزمینهرفعخشونتعلیهزن Law on the
(LEVAW)2.Elimination of Violence against Womenگرفتهشدهاست 
مطابققانونخشونتعلیهزندرافغانستانکارهایذیلبحیثخشونتعلیهزنتلقیخواهدشد :
 تهاجمفزیکی
 فحاشیاجباری
 ثبتهویتقربانیونشرانبهطریقیکهشخصیتقربانیرااسیببرساند
 سوختاندن،بااستفادهازموادکیمیاوییاخطرناک
 کسیرامجبوربهسوختاندنیاواداربخودکشیکردنیااستفادهاززهریاسایرموادخطرناککردن
 سببزخمیامعلولیتشدن
 لتوکوب
 خریدوفروشزنانبهمقصدیابهانهازدواج
 بددادن
 ازدواجاجباری
 مانعشدنازحقازدواجیاحقانتخابهمسر
 ازدواجزیرسن
 سواستفاده،تحقیروترساندن
 اذیتوازارجنسیوتعقیبکردن
 تجریداجباری
 اعتیاداجباری
 محرومساختنازمیراث
 ممانعتازدسترسیبهجایدادهایشخصی
 ممانعتازحقبرایتحصیلکارودسترسیبهخدماتصحی
 کاراجباری
 ازدواجبابیشترازیکخانمبدونرعایتماده۶۸قانونمدنیو
 انکاریاردارتباطاتبانزدیکان(قرابتها)
درحالحاضرکدامتعریفواضحقانونیبرایتوضیحمفاهیممختلفخشونتمبنیبرجندرکهدرفوقازانها
یادشددرقانونوجودندارد 

آزمون دانش شما – خشونت
درخطوطزیرازشماپرسیدهخواهدشدکهچیزیراکهشمادرموردخشونتواصطالحاتمربوطهانیاد
گرفتهایدبکارببرید.اینجا۳سوالاست .
(جواباتدراخرمادیولدرقسمتکلیدجوابهاموجوداست) 

 .1دروضعیتهایگهافرادمسلحبااستفادهازمنازعهوبینظمیخانمهارایکسرهتجاوزمیکنندانها
معموالخانمهاراخالفمیلشانواداربهعملجنسیمینمایند.
اینیکمثال(تماممواردزیرراچکنمایید) 
 )aنقضحقوقبشر
 )bسواستفاده
 )cرضایتاگاهانه
 .2درستیاغلط:زمانیکهمامیگوییمخشونتهدفماتنهاخشونتقزیکیاست
 درست
 غلط
 .3خشونتمیتواندبطرقمختلفدریافتشودوشامل(تماممواردزیرراچککنید)
 )aتهاجمفزیکی
 )bسؤاستفادهروانییاهیجانی
 )cسؤاستفادهاقتصادییااجتماعی
2

Law on Elimination of Violence against Women (EVAW), MINISTRY OF JUSTICE, ISLAMIC
REPUPLIC OF AFGHANISTAN, 2009.
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قدرت
سواستفادهقدرتدرخشونتمبنیبرجندردخیلاست 
برایدانستنخطراتواسیبپذیریهایخشونتمبنیبرجندراینبسیارمهماستتاتحرکاتقدرترادر
جامعهایکهماخدمتمیکنیمبدانیم 
براینشانهگیریموثرخشونتمبنیبرجندرشمابایدارتباطمتقابلقدرتمیانزنانومردان،زنانوزنان،
مردانومردان،کاهالنواطفالومیاناطفالرافهمیدهوتحلیلنمایید 

قدرت
قابلیت،مهارتیاظرفیتتصمیمگیریواقدامنمودنبزوریاقوتفزیکیراشاملمیشود.استفادهازقدرت
جنبهمهمیازارتباطاتاست،تماممناسباتازباعثاستفادهازقدرتمتاثرمیگردد.داشتنقدرتبسیارزیاد
چانسانتخابهابیشتررابههمانشخصمیدهد.افرادیکهقدرتکمتردارندچانسانتخابهایکمترداشتهو
بیشتربهسواستفادهمعروضمیباشند 
بخاطرداشتهباشید:مانندخشونت؛قدرتهمهمیشهفزیکینیست؛ 

آسیب:
خشونتمبنیبرجندرسبباسیبافرادمیگردد.جروحاتفزیکیشاملجروحاتجنسیاکثراواقعمیگردند،
سایرنتایجمضرمیتواندشامل :
 صدماتهیجانیوفزیکی
 مشکالتاقتصادی
 طردشدنیااستگمایاجتماعی
هرکدامازاینهامیتواندنتایجبسیارمضر–مرگازسببجروحات،خودکشییاقتلراسببگردند 
بخاطرداشتهباشیدکه:هربازماندهخشونتمبنیبرجندراهمیتخاصخودرابهتنهاییدارد،واسیبهای
مختلفمنحصربخودراتجربهخواهدکرد 

استگما :رفتارشدیدوتقبیحکنندهکهدربینمعیاراتفرهنگیبفکربازودرستمطرحنشده،استگمای
اجتماعیاکثراسببطرد(ردشدن)توسطخانوادهویاجامعهمیگردد .

مفاهیم اساسی و تعریف خشونت مبنی بر جندر
پهلویهمقراردادناینمفاهیماساسیاساسکارمارادرتعریفخشونتمبنیبرجندرتشکیلمیدهد 
جندر-کنشهایخشونتمبنیبرجندربراساسجندراستکهعبارتازنقشاجتماعی،توقعات،حقوقو
امتیازاتمردانوزناندرهرجامعهومعاشرهاست 
خشونت -خشونتمبنیبرجندراستفادهازجبروزوررادربرمیگیرد-کهشاملتهدید،زورگوییو 
سواستفادهاست .
قدرت -خشونتمبنیبرجندرسواستفادهبعضیانواعازقدرتراباالیشخصدیگردربرمیگیرد 
اسیب-تمامانواعخشونتمبنیبرجندربرایافراد،خانوادههاواجتماعاتمضراند،هربازماندهخشونت
مبنیبرجندریکفرداستوهرفرداسیبرابهبشکلمتفاوتتجربهخواهدکرد 
نقض حقوق بشر -کنشهایخشونتمبنیبرجندرعبارتازنقضحقوقابتداییبشراست .

