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هاي اخير از رشدي ويژه در سالهايي است كه بههاي خانگي يكي از پديدهخشونت

ويژه در برخي از كشورهاي اروپايي و غربي برخوردار شده است. حجم سابقه، بهبي

 تنهانهاي است كه شود، به اندازهنان اعمال ميگسترده اين نوع خشونت كه اغلب عليه ز

دهد با رشد مفاهيمي باعث اعتراض شديد نهادهاي حقوق بشري شده، بلكه نشان مي

چنين قضايي و در اين كشورها نياز به مداخالت روانشناسانه و هم ”كشيزن“چون هم

  انتظامي در برخورد با اين پديده به مرور افزايش پيدا كرده است.

مشكالت  و فشارهاي ناشي از قرنطينه و ١٩با شيوع بيماري كوويد  متأسفانهن امر، اي

كند تا به برخي از ها رشد نيز داشته است. گزارش حاضر تالش ميشديد اقتصادي خانواده

در حد  بي ومصاديق و آمارهاي مرتبط با اين پديده در تعدادي از كشورهاي اروپايي و غر

  دازد.سال گذشته بپرفاصل يك

  

  بريتانيا

هاي هاي ناشي از خشونتبرابري قتل ١٥، از ميزان ١٣٩٨ماه روزنامه گاردين، در دي

در آن  هاي تروريستي در بريتانيا گزارشي را منتشر كرده است كهخانگي در قياس با قتل

اند تا بودجه هاي خانگي از دولت انگليس درخواست نمودهفعاالن حامي قربانيان خشونت

  ند.منظور مقابله با اين معضل، اختصاص دهري را به نيروهاي پليس اين كشور بهبيشت

ر انگليس دمورد قتل  ١٨٧٠در اين گزارش به آمارهاي رسمي در اين زمينه مبني بر وقوع 

موردي  ١٢٦ميالدي در مقايسه با آمار  ٢٠١٨تا  ٢٠٠٠ هايمهرومومو ولز در فواصل 

 ٢٠٠٠آمده از سال  به دستمارهاي ه است. بنا بر آهاي تروريستي نيز اشاره شدقتل

هاي خشونت به دليلاند و يا زنان) به قتل رسيده عمدتاًنفر ( ٦٠٠٠، بيش از تاكنونميالدي 

  اند.خانگي دست به خودكشي زده

اهش كبا توجه به گزارش منتشر شده بودجه نيروهاي پليس جهت مقابله با اين معضل 

 ٢,٦جه بود دهاي اطالعاتي و امنيتي جهت مبارزه با تروريسم ازيافته است و در عوض نها

  اند.ميليارد پوندي برخوردار گشته
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ها شونتمندي از خدمات حمايتي در قبال خهمچنين در اين مقطع زماني نياز زنان به بهره

ودجه بدرصد افزايش يافته است و در عوض  ٨٣ميالدي  ٢٠١٧سال گذشته تا سال  ١٠در 

است  درصد كاهش روبرو بوده است. اين در حالي ٥٠فته به اين موضوع با اختصاص يا

  ال است. سميليارد پوند در  ٦٦كه طبق برآوردهاي دولت، هزينه رسيدگي به اين معضالت 

طور متوسط آمده و ذكر شده در گزارش گاردين، به به دستدر سال گذشته طبق آمارهاي 

هاي خانگي در بريتانيا با ي در مورد خشونتثانيه يك تماس تلفني اضطرار ٣٠در هر 

ميالدي نيز  ٢٠١٨تا  ٢٠١١پليس اين كشور به ثبت رسيده است. همچنين از سال 

درصدي مواجه بوده و در مقابل، ميزان  ٦٣ها و سوء رفتارهاي خانگي با رشد سوءاستفاده

درصدي  ١١ها در سال گذشته ميالدي كاهش پيگردهاي قانوني اين دسته از خشونت

  .1داشته است

هاي ها به دولتكُشي در اروپا سبب شده اعتراضرشد پديده نوظهور زناز سويي ديگر 

لي مر آمار دفت . بر اساس گزارشاروپايي به دليل انفعال در برابر اين بحران، افزايش يابد

