
 

 

 گیطالق و خشونت خان
 

د. این قرار ده تعدی را موردخانواده خود دیگر  ایعضیا ا عضو شخصی،که  دهدمیگی هنگامی رخ خشونت خان
 اتفاق بیفتد. سالبزرگ یاکودک  فردی اعم ازبرای هر  تواندمیحادثه 

 
این  ، باشد.آن  نیاز دارند، عمل و یا حتی عدم مراقبت از کسانی که به کالمبه صورت  تواندمیگی خشونت خان

  .یک بار اتفاق بیفتد، یا یک رفتار تکراری باشد تواندمیحادثه 
 

ز جدایی متارکه یک زوج رخ دهد. افراد اغلب اندکی پس اپیش، هنگام یا پس از  تواندمیگی همچنین خشونت خان
 .گیرندمیگی قرار در معرض خطر خشونت خان

 
یا پلیس محلی خود تماس  ۱-۱-۹در معرض فوری این خطر قرار دارد، با که  شناسیدمیاگر شما یا شخصی که 

 بگیرید.
 

ی از این اقدامات تغییراتی میالدی اجرا خواهد شد. بعض ۲۰۲۰ژوئیه سال  ۱تاریخ از  قانون طالقتغییرات در 
حیط  گی، یک مخشونت خاندارند هنگام بروز که سعی  ک به والدین، قضات و افراد دیگریبه منظور کم است

 .  دکننایجاد ایمن و مناسبی 

 
 در این صفحه

 

 قانون جدید طالقگی در خشونت خان 

 گیاز خشونت خان هایینمونه 

 خشونت خانگی در قالب اجبار و کنترل 

 انکودک ترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی والدین بهگی و خشونت خان 

 ندردرگی قضایی نظاممختلف  هایقسمتزمان در که به طور هم هاییخانواده 

  گیخشونت خان هنگامدریافت کمک 

 
 قانون جدید طالق گی درخشونت خان

 
 شرایط زیر به افراد آسیب برساند در هر یک از تواندمیداشته باشد و  گوناگونیشکال ا   تواندمیگی خشونت خان

 

 ندتجربه کنرا آن به طور مستقیم 

 ببینید یا بشنوند راآن 

  اطالع داشته باشنداز وقوع آن 
 

 رفتاری است که هرگونهگی ، خشونت خانقانون جدید طالقبق ط
 

 خشن، یا 

  تهدید آمیز، یا 

 یاکنترلاجبار و  همراه با یرفتار الگوی ، 

  یا امنیت شخص دیگری بترسد یشامنیت خو برایباعث شود یک عضو خانواده 
 

برخی از رفتارهای  طالق قانونطبق هستند،  کیفریجرایم  هاسوءاستفادهدر حالی که بسیاری از انواع 
 .شوندمیمحسوب گی خشونت خان نیز کیفریغیر

 



 جمله زتجربه کنند، ابه طرق مختلف را گی خشونت خان توانندمیکودکان  
 

 هاآن تعدی بهخشونت و  اِعمال مستقیم 

  ِنسبت به یک عضو خانواده یفردعمال خشونت توسط مشاهده یا شنیدن ا 

  عضو خانواده که ترسیده یا زخمی شده باشدمشاهده یک 
 

 .دگردیمگی و کودک آزاری تلقی ، کلیه این موارد خشونت خانالققانون جدید ططبق 

 
 گیاز خشونت خان هایینمونه 

 
 آورده شده است: قانون جدید طالقگی تحت اینجا چند نمونه از خشونت خان در

 

 بدنی تعدی

 
ضرب و شتم با جسم  ،گاز گرفتن ،کشیدن مو ،خفه کردن ،کشیدن ،هل دادن ،لگد زدن ،سیلی زدن ،مشت زدن

 گرفتن و با طناب بستن فرد ،در یک فضای محدود فردیکردن  محبوس ،برنده
 

 .شودنمیگی تلقی خشونت خان شخص دیگر ا* اقدامات افراد برای محافظت از خود ی
 

 جنسی تعدی

 
یک عمل اجرای به انجام رابطه جنسی یا  فردلمس کردن جنسی شخصی بدون رضایت وی، مجبور کردن 

لمس به تماشای تصاویر شهوت انگیز، لمس کردن جنسی یک کودک، تشویق کودک به  فردجنسی، وادار کردن 
 خود فرد کردن جنسی

 

 دیگر فردتهدید به کشتن یا مجروح کردن 

 
 فردبه کردن تهدید به تیراندازی  ،فردیا مشت زدن به  تهدید به سیلی

 

 بودن فردیدنبال به از نزدیک اذیت و آزار و مخفیانه 

 
خانه یا  پاییدن، دنبال کردن یا درپیبه طور پی یفردبه  ک، ارسال نامه الکترونیکی یا ارسال پیامتماس تلفنی

 رهگیری، برداریفیلم هاییا دوربین افزارهانرم ، هااپلیکیسنشخصی از طریق  تحت نظر داشتن، محل کار فرد
 اجتماعی هایرسانهدر  فردیک  هایفعالیت