تعریف خشونت مبنی بر جندر:
"اصطالحچتریشکلکهبرایتمامانواعکنشهایآسیبرسانکهخالفرضایتفردصورتمیگیرد،
بکارمیرودکهاساسانقایلشدنتفاوتهایمیاننقشزنومرد(جندر)دریکجامعهمیباشد"کنش
هایخشونتمبنیبرجندرتعدادیازحقوقبینالمللیبشرراکهتوسطاسنادومیثاقهایبینالمللیحفاظت
میشوندنقضمیکند.تعدادزیاد-مگرنهتماماشکالخشونتمبنیبرجندردرپالیسیهاوقوانینملیغیر
قانونیوکنشهایجناییاستند" .
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موارد بیشتر در مورد تعاریف
همانطوریکهمشاهدهنمودید،تعریفاتمفاهیماساسیراگردهممیاورد.کنشهایخشونتمبنیجندرمضراند
وحقوقبشریرانقضمیکنندوسواستفادهازقدرتوزورگوییراشاملمیگردند
یک دیدگاه بین المللی

تعریف خشونت مبنی بر جندر  :تعریفی را که ما در فوق بکار بردیم و بشکل رسمی باالی ان توافق
نموده ایم ،تعریف خشونت مبنی بر جندر در زمینه های حاالت اضطرار انسانی است ،این تعریف در
سال  5002توسط یک گروپ از کارشناسان خشونت مبنی بر جندر زمانیکه رهنمود مداخالت
خشونت مبنی بر جندر در حاالت اضطراری توسط کمیته موظف بین الدفتری Inter-( IASC
 )Agency Standing Committeeانکشاف داده میشد ساخته شد ،این تعریف توسط نمایندگی های
سازمان ملل متحد ،بیتشرین موسسات غیر دولتیُ انجمن های هالل احمر و صلیب سرخ و سایر
سازمان های بین المللی ایکه در کار پاسخ به حاالت اضطرار دخیل اند تایید شده است بخاطریکه این
یک تعریف منظور شده از طرف  IASCاست

مردان و پسران و خشونت مبنی بر جندر :در سراسر جهان خشونت مبنی بر جندر تاثیرات عظیمی
باالی خانم ها و دختران به تناسب مردان وپسران دارد .اولی این بسیار مهم است تا به خاطر داشته
باشیم که مردان و پسران همچنان ممکن قربانی خشونت مبنی بر جندر باشند خصوصا خشونت
جنسی .در حالی که شواهدی زیادی وجود دارد که خشونت جنسی علیه پسران بیشتر از آنچه قبال در
مورد آن دانسته شده بود واقع میشود ،اما ما تاحال در قسمت خشونت جنسی در مورد مردان و پسران
در هر مرکزی به شمول حاالت اضطرار خیلی زیاد نمیدانیم
اگرچهمردانوپسرانمیتواند اکثرایامرتکبو یاقربانیخشونتمبنی برجندر باشند ،مردانوپسران
اجزایمتغییروجنجالیتالشهایوقایویخشونتمبنیبرجندراند
آزمون دانش شما  -مفاهیم و اصطالحات خشونت مبنی بر جندر
بامرورانچهشمادرموردمفاهیمواصطالحاتخشونتمبنیبرجندرمیدانیدبهسواالتزیرجواببدهید 

یکخانم بیجا شدهبا ۳طفلشازیکمنطقهمنازعهفرارنمودهوبا یک مردمسلحدر محلتالشیمواجه
میشوداینخامازباقیاعضایخانوادهوجامعهخودجداشدهومیخواهدبهانطرفمحلتالشیدریکمنطقه
ارامپناهگ زینشود.مردمسلحازخانمبخاطرعبورازپوستهویمقداریپولتقاضامیکند(،مطلبازین
مطالبهکدامحقالزحمهرسمینهبلکهرشوهاست)خانمبرایفردمسلحمیگویدکهاوکدامپولیویاچیزبها
دارینداردکهبرایشبدهد،مردمسلحبرایخانممیگویدکهدراینصورتاوبشرطیبهویاجازهعبورمیدهد
کهاوباویتنبهمقاربتجنسیبدهد.بعداخانمموافقمیشودومردمسلحباعجلهووارخطاییدرحالیکهخانم
حیندخولآلتاحساسدردمینمایدباویمقاربتمیکند.خانمکوششمیکندتاصدایگریهونالهاشرادر
مقابلاطفالشنکشد 

 .1ایااینخانمبهمقاربتجنسیرضایتدادهبود؟\
 بلی
 نخیر
 .2ایایکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟
 بلی
 نخیر
 .3چرااینیکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟(مواردزیرراازمایشکنید)
 )aاینحالتبراساسعدمتوازنقدرتبینمردمسلحوخانمبود
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)b
)c
)d
)e

اینبرایخانماسیبرسانبود
اینحقوقانسانیخانمرانقضکرد
اینخانمبرایمقاربتجنسیرضایتدادهبود
درینحالتاستفادهاززورنقشداشت

موضوع  :۲شیوع و انواع خشونت مبنی بر جندر
اکنونکهمابهمفاهیماساسینظرانداختیموتعریفماراازخشونتمبنیبرجندرتشکیلدادبیاییدبهانواع
مختلفخشونتمبنیبرجندروشیوعانهادرسراسرجهانخواهدرجاهایکهثباتدارندیاخواهدر جاهای
کهدروضعیتاضطرارقراردارندنظریبیندازیم 

اینبسیارمهماستتاخاطرنشانگرددکهماتنهاتعدادکسانیراکهخشونتمبنیبرجندرراگزارشنموده
اندمیدانیمنهتمامانانیراکهخشونتمبنیبرجندرراتجربهنمودهاند.معلوماتدربارهشیوعخشونتمبنی
برجندربدلیلماهیتپوشیدهوگزارشنشدنواقعات،خیلیبهمشکلبدستمیآید 

شیوع:شیوعیکحادثهیاکنشخشونتمبنیبرجندرمنحیثتعدادعمومیواقعاتخشونتمبنیبرجندردر
جمعیتعمومیدریکزماندادهشدهتعریفشدهاست.