در  مورد ٢٤١به  ٢٠١٨مورد در سال  ٢٢٠انگليس، تعداد زنان و دختران به قتل رسيده از 

اي نان برزافزايش يافته است. اين رقم نشان دهنده رشد قربانيان پديده قتل  ٢٠١٩سال 

  سابقه بوده است. بي تاكنون ٢٠٠٦دومين سال متوالي در انگليس است كه از سال 

مارس ماه ماهه منتهي به  ١٢كشي در انگليس در بازه زماني درصدي موارد زن ١٠رشد 

 ٤٠ .خانگي به صدا درآورده است هايخشونتزنان مواجه با ، زنگ هشدار را براي ٢٠١٩

به قتل نفر آنان توسط همسر فعلي يا پيشين خود  ٨٠معادل  سالبزرگدرصد قربانيان 

  .2درصدي بوده است ٦٣كه در قياس با سال گذشته شاهد رشدي  اندرسيده

  

  فرانسه

ورد اقدام نمادين صدها تن ، در م١٣٩٨هاي خبري بي.بي.سي و يورونيوز، در مهرماه شبكه

از زنان در شهر پاريس كه به حالت مرده با هدف جلب توجه جامعه و مقامات كشور به 
                                                             

1. https://www.theguardian.com/society/2019/dec/28/domestic-violence-kills-15-times-as-
many-as-terrorism-in-britain 
2. https://www.expressandstar.com/news/uk-news/2020/02/13/number-of-female-homicide-
victims-at-highest-level-since-2006/ 
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خشونت خانگي عليه زنان بر روي زمين دراز كشيدند، گزارشي را منتشر كرده است. 

معترضان در اين اقدام نمادين نام هر كدام از قربانيان خشونت خانگي در فرانسه را در 

روي زمين افتاده و سپس از جاي خود بلند شده و فرياد  يكبهيكاند و ت داشتهدس

  .”نه يكي ديگر“اند: زده

رانسه در زن در ف ١٢٠برخي نهادهاي محلي نيز آمارهايي را مبني بر كشته شدن بيش از 

رائه اتا اواسط سال جاري ميالدي  ٢٠١٩نتيجه مستقيم خشونت خانگي از ابتداي سال 

ي فعلي ك زندگند. وزارت كشور فرانسه نيز آماري را در مورد قتل زنان از سوي شرياداده

انده است. تن به ثبت رس ١٢١ميالدي ارائه داده و اين موارد را  ٢٠١٨شان در سال يا سابق

ه دست نفر ب ١٢٣ميالدي  ٢٠١٦زن و در سال  ١٣٠، ٢٠١٧الزم به ذكر است كه در سال 

  اند.كشته شدههمسر يا شريك زندگي خود 

هايي در توان به برگزاري مجموعه نشستاز اقدامات انجام شده توسط دولت فرانسه مي

م انجام گرفته نخستين اقدا عنوانبه ”مبارزه با خشونت خانگي“سراسر كشور با موضوع 

يي اشاره كرد. همچنين دستگاه قضا ٢٠١٩در راستاي حل اين معضل در سال ميالدي 

مرتبط با  جرائمقوع تر در برابر وگيرانهيش گرفتن رويكردي سختفرانسه، به در پ

هاي باز شده درباره خشونت شمار پرونده كهطوريبهخشونت خانگي اقدام كرده است، 

  خانگي، حتي بدون ثبت شكايت از سوي قرباني افزايش يافته است.

يش از افزا ، در گزارشي١٣٩٨در همين راستا شبكه خبري يورونيوز، در اواخر سال 

زنان  هاي خانگي در فرانسه گزارشي را منتشر كرده است. در اين گزارش به تعدادخشونت

فر ن ١٣١كه به  ٢٠١٩هاي خانگي از ابتداي سال ميالدي به قتل رسيده بر اثر خشونت

نفر اضافه  ١٠رسيده است اشاره گرديده كه اين آمار در قياس با آمار سال گذشته ميالدي 

  ت.گرديده اس
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هايي در راستاي كاهش مجلس سناي فرانسه و دولت اين كشور، به پيگيري طرح روازاين