 

 عدم تأمین ضروریات زندگی

 
 فردگرفتن ویلچر  ،پزشکی مورد نیاز خود هایمراقبتاز دریافت  فردجلوگیری  ،عدم تأمین غذای کودکان

 

 روانی تعدی

 
مانع شدن  و مدل مو، ،لباس ،عمالا   ،زمان؛ کنترل کردن فردبه  یا توهین کردن انتقاد کردنهمیشه فریاد زدن، 

 به اشتراک گذاشتنخود،  یو فرهنگ یدین انجام فرایضمانع شدن افراد از  ،دیدن دوستان یا خانواده ازافراد 
تماس با  مبنی بریک نفر  تهدید ،به انجام این کاراو تهدید  و یا وی بدون رضایت یشخص محرمانه هایعکس

 مقامات مهاجرت برای اخراج وی از کشور



 

  سوۀ استفاده مالی 

 
از دسترسی به حساب بانکی  مسدود نمودن فردیوی، کردن از کار  ممانعتیا کردن به کار  فردی نمودنوادار 
 وید دیگر بدون اطالع ایجاد بدهی به نام  فر ،یا کنترل نحوه خرج کردن آن نگه داشتن پول فرد ،خود

 

 کشتن یا آسیب رساندن به حیوان یا آسیب رساندن به اموال هتهدید ب

 
 تهدید به آتش زدن خانه خانواده ،تهدید به آسیب رساندن به حیوان خانگی خانواده

 

 کشتن یا آسیب رساندن به حیوان و یا آسیب رساندن به اموالخود عمل 

 

 کنترل خشونت خانگی در قالب اجبار و

 
برای کنترل یا تسلط بر  افرادای است که الگویی از رفتارهای ناهنجارانه گی در قالب اجبار و کنترل،خشونت خان

 ،ترکیبی از تعدی عاطفی خانواده ممکن است کنندهکنترلعضو  .ندبرمی بکاریکی دیگر از اعضای خانواده 
ا از کار کردن ی ممانعتیا  ایشان کنترل پول ،انتخاب لباس همسر مانندمالی یا سایر موارد  ،جنسی ،شناختیروان

 این تعدی غالباً با خشونت جسمی نیز همراه است. .را بکار ببرد مالقات با دوستان
 

معموالً  ،شوندمیبسیار خطرناک است. افرادی که مرتکب این نوع تعدی  گی در قالب اجبار و کنترلخشونت خان
 .دهندمیادامه  ه خشونت خانگیب بعد از جدایی یا طالق

 

 انکودکخشونت خانگی و ترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی والدین به 
 

 کوتاه مدت و طوالنی مدت قرار دارند. هایآسیبدر معرض خطر  کنندمیگی زندگی کودکانی که با خشونت خان
 

خشونت بین اعضای دیگر خانواده و یا عمال مشاهده یا شنیدن اِ  ،باشدن هاآنگی متوجه حتی وقتی خشونت خان
 ، برای کودکان مضر است.شودمیخانواده تعدی  ایعضا ی ازکه به یکاطالع از این

 
گی ی شوند. خشونت خاناندچار آسیب جسمی و رو ممکن است، کنندرا تجربه میگی کودکانی که خشونت خان

رفتاری و  ،شناختی ،نجر به بروز مشکالت عاطفیبه طور بالقوه م ،اشتهتأثیر گذ هاآن یبر رشد مغز تواندمی
 .مانداقی ببطوالنی  مدتبه  تواندمیاجتماعی گردد که 

 
 قانون جدید. شودمیاتخاذ  کودک تلحمصبهترین  بر اساستمام تصمیمات مربوط به کودکان  ،در قانون خانواده

در نظر کودک، باید  تلحمصبهترین گیری هنگام تصمیمکه تهیه نموده عواملی  فهرستی از قضاتبرای  طالق
 است. عاطفی و روانی کودک ،یانجسمو سالمت امنیت ایمنی، همیشه  عوامل آن ترینمهم، بگیرند

 

 گیرندمیعوامل خاصی که قضات در نظر 
 

پس از طالق ان کودکترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی والدین به گی را بر تأثیر خشونت خانقضات باید 
مراقبت از کودک و همکاری  جهتشخص عامل خشونت شامل توانایی و تمایل  مراین ا در نظر بگیرند. را والدین

 .شودوالد دیگر نیز میبا 
 

 در نظر بگیرند قضات باید عوامل زیر راگی هنگام بررسی تأثیر خشونت خان، قانون جدید طالق بر اساس
 

 تعدی تکرارجدیت و  ،ماهیت 



  کودکخطر آسیب رسیدن به 

 کودکپرورش ی از خشونت بیشتر و بهبود در پردازد اقدامی در پیشگیرآیا فردی که به خشونت می 
، انجام اندکردهان یا همسر خود تعدی کودکبرای کسانی که به  کودک پرورشخود، مانند گذراندن دوره 