این تنها یک موضوع محلی نیست
اینبسیارخوبمستندشدهکهخشونتمبنیبرجندردرسراسرجهانیکقضیهفراگیرصحتعامهوحقوق
بشربینالمللیمیباشد،ووقایهموثروپاسخهایدارایکیفیتخوبوبالخاصهدربسیاریازکشورهای
جهانبسندهنمیباشد 
گرچهدراکثرممالکتحقیقاتکمیدرمورداینمشکلراهاندازیشدهاماارقامدستداشتهازسراسرجهان
یکتخمینسطحیشیوعخشونتهایمبنیبرجندررابهدستمیدهد 

خشونت مبنی بر جندر در سراسر جهان
یاداشت:بادرنظرداشتمشکالتاخالقیومصوونیدرقسمتجمعاوریارقامدرمورداینموضوعحساس
حقایقوارقامتخمینهارادرموردماهیتاینمشکلپذیرفتهوبهجهانشمولبودنانرانشاندادهوروندهای
خاصانرادرحاالتبحرانوبعدازبحرانبرجستهساختهاست 
اینمعلوماتممکنتالشهابرایتوجهدستاندرکاراندرقسمتخشونتمبنیبرجندررادرعدم
موجودیتارقاممرتبطازهرجایخاصانکمکنماید 

خشونت مبنی بر جندر در تمام جاها
درسراسرجهانحداقل۱خانمازهرسهخانمیالتوکوبشده،یامجبوربهعملجنسیشدهویادرطول
عمرخودبهسواستفادهمعروضگردیده.دراکثرحاالتسواستفادهکنندهیکیاراعضایشناختهشدهفامیل
خانمبوده
48%دخترخانمهادرکارایبیندرطییکسرویراپوردادندکهاولینعملجنسیشاناجباریبودهاست
اضافهاز91میلیونخانمهایافریقاقربانیختنهوانواعدیگربریدن(تحریف)اعضایجنسیمیگردند
درافریقایجنوبیدرهر 83ثانیهیکخانمقربانیتجاوزجنسیمیگردد.وفقط 21/1اینخانمهابهپولیس
راپورمیدهند
درزمباویدروالیتمدلند%25،خانمهاقربانیتجاوزجنسیازطرفهمسرمحرمشانشدهاند 
بیشتراز۰۰ملیوندختران/زنانازFGM/Cدرسراسرجهانرنجمیبرند.هرسالبیشتراز۲ملیوندختران
ازبکارگرفتهشدندریننوعخشونترنجمیبرند 
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جمعیت متاثر شده از باعث منازعات مسلحانه
کارمندانامدادهایبشریونگهبانانصلحچندملیتیدریافتنمودهاندکهزنانواطفالمهاجروبیجاشدهدر
گانا،سیرالیون،لیبریاوجمهوریخلقگانگو،نیپالوسایرممالکبهرهکشییاسواستفادهجنسیشدهاند 

کمبودیا %57 :خانمهایکهدریکتحقیقدردهه0991اشتراککردهبودندبازماندگانخشونتهای
خانوادگیبودند،کهاکثراازطرفاعضایفامیلوشوهرانشانباسالحهایصغیرهکهازجنگباخود
داشتندموردخشونتقرارگرفتهبودند
لیبریا :بهصورتعمومتعدادخانمهایکهخشونتتوسطاعضایغیرازخانوادهشانباالیآنصورت
گرفته01باربیشتردردورهجنگ()3112-0999نسبتبهدورهبعدازجنگراپوردادهاند 
افات و بال یای طبیعی ذیل:
خشونت جنسی
تسونامی بحر هند  :2004بهرهبرداریهایجنسیبعدازتسونامیبهشکلوسیعراپوردادهشدهبود .
خشونت همسر محرم  /خشونت خانوادگی:سونامیبحرهند : 2004خشونتخانوادگیبعدازتسونامیبهشکل
وسیعراپوردادهشدهبود.یکموسسهغیردولتیگزارشدادکهیکافزایشسهبرابرواقعاتبهانهااورده
شدهبود 

قاچاق انسان ها:
خانمها،دخترانوپسران"ازنظرجمعیتدربالیایطبیعیناّپدیدمیشوند.وضعیتنهایتشدیدسانحه،فقر،
وابستگیودرماندگیفرصتیرابرایقاچاقبرانمساعدمیسازندتاخانمهاواطفالرافریبدادهوازانها
بهرکشینمایند 

مرگ از باعث خشونت مبنی بر جندر:
بعضیازقربانیانخشونتمبنیبرجندرمنحیثنتیجهپیشامدحادثهبخاطرمریضی،قتل،یاخودکشیمیمیرند،
گرچهاحصاییههادرموردمرگازباعثخشونتمبنیبرجندرنادرانگهداریمیشوند
بیشترینبازماندگانتجاوزجنسیدرجریانقتلعامدررواندا،فعالایچآیویمثبتاندویاهمازسبب
اختالطاتایدزازبینرفتهاند 

بیشتراز7ملیونخانمهمهسالهقربانیقتلهایناموسیمیشوند 
بعضیخانمهاکهازاثرزجرتهیجانی،روانشناختیواجتماعیرنجمیبرندومتهدبهخودکشیمیباشند ،
درتایلند،طبقUNHCRدربیننفوسمهاجرینبرمیسی3/2،هرخودکشیخانماستحاالنکهدریک
سرویملیدرتایلندیکزندرمقابل2مردشاملراپورهایخودکشیمیباشد 
بیشترواقعاتخودکشیهاقربانیانتجاوزاتجنسییاخشونتهایخانوادگیبودهاند .


شیوع خشونت مبنی بر جندر در افغانستان:

طبقراپورساالنهUNAMA, UNHCRبرایحقوقبشر،یکرقمتخمینی0669واقعهخشونتعلیهخانم
هادر06والیتبحرانینزددیّپارتمنتامورزنانپولیسووکالیمدافعثبتشدهاست.
گزارشحاکیاستکهازجمله0669پیشامدثبتشدهخشونتعلیهزنانتنها019قضیه()%5اینقضایا
توسطسیستمقضاییمطابققانونمنعخشونتعلیهزنانرسماطیمراحلگردیده.
جرمهایلتوکوبوزخمیساختنزنانیکیازشایعتریننوعخشونتعلیهزناندرمیانسایرانواع
خشونتهایراجسترشدهدرطیزمانذکرشده .
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حقوقجهانیملی25%”3112خانمهایمصاحبهشدهدر0511خانوادهدر06والیت،حداقل0نوع
خشونترامتحملشدهاند.و%63چندیننوعازخشونتهارا%05.قربانیخشونتهایجنسی%00،
تجاوزجنسی%73،قربانیخشونتهایفزیکی%79،ازدواجهایاجباری،و%50همقربانیهایخشونت
روانی-اجتماعیبودهاند .