 ”ناكارآمدي“و  ”شكست جمعي“اند و دولت فرانسه با اذعان به پرداخته 3خشونت خانگي

گانه را در در مقابله با خشونت عليه زنان در اين كشور اعالم كرده است كه اقداماتي چهل

  عيت در دستور كار خود قرار خواهد داد. جهت بهبود اين وض

هاي خانگي عليه زنان در اين كشور نهادهاي حامي حقوق زنان با توجه به خشونت

م اين ها هزار تن در شهرهاي بزرگ فرانسه در اعتراض به تداوتظاهراتي را با حضور ده

گان در اين ست كه تظاهركنندبرگزار كردند. گفتني ا ”كاري و اهمال دولتكم“وضعيت و 

يه اي يك ميليارد دالري براي مقابله با خشونت علراهپيمايي خواهان اختصاص بودجه

  زنان شده بودند.

ه آذرما ٤ر فرانسه، د وزيرنخستيورونيوز در گزارش خود به اظهارات ادوارد فيليپ، 

نيز  تان راس، در كنفرانس مطبوعاتي، مبني بر، برشمردن اقدامات در دست اجرا در اي١٣٩٨

 ٣٩١٩ماره شايجاد يك خط تلفن ويژه با  ازجملهاشاره كرده است. برخي از اين اقدامات، 

روز هفته، مختص كمك به قربانيان خشونت خانگي، سلب  ٧ساعته براي  ٢٤صورت به

 دفتر ٨٠د حق حضانت و كفالت از پدر در صورت ارتكاب وي به قتل همسرش و ايجا

ميالدي  ٢٠٢١دفتر كنوني در كميسارياهاي پليس، تا سال  ٢٧١امداد اجتماعي، عالوه بر 

ورو، جهت مبارزه با يميليون  ٣٦٠فرانسه همچنين به اختصاص مبلغ  وزيرنخستباشد. مي

  اشاره كرده است.  ٢٠٢٠پديده خشونت عليه زنان در سال جاري ميالدي 

گير كوويد با شيوع فراگيري بيماري همه زمانهمو  ١٣٩٩ل قابل ذكر است در ابتداي سا

با اجراي  زمانهمهاي خانگي در فرانسه ، شبكه خبري يورونيوز، از افزايش خشونت١٩

مقررات قرنطينه گزارشي را منتشر كرده است و اظهارات كريستوف كاستنز، وزير كشور 

ت خانگي در اين كشور را درصدي موارد خشون ٣٠فرانسه، در خصوص افزايش بيش از 

                                                             
3.https://farsi.euronews.com/2019/11/13/number-of-women-victims-of-domestic-violence-in-
france-has-increased-with-two-more-murders?utm_ source=newslet ter&ut m_ medium 
=fa&utm_content=number-of-women-victims-of-domestic-violence-in-france-has-increased-
with-two-more-murders&_ope=e yJndWlkIjoiZTAxMWVm 
YjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2N Dc0YWEzZTUifQ%3D%3D   
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طرح قرنطينه جهت مقابله با شيوع بيشتر ويروس كوويد  اجرايدر روزهاي شيوع كرونا و 