 داده است 
 

در نظر بگیرند. این موارد نیز  کودک است را تندرستیایمنی و  ،که مربوط به امنیت قضات باید سایر امور دادگاه
 زیر باشد دراموشامل  تواندمی

 

 انکودک کیفری برای حمله به هایمحکومیت 

  انکودک حافظت از کودک مربوط بهاحکام 

 مربوط به ارتکاب جرم علیه یکی دیگر از اعضای خانواده  کیفری هایمحکومیت 
 

گیخشونت خان شواهد مدارک و   
 

مدارکی وجود داشته  اتفاق افتاده آنچه اثباتبرای ، باید در نظر بگیرندرا گی خشونت خان قاضی بتواندبرای اینکه 
دشوار باشد  در  شایدشواهد  ارائه مدارک و، افتدمیگی اغلب به صورت خصوصی اتفاق ن. چون خشونت خاباشد

 شواهد آورده شده است: مدارک واینجا چند نمونه از 
 

 شده است ۱-۱-۹ که به هاییتلفن 

 یا  ،اندشنیدهیا  دیدهرا تجربه کرده، خشونت  افرادی که از سوی در دادگاه رات کتبی یا شهادتاظها
 انددیدهکسانی که اثرات تعدی را 

 جراحات هایی ازعکس 

  وقایع تعدیضبط شده مدرک 

 سوابق بیمارستانی یا پزشکی 

 
قضایی درگیرند  نظامهای مختلف زمان در قسمتهایی که به طور همخانواده  

 
خشونت  هایپروندهت اغلب در . این حالندهستمختلف  هایدادگاه ریگدربه طور هم زمان  هاخانوادهاوقات گاهی 

 ه، همگیخانواد حقوقی نظامحمایت از کودک و  نظام ،کیفری قضایی نظامکه است کند، زمانی میگی صدق خان
 باشند.ممکن است درگیر 

 
 مبنی بر کیفریاز صدور حکم  وادهدادگاه خاناگر  ،بسیار چالش برانگیز باشد. به عنوان مثال تواندمیاین شرایط 
ترتیبات مربوط به حضانت و در مورد قاضی ممکن است  ،باشد اطالعبی ،بین والدین سامتگونه  رعدم وجود ه

 ار یا غیرممکناجرای هر دو حکم را دشو تواندمی. این امر کنداتخاذ ی و نقیض دحکم ضان کودکبه دسترسی والدین 
  .نمایدایجاد  و خطرات ایمنی نموده

 
 درکه  یزوجبرای  که آیا در نظر بگیرندکه قضات باید  گویدمی قانون جدید طالق ،برای کمک به حل این مسئله

 موجودکیفری موارد یا  ،از کودک فاظتح ،مدنی فاظتح و احکامی جهت اقدامات ،هستند ل طالقحانجام مرا حین
 .خیریا است  یا در حال بررسی

 
، انکودکبه ترتیبات مربوط به حضانت و دسترسی والدین برای یا در حال طالق گرفتن هستید و  ایدگرفتهطالق  اگر

یا  کیفریهرگونه پرونده وجود در مورد  باید، ایدهکرد درخواست حکم دادگاه حمایت از كودك یا حمایت از همسر
مانعت از تماس و نه حکم مهرگو وجود یا در موردو ، تانسابق مربوط به شما یا همسر احکامظت از كودك یا افح

 از شما، دادگاه را مطلع سازید.   یک هر علیهظت افحیا  نزدیک شدن
 



 گیخشونت خان هنگامدریافت کمک 
 

یا پلیس محلی خود تماس  ۱-۱-۹ در معرض فوری این خطر قرار دارد، با شناسیدمیاگر شما یا شخصی که 
 بگیرید.

 
 ،به شما کمک کنند. به عنوان مثال توانندمیبسیاری ی هاسازمانافراد و سروکار دارید گی با خشونت خاناگر 
 قربانیاناز خدمات  توانیدمیمددکار اجتماعی یا مشاور صحبت کنید. همچنین  ،پزشک ،با یک وکیل توانیدمی

موقت امن  هایخانهیا  هاپناهگاهرسانی، کمک خطوط ،پلیس ،حمایتی هایگروه ،محلی هعجام هایسازمان ،خشونت
 در نزدیکی خود کمک بگیرید.

 
گی و دریافت کمک، لطفاً این منابع را در وب سایت وزارت العات بیشتر در مورد خشونت خانکسب اطجهت 

 مشاهده کنید:دادگستری کانادا 
 

 گیخشونت خان 

 گیدریافت کمک برای رفع خشونت خان 

 تعدی خطاست 

  تعدی کردن به هر زبانی خطاست 

  :اینویت تعدی کردن در هر فرهنگی خطاست 

 اقوام اولیه و مردم میتیس خطاستتعدی کردن در هر فرهنگی : 

 من چه می توانم بکنم؟ :تعدی به کودکان خطاست 

  نزدیک خود را شناسایی کنید قربانیان خشونتخدمات 
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