کمیسیونمستقلحقوقبشردرافغانستانراپورمیدهد:
0070قضیهخشونتخانمهاطی0059شکایتدردفاترمختلفحقوقبشردرجریان6ماه3102ثبتشده
است
0309قضیه()%21مربوطخشونتفزیکی)%30(956،مربوطخشونتهایلفظیوروانی263،قضیه
()%30خشونتهایاقتصادی363،قضیه()%6مربوطانواعمختلفخشونتهایجنسی،و217
()%09.0انواعدیگرخشونتهابودهاست .


خشونت مبنی بر جندر و مراقبت های صحی :
دراواسط۲۰۱۳یکمطالعهدرمورددانشُنگرشوعملکرد(KAP) studyتوسط UN Women and
WHOبهارتباطکارمندانیکهدرمدیریتواقعاتخشونتمبنیبرجندرکارمینماینددر۸والیاتبههدف
دریافتفهمبهتردرموردظرفیتعرضهکنندگانمراقبتهایصحیبرایشناساییتداویثبتوراجسترو
رجعتدهیبازماندگانخشونتهایمبنیبرجندرراهاندازیگردید.مطابقبهنتایجاینمطالعهحداوسط۲۲
تنازبازماندگانخشونتمبنیبرجندرکهطییکماهقبلازراهاندازیاینمطالعهبهتسهیلصحیامده
بودند(٪۰۰قربانیخشونتفزیکی٪۶۳،خشونتهیجانیو٪۲۲خشونتجنسی)دریافتگردیدند .

تقریبانیمیازکارمندانمراقبتهایصحیکهباانهامصاحبهمیشدازنتایجخشونتمبنیبرجندرخوب
اگاهیدادهشدند .
درحدودنیمیازپاسخدهندگاناظهارداشتندکهانهامریضانراازاحتماالتقربانیخشونتمبنیبرجندر
بودنشانسوالنمودنداماخاطرنشاننمودندکهموانعمختلفبرسرراهمصاحبهبالخاصهموجوداستمثال
محدودیتزمانی،نبودجایدرکلنیکبرایاطمینانازمحرمیت،نبودیاکمبودنتسهیالتخدماتیبرای
قربانیانخشونتمبنیبرجندردرتسهیلصحی،تاکیدبیشترباالیبخشهایدیگرصحی،ترسازطی
مراحلازطرفپولیس،نبوداموزشهابرایکاربااینقضایاونبودتسهیالترجعتیدروالیاتبرای
قربانیانخشونتمبنیبرجندر .

نتایحاینمطالعهKAPنشاندادکهیکضرورتعاجلبرایشاملساختنخشونتمبنیبرجندردرپالیسیهای
بخشصحی،انکشافرهنمودهایکارباخشونتمبنیبرجندروتقویتظرفیتمتخصصینصحیدرقسمت
مدیریتواقعاتخشونتمبنیبرجندروجوددارد.ایننتایجهمچناننشاندادکهبرایتقویتهماهنگیرابطه
باسایرعرضهکنندگانخدماتغیرصحی،تسهیالتصحیمجهزوسازمانیافتهوهدفگیریموانعفرهنگی
واجتماعیبسیارضروریمیباشند .

حاالت اضطرار انسانی و محیط آسیب پذیر:
خشونتهایجنسیودیگرانواع خشونتهایمبنیبرجندردرحوادثغیرمترقبهانسانیبروزمیکند
حوادث غیر مترقبه انسانی میتواند از باعث آفات طبیعی ( آب و هوای نا متعادل و شدید ،دخالت های
جیو لوژیکیمثلزمینلرزهها)یاازفعالیتهایانسانی(جنگوآشوبهایاجتماعی)وازبینرفتنمحیط
زیستبهوجودآید .درجریانحاالتاضطرارزنانونوجوانانازخانوادههاوجوامعخویشجدامیشوند.
اسیبپذیریاناننسبتبهحمالتبیشترمیشود.بندمانی(توقف)درسیستمعدلیوقضاییوهمچناننورمهای
حفاظتیاجتماعینیزدرینسواستقادهسهممیگیرند
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مراحل حاالت اضطرار:
حاالت اضطرار میتواند تاثیرات وسیعی باالی هردو :انسانها و محیط فزیکی انها داشته باشد  ،یگانه راه برای
سازماندهی پاسخ شما به حاالت اضطرار عبارت از اجرای ان توسط مراحل است:

مرحله  1وقایه و فرونشانی:
توسط شرایط خراب اقتصادی و اجتماعی ،شورش های مدنی ،وبی ثباتی پیشرونده مشخص میگردد .و
فعالیت های این مرحله شامل  ،وقایه بحران و کاهش تاثیرات سو ان میباشد ،وقایه و فرونشانی میتواند
شامل:
 .1بررسی و جمع آوری معلومات تا پیش بینی بحران های مترقبه حمایت گردد،
 .2کار نمودن با اشخاصیکه در معرض خطر اند
 .3کمپاین های معلوماتی برای کمک جوامع تا بتوانند در مقابل بحران واکنش دهند ،پالن گذاری
احتمالی و آماده بودن به بحران،
 .4انکشاف ظرفیت تمام دست اندر کاران  ،به شمول جوامعی که شاید متاثر شوند،
 .5ذخیره سازی منابع تدارکاتی


مرحله  2واکنش سریع:
اکثراباهرجومرج،فرارمردمبهجاهایامن،وجداشدنفامیلهاوجوامعهمراهاست.دخالتهایمثبت
دراینمرحلهعبارتازحفظحیاتمردم،وتامیننیازمندیهایاساسیجوامعمتاثرمیباشد 


مرحله  3تداوم آرامش:
دراینمرحله،بحرانهایابتداییآرامشدهاست،مردمدوبارهبهفامیلهاوجوامعتنظیمشدهاند،هرجومرج
کماست،ضروریاتعمدهمردمتامینشده.دخالتهایمثبتدراینمرحلهباالیانکشافظرفیتجامعهمدنی
وجمعیتمتاثرشده،ایجاددوبارهسیستمهایصحی،برقراریقانون،حفاظت،ازبینبردنکشمکشهای
جنگیوبازسازیمتمرکزشدهمیتواند 


مرحله  4اعاده و بازسازی:
درجریاناینمرحلهآنعدهاجتماعاتیکهبیجاشدهاند،ممکندوبارهبهوطنیاجایآباییخودبرگشتنمایند.و
یاهم یابشکلآنییاپالنشدهبهمملکتدیگرپناهندهگردند
اینمرحلهتوسطبازسازیوادغاممجددوسیععودتکنندهگانمشخصمیگردد
 دخالتهایمثبتدراینمرحلهممکنحمایتانتقالفعالیتهاازامدادرسانانبینالمللیبهدولتویاجامعه
مدنیمیباشد

خشونت مبنی بر جندر و محیط اسیب پذیر ( شکنند)
معلوماتزیرانواعخشونتمبنیبرجندررااکهدرجریانمراحلمختلفحالتاضطراردیدهمیشودنشان
میدهد،خواهبخاطرمنازعاتمسلحانهباشدیاافاتطبیعی.
انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام بحران ،قبل از جنگ:
• سواستفادهازطرفاشخاصقدرتمند
• تجارتجنسی
• بهرهبرداریجنسیوزورگوییتوسطجنگجوها
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انواع خشونت مبنی بر جندر که در هنگام جنگ موجود است
• حمالتجنسی،زورگوییتوسطدزدها،گاردهایسرحدی،دزداندریایی
• اختطافوقاچاق
• اختطافتوسطاشخاصمسلحوسواستفادهبهشکلبهرهبرداریجنسی،غالمگیری

انواع خشونت مبنی بر جندر که در مکانهای بیجا شده موجود میباشد:
• حمالتجنسی،سواستفادهازطرفاشخاصقدرتمند
• سؤاستفادهجنسیاطفال
• خشونتخانوادگی
• بهرهبرداریجنسیدرهنگامجمعآوریچوبوآبوغیره
• سکسبرایبقا
• رسمورواجهایاسیبرسانعنعنویممکندربیجاشدنهاازسرگرفتهشود

انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام برگشت به میهن
• سؤاستفادهجنسی،اطفالجداشده
• سؤاستفادهتوسطاشخاصقدرتمند
• حمالتجنسی
انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام استقرار مجدد:
• سواستفادهتوسطاشخاصقدرتمند
• تجارتجنسی،
• بهرهبرداریجنسیزورگوییتوسطجنگجوها.




در بینجوامعبسیاریازخانمهاودختراندرتماممراحلزندگیشانحتیبدونکدامنوعحالتاضطرار
انسانیدرمعرضخطربلندبسیاریازاشکالخشونتمبنیبرجندرقراردارند 
حاالتزیرنمونهایازانواعمختلفخشونتمبنیبرجندرراکهدرمراحلمختلفزندگیخانمهاودختران
درجوامعواقعمیشودنشانمیدهد .

اینبسیارمهماستتاخاطرنشانگرددکهدخترانجوانقادربهدرکوتفاهموضعیتهایکهانهاممکنباان
مواجهشوندنبودهوکاهالنهمممکنتمامظرفیتخودرابرایانحاالتاندوختهنداشتهباشند 

خشونت مبنی بر جندر در جریان مراحل زندگی:
انواعخشونتهاموجوددرمرحلهقبلازوالدت:
• سقطهایانتخابیبخاطرجنسیت
• لتکوبدردورانحاملگی،کهسببتاثیراتمنفیروانیوفزیکیباالیمادرشدهوپروسهوالدت
•

رامختلساختهمیتواند
حاملگیاجباری،طورمثالدرزمینهنسلکشی

انواع خشونت ها موجود در مرحله شیرخوارگی:

کشتنطفلنوزادبهاساسجنسیتان
• سواستفادههیجانی
• سواستفادهفزیکی
• تفاوتدسترسیبهغذاومراقبتهایطبی
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انواع خشونت ها موجود در مرحله دختری :
• ازدواجاجباری
• سواستفادهجنسیتوسطاعضایفامیلوخویشاوندان
• دسترسیغیرمساویانهبهغذاوخدماتصحی
• فحاشیاجباری
• تجاوزجنسی
• قاچاق
انواع خشونت ها موجود در جوانان:
• ازدواجاجباری
• خشونتحینوعدهمالقاتومعاشقه
• رابطهجنسیدرمقابلخدماتووسایل،یاپول)sugar daddies(.
• سواستفادهجنسیتوسطاعضایفامیل،بیگانگان،وآشنایان
• تجاوزجنسی
• آزارواذیتجنسی
• عدمدسترسیبهغذاوخدماتصحی
• فحاشیاجباری
• قاچاقزنان
انواع خشونت ها موجود در زمان بارداری:
• سواستفادهتوسطهمسرمحرم
• تجاوزبعدازازدواج
• خشونتتوسطمهریهوقتل
• سواستفادههایجنسیدرمحلکار
• آزارواذیتجنسی
• سواستفادهازخانمهایکهمعیوبیتدارند
انواع خشونت ها موجود در زمان کهولت
• سواستفادهازبیوهها
• سواستفادهخانمهایمسن

بحث:
کدامیکازانانتاثیراتوسیعصحتروانیوروانی-اجتماعیمیتوانندداشتهباشند؟باکدامبخشهایدیگر
انهامرتبطخواهندبود؟دربخشصحتروانیوروانی-اجتماعیکدامسطوحتخصصیدرقضایایمختلف
ایجابمینماید،ایامابایدبرایحمایتهایبیشترتقاضاکنیم؟اگرکنیمچهوقت؟
موضوع  : ۳اسباب و فکتور های دخیل در خشونت مبنی بر جندر:
اکنونکهمامعنیخشونتمبنیبرجندروهمچنانانواعوشیوعخشونتمبنیبرجندررادرتماممراکزودر
تماممراحلزندگیراکاووشنمودیممابهریشه،اسبابوفکتورهایدخیلدرخشونتمبنیبرجندرنظری
خواهیمانداخت 

14

شجر خشونت مبنی بر جندر:
یک شکل بهتر نشان دادن و فهمیدن خشونت مبنی بر جندر میتواند ترسیم کردن یک درخت باشد.این روش
در جامعه و در ساحه بسیار مفید میباشد و یک راه ساده برای فهمیدن ودرک خشونت مبنی بر جندر میباشد
تمام درخت از خشونت مبنی بر جندر نمایندگی میکند .ریشه عبارت از اسباب اساسی میباشد .آب  ،هوا و
درجه حرارت عبارت از فکتور های دخیل آن میباشد ،شاخه ها عبارت از بخش های مختلف آن میباشد
برگ ها از نتایج خشونت مبنی بر جندر ،فامیل و جوامع نمایندگی میکنند.


ریشه ها
ریشهعبارتازاسباباساسیمیباشد.
اسباباساسیخشونتمبنیبرجندرعبارتازنگرشجامعهوعملکردهایتبعیضآمیزاناننسبتبه
جندراست .اینامرمردهاوزنهارادرموقعیتهایدشوارقدرتقراردادهوخانمهارادریکموقعیت
زیردستنسبتبهمردهاقرارمیدهد.نقشپذیرفتهجندروفقدانارزشاجتماعی-اقتصادیفعالیتزنان
اینفرضیههاراتقویتمیکندکهگویامردهاقدرتتصمیمگیریوکنترولخانمهاراداشتهباشند.از
طریقکنشهایخشونتمبنیبرجندرمرتکبینتالشمیکنندتاامتیازات،قدرت،وکنترولخودراباالی
دیگرانادامهبدهند .اینعدمرعایتیانبوداگاهیدرموردحقوقبشری،تساویجندر،دموکراسیوعدم
بکارگیریروشهایغیرخشنبرایحلمشکالتعدمتساویراتمدیدنمودهومنجربهخشونتمبنیبر
جندرمیگردد 

آب و هوا و درجه حرارت
آبوهواودرجهحرارتفکتورهایدخیلاندکهسبببزرگشدندرختوقوتریشههامیگردد.
عدممساواتجندروتبعیضاسبابعمدهتمامانواعخشونتهایمبنیبرجندراست.فکتورهایزیاد
استکهسببافزایشآسیبپذیریبهخشونتهایمبنیبرجندرمیگردد،مثالهاشامل:
 سیستمحمایویاجتماعیوفامیلیازبینرفته.
 فامیلهااکثراجداشدهاند
 موسساتمثلپولیسوتسهیالتصحییابدونکارمنداندویاهمازبینرفتهاند.
 یکاقلیم(آبوهوا)مساعدبراینقضحقوقبشرشاملبیقانونی،ومعافیتقانونیموجود
است.
 جمعیتهایبیجاشدهوابستهبهکمکهااندومساعدبهسواستفادههاونقضحقوقبشر
 اجتماعاتموقتیوپناهگاههاشایدمحفوظنبوده،مزدحمیاهمدرمناطقدورافتادهواقعباشند،
ویاهمخدماتوتسهیالتکافیندارد.
شاخه ها
شاخههاعبارتازبخشهایمختلفخشونتمبنیبرجندرمیباشد کهمیتوانندواقعشوند 
کنشهایخشونتمبنیبرجندرمیتواندبهچهارگروپعمدهتقسیمشوند
• سواستفادهجنسی
• سواستفادهفزیکی
• سواستفادهروانیوهیجانی
• سواستفادهاقتصادی
برگ ها
• برگهاازنتایجخشونتمبنیبرجندر،فامیلوجوامعنمایندگیمیکنند.نتایجوپیامدهایآنمانند
امراضساریجنسیویاهمحملناخواستهمیباشد.نتایجهیجانیوروانیآنعبارتازاحساسگناه
وشرماست.تعدادکمیازنامهاینتایجاجتماعیعبارتازتجریدوردشدنازطرفجامعهمیباشد.
• هرکدامازیننتایجخشونتمبنیبرجندردرمادیول(۲پاسخبهخشونتمبنیبرجندردرحاالت
اضطرار)ومنابعاضافیبهاجزایحمایتهایصحتروانیومداخالتروانی-اجتماعیاختصاص
دادهخواهدشدبهتفصیلبحثبیشتربحثخواهندشد
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مطالعه قضیه مادیول :۱
بیاییدبابکارگیریازمفاهیماینمادیولمطالعهقضیهرابهازمایشبگیریم.اینبسیاراغواکنندهخواهدبودکه
فورادرموردراههایشناساییخشونتمبنیبرجندرفکرکنیم.اماهمانطوریکهشماقضیهموردمطالعهرا
میخوانیددرقدماولکوششکنیدکهقوههایمتحرکوضعیتآزادهوخانوادهاورادرروشنییانچهشمایاد
گرفتهایدرابفهمید 

خانواده:
آزاده۱۰سالهاست،تاروزهایاخیرآزادهباوالدینوهمشیرههایخوردشدریکمحیطناامنزندکی
میکردند.خانوادهآزادهیکخانوادهپدرساالرباپذیرشنقشعنعنویجندراست-مادرآزادهمسؤلیتامور
خانه،آشپزیومراقبتاطفالرابدوشدارد،وپدراوتصمیمگیرواولینکماییگرخانوادهاست .
اگرچهاینخانوادهفقیراست،آزادهتصمیمگرفتباسایراطفالخانوادههایبیجاشدهبهمکتببرود۳.هفته
قبلپدرآزادهبرایویگفتکهاودیگرنمیتواندازویمراقبتکندواوتدارکدیدهکهآزادهدریکیاز
خانوادههایاقاربشانکهدریکجاینسبتاامنترکشورموقعیتداردبرودوانجاهمرایخانوادهاقارب
خودزندگیکند 

پدر۲۲سالهانخانوادهااخیراخانمخودراازدستدادهوانهابهکسیضرورتدارندکهازاطفالوخانواده
انهامراقبتنماید،ودرعینحالهمرایپدرانهاخوشباشدآزادهبزوردیبهعقداینمرددرآمدواوآزاده
رابخانهخودکهدرحدود۳ساعتازخانهانهافاصلهداشتآورد،درشباولاینمردآزادهراتجاوزکرد.
اوصبحروزبعد،شببعدیوروزهایبعدبازهماوراتجاوزکرد،بعداز۲هفتهزجرت،آزادهنامهایرا
بهپدرشنوشتوازاودرخواستکردکهاورادوبارهبخانهشاندرکمپبیجاشدگانبرگرداند،ازادهدر
مقابلفقطیکجوابازپدرخوددریافتنمود .

ازادهعزیزمن!منازینکهنامهشمارادریافتکردمنهایتپریشانشدم،لطفادیگراینچیزهارابهمن
ننویسید-تومیدانیکهدرینجانامههاامکانداردگمشودیابدستدیگران(درخانهدیگران)بیافتد.
موضوعیراکهشمابامنشریکساختیدموضوعداخلشماوشوهرشماست،شمافعالیکخانمهستیدکه
بایدمسؤلیتودینخودرااداکنیدشوهرتانمردخوبیاستومیتواندبریشمامسکنوبرایمامقداریپول
فراهمکندتامابهزندگیخودادامهدادهبتوانیم،شماباازدواجبااینمردخانوادهخودراکمکبزرگینمودید،
آزادهلطفافامیلخودرابااینکارهابیعزتنساز .

آزادهترسیدهوغمگیناست.اورادرخانوادهانمرددردامافتیدهفکرمیکندونمیداندچهبایدبکند.اواحساس
میکندکهدیگرهیچگزینهایبرایانتخابندارد.کهآزمایشنمودهباشد 
آزمون مادیول  – ۱تحلیل ضیه مورد مطالعه:
 .1بیایدبادرنظرداشتمفهومیکهمادرقسمتاولاینمادیولمرورنمودیمقضیهموردمطالعهآزاده
راتحلیلنماییم،درینقضیهکدامیکیازمفاهیمخشونتمبنیبرجندرهویدابود؟مواردذیلرابه
آزمایشبگیرید؟
 )aرعایت(احترام)بهحقوقانسانیآزاده
 )bفشاراجتماعی
 )cسواستفادهازقدرت
 )dاسیب
 .2بعدا،کتگوریخشونتمبنیبرجندررادرنظرگرفتهکهمادرینداستانبحثنمودیم،لطفاتمام
کتگوریهایخشونتمبنیبرجندرراکهدرداستانآزادهبکارمیرودانتخابنمایید:
 )aسواستفادهجنسی
 )bسواستفادهفزیکی
 )cسواستفادهروانشناختیوهیجانی
 )dسواستفادهاقتصادی
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 .3شمادرمورداسبابریشهایسواستفادهازادهچهفکرمینمایید
 )aپسمنظرمذهبیآزادهریشهاساسیاسبابسواستفادهاست؟
 )bعدمتساویجندرونبودتعلیماتبالخاصهصحی
 )cبیجاشدگیوکمیمکتبرفتن
 .4درختخشونتمبنیبرجندر برگ هاازنتایجاننمایندگیمیکند.تمامنتایجممکنهسواستفادهآزاده
رادرینقضیهشناسایینمایید؟
 .aبیروندادهایمنفیصحی
 .bوابستگیاقتصادیویبهشوهرش
 .cحملقبلازوقت
 .dافسردگی
 .5درین قضیه مورد مطالعه ،فکتور های مشترک موجود بود ( که در درخت خشونت مبنی بر جندر
توسطهواوحرارتوغیرهتمثیلمیشدند)بهقضیهموردمطالعهمراجعهنمودهوتمامآنچیزهایرا
کهبهوضعیتازادهجامیخوردنشانیکنید
 .aظاهرجذابازاده
 .bوابستگیخانوادگیبهکمکازموسسات
 .cمحیطنامصونخانواده
 .dالکولیزممردها
 .eعدمدانشازادهدرموردحقوقانسانیوی(عدممهارتدردادخواهیدرخصوصحقوش)
تبریک!
شمااینمادیولراتکمیلنمودید.
شمابایدحاالقادرباشیدتا:
 خشونتمبنیبرجندرراتعریفکنید
 مفاهیمابتداییبهارتباطخشونتمبنیبرجندرراتوضیحبدهید(مانندخشونت،اسیب،قدرت)
 کتگوریهایمعمولخشونتمبنیبرجندررالیستنمودهوانهایکهافغانستانرامتاثرساختهاست
 اسبابریشهایخشونتمبنیجندرراشناساییکنید
 نتایجاحتمالیخشونتمبنیبرجندرراشناساییکنید

اکنونشمامیتوانیدبهمادیول۲پیشبروید
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کلید جوابات مادیول ۱
آزمون دانش شما  -خشونت
 .1دروضعیتهایکهافرادمسلحبااستفادهازمنازعهوبینظمیخانمهارایکسرهتجاوزمیکنندانها
معموالخانمهاراخالفمیلشانواداربهعملجنسیمینمایند.
اینیکمثال(تماممواردزیرراچکنمایید) 
 )dنقضحقوقبشر
 )eسواستفاده
 )fرضایتاگاهانه
جواب  :این یک تمثال از نقض حقوق بشر و سو استفاده است
 .2درستیاغلط:زمانیکهمامیگوییمخشونتهدفماتنهاخشونتفزیکیاست؟
 درست
 غلط
جواب :غلط -خشونت میتواند فزیکی  ،هیجانی ،اجتماعی یا اقتصادی ،سو استفاده ،جبر یا فشار دادن باشد،
خشونت میتواند در اشکال حمله و تهاجم فزیکی یا تهدید بعضی ها با اسلحه اشکار باشد ،و در بعضی حاالت
مانند تهدید ترسانیدن و یا سایر اشکال روانی یا فشار های اجتماعی بسیار پوشیده و مخفی باشد.
 .3خشونتمیتواندبطرقمختلفدریافتشودوشامل(تماممواردزیرراچککنید)
 )aتهاجمفزیکی
 )bسواسافادهروانییاهیجانی
 )cسواستفادهاقتصادییااجتماعی
جواب-a, b, c :تماماینمثالهاراههایانکهخشونتمیتواندظاهرشود 
آزمون دانش شما  -مفاهیم خشونت مبنی بر جندر و اصطالحات
بامرورانچهشمادرموردمفاهیمواصطالحاتخشونتمبنیبرجندرمیدانیدبهسواالتزیرجواببدهید
یکخانم بیجا شدهبا  ۳طفلشازیکمنطقهمنازعهفرارنمودهوبا یک مردمسلحدرمحلتالشیمواجه
میشوداینخامازباقیاعضایخانوادهوجامعهخودجداشدهومیخواهدبهانطرفمحلتالشیدریکمنطقه
ارامپناهگ زینشود.مردمسلحازخانمبخاطرعبورازپوستهویمقداریپولتقاضامیکند(،مطلبازین
مطالبهکدامحقالزحمهرسمینهبلکهرشوهاست)خانمبرایفردمسلحمیگویدکهاوکدامپولیویاچیزبها
دارینداردکهبرایشبدهد،مردمسلحبرایخانممیگویدکهدراینصورتاوبشرطیبهویاجازهعبورمیدهد
کهاوباویتنبهمقاربتجنسیبدهد.بعداخانمموافقمیشودو.ومردمسلحباولعووارخطاییدرحالیکه
خانمحیندخولآلتاحساسدردمینمایدباویمقاربتمیکند.خانمکوششمیکندتاصدایگریهونالهاشرا
درمقابلاطفالشنکشد 

 .4ایااینخانمبهمقاربتجنسیرضایتدادهبود؟
نخیر  - :این خانم رضایت نداده .دروضعیت هایکه تمام انواع جبر و زور ( خشونت فزیکی  ،زور و جبر و
غیره ) استفاده میشود رضایت در ان وضعیت ها موجود بوده نمیتواند
 .5ایایکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟
بلی :این یک مثال از خشونت مبنی بر جندر است .ان مرد از قدرت خود استفاده سو نمود و خانم را مجبور کرد
تا با وی سکس داشته باشد تااینکه خانم توانست از پوسته بگذرد
 .6چرااینیکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟(مواردزیرراازمایشکنید)
 .aاینحالتبراساسعدمتوازنقدرتبینمردمسلحوخانمبود
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 .bاینبرایخانماسیبرسانبود
 .cاینحقوقانسانیخانمرانقضکرد
 .dاینخانمبرایمقاربتجنسیرضایتدادهبود
 .eدرینحالتاستفادهاززورنقشداشت
جواب- a,b,c,e :اساساینواقعهعبارتازعدمتساویقدرتمیانمردمسلحوخانماستکهسبباسیببه
خانمکردیده،وحقوقانسانیانخانمرانقضکردهونفوذقدرتدراندخیلاست،خانمبهسکس(مقاربت)با
انمردرضایتندادهبود.

ازمون مادیول  -۱تحلیل قضیه مورد مطالعه:
 .1بیایدبادرنظرداشتمفهومیکهمادرقسمتاولاینمادیولمرورنمودیمقضیهموردمطالعهآزاده
راتحلیل  نماییم،درینقضیهکدامیکیازمفاهیمخشونتمبنیبرجندرهویدابود؟مواردذیلرابه
آزمایشبگیرید؟
 .aرعایت(احترام)بهحقوقانسانیآزاده
 .bفشاراجتماعی
 .cسواستفادهازقدرت
 .dاسیب
جواب -b, c, d :درین قضیه مورد مطالعه حقوق انسانی آزاده احترام و رعایت نشد .ازاده فشار های اجتماعی
را بخاطر ازدواج با مرد مسن تجربه مینمود .آزاده همچنان با سو استفاده از قدرت توسط شوهر و پدرش
مواجه بود .نهایتا ازاده اسیب های فزیکی ،روانی (هیجانی) و روانی-اجتماعی را بدلیل تجاوز جنسی تجربه
نمود.

 .2بعدا ،کتگوری خشونت مبنی بر جندر رادر نظر گرفته کهما درین داستان بحث نمودیم ،لطفا تمام
کتگوریهایخشونتمبنیبرجندرراکهدرداستانآزادهبکارمیرودانتخابنمایید:
 .aسواستفادهجنسی
 .bسواستفادهفزیکی
 .cسواستفادهروانشناختیوهیجانی
 .dسواستفادهاقتصادی

جواب - a, c :تجاوز جنسی یک شکل از سو ساتفاده جنسی است ،ازاده هر روز توسط شوهرش تجاوز میشد
 .آزاده همچنان سو استفاده های هیجانی و فزیکی را تجربه مینمود .او عروسی با ان مرد را نمیخواست،
غمگین و ترسیده بود ،و حاال در خانه ان مرد بند مانده بود ،اگر چه ما میتوانیم که فرض کنیم که آزاده ممکن
مورد سو استفاده فزیکی قرار گرفته باشد اما این نوع سو استفاده درین قضیه توضیح داده نشده  ،اگر چه
ازاده بخاطری به ان مرد فرستاده شده بود تا مشکالت مالی خانواده شان حل گردد اما در قضیه مورد مطالعه
شواهدی که داللت بر سو استفاده اقتصادی را تجربه نموده باشد موجود نیست
 .3شمادرمورداسبابریشهایسواستفادهازادهچهفکرمینمایید
 .aپسمنظرمذهبیآزادهریشهاساسیاسبابسواستفادهاست؟
 .bعدمتساویجندرونبودتعلیماتبالخاصهصحی
 .cبیجاشدگیوکمیمکتبرفتن

جواب - b :نابرابری جنسیتی و عدم رعایت حقوق انسانی ازاده اسباب اساسی و ریشه ای سو استفاده
آزاده استند
 .4درختخشونتمبنیبرجندر برگ هاازنتایجاننمایندگیمیکند.تمامنتایجممکنهسواستفادهآزاده
رادرینقضیهشناسایینمایید؟
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.e
.f
.g
.h

بیروندادهایمنفیصحی
وابستگیاقتصادیویبهشوهرش
حملقبلازوقت
افسردگی
جواب :تمام انها  -تمام موارد باال نتایج احتمالی منفی سو استفاده ازاده هستند .

 .5درینقضیهموردمطالعه،فکتورهایمشترکموجوبود(کهدردرختخشونتمبنیبرجندرتوسط
هواوحرارتوغیرهتمثیلمیشدند)بهقضیهموردمطالعهمراجعهنمودهوتمامآنچیزهایراکهبه
وضعیتازادهجامیخوردنشانیکنید
 .aظاهرجذابازاده
 .bوابستگیخانوادگیبهکمکازموسسات
 .cمحیطنامصونخانواده
 .dالکولیزممردها
 .eعدمدانشازادهدرموردحقوقانسانیوی(عدممهارتدردادخواهیدرخصوصحقوش)
جواب -b, c, e :فکتور های اشتراک کننده که درین قضیه مورد مطالعه ذکر شده اند شامل:
وابستگی خانواده به کمک های بیرونی ،محیط نا مصوون خانواده ،عدم دانش ازاده در مورد حقوق
انسانی خودش( و عدم مهارت در قسمت دادخواهی برای حقوقش) .
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