  مطرح نموده است. ١٩

درصدي خشونت خانگي در مناطق تحت  ٣٢هاي مستند در خصوص افزايش گزارش

فتني گ درصدي در پاريس در اين گزارش آورده شده است. البته ٣٦نظارت ژاندارمري و 

ري در شود چرا كه مناطق تحت نظارت ژاندارماست كه اين آمار، كل فرانسه را شامل نمي

  هزار نفر است. ٢٠اين كشور تنها شامل شهرهايي با جمعيت بيش از 

يورونيوز در اين گزارش به اجرايي شدن اقداماتي جديد جهت كمك به قربانيان خشونت 

ها، اطالع يافتن در داروخانه ”ستگاه هشدارد“نصب  ازجملهخانگي در زمان قرنطينه، 

و همچنين اشاره با امكان  ”حالت اضطراري“پليس از اين موارد و قرار گرفتن آن در 

  .4براي درخواست كمك از سوي قربانيان اشاره كرده است ٣٩١٩تماس با شماره تلفن 

 هايخشونترخ ، فرانسه همچنان بيشترين ن١٩ها از شيوع بيماري كوويد ذشت ماهبا گ -

. خانگي عليه زنان را در بين ديگر كشورهاي اروپايي به خود اختصاص داده است

ن گزارشي را در اي مجدداً، ١٣٩٩اي كه شبكه خبري يورونيوز، در مردادماه گونهبه

درصد در فرانسه  ٢٥هاي خانگي را خصوص منتشر كرده است و افزايش اين خشونت

  بيان نموده است.

شان در سال درصدي آمار زناني است كه توسط شريك زندگي فعلي يا قبلي ٢٥اين رشد 

باشد كه وزارت كشور زن مي ١٤٦اند و شامل ميالدي در فرانسه به قتل رسيده ٢٠١٩

هاي خشن در خانواده آن را منتشر هاي پذيرفته در مورد مرگفرانسه بر اساس پژوهش

  كرده است.

ط يك مرگ در هر دو روز به ثبت رسيده است و طور متوسبر اساس اين پژوهش، به

سال  ٤٩تا  ٣٠داراي مليت فرانسوي و سنين بين  اكثراً درصد قربانيان به زنان  ٨٤همچنين 

درصد قاتالن را هم مردانِ در  ٨٨سال به باال اختصاص داده شده است. همچنين  ٧٠يا 

  دهند.سال تشكيل مي ٤٩تا  ٣٠اكثر موارد مثال، داراي مليت فرانسوي و سنين بين 
                                                             

4. https://farsi.euronews.com/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-
in-france 



  ٨                                                                                                                             ٥٨گزارش راهبردي 

 

به وقوع پيوستن  حالدرعينها و علت اين قتل عنوانبهعواملي همچون بيماري يا سن باال 

درصد بين افرادي كه موضوع  ٢٠هاي داراي اختالف و ها بين زوجسوم اين قتليك

الكل و  تأثيرها تحت سوم قتلمورد قبول واقع نشده و به وقوع پيوستن يك هاآنجدايي 

  اد مخدر ذكر گرديده است.مو

از سالح سرد  گيردميصورت  هاي خانگي در فرانسهخشونت هايي كه بر اساسدر قتل

استفاده شده است و نكته  هاآندرصد  ٢٤ها و سالح گرم براي درصد قتل ٣٦براي انجام 

 پس از ارتكاب هاآننفر از  ٤٨چهارم قاتالن، يعني ديگر در اين پژوهش اين است كه يك

  اند.قتل خودكشي كرده

اند در معرض درصد از زناني كه كشته شده ٤١در اين پژوهش آمده است كه پيشاپيش 

 حالدرعيناند و هاي جسمي و رواني در دوران زندگي خود قرار گرفتهبرخي از خشونت

است. همچنين  به تنظيم شكايت در اين زمينه منجر گرديده هاآندرصد از  ٢٦تنها اقدام 

اند. اين در اند قرباني خشونت خانگي بودهپنجم زناني كه خودشان مرتكب قتل شدهيك

  اند. حالي است كه تنها دو تن از قاتالن تحت نظر قضايي بوده

درصد  ١٧چهارم قاتالن جهت اعمال خشونت عمومي و در اين پژوهش آمده است كه يك

  . 5شده بودند جهت اعمال خشونت خانگي براي پليس و ژاندارمري شناخته

  

  استراليا

شود و مي يك مشكل جدي و گسترده در استراليا شناخته عنوانبهخشونت عليه زنان 

دفتر “ . بر اساس آمارهاي اجتماعي بسياري داردتأثيرات عظيم فردي و اجتماعي و هزينه

ند و ابه كردهزن استراليايي يك زن خشونت جسمي را تجر ٣از هر  تقريباً ، ”آمار استراليا

  اند.خشونت جنسي را تحمل كرده هاآنپنجم از يك تقريباً

                                                             
٥. https://per.euronews.com/2020/08/17/25-increase-in-women-victims-of-domestic-
violence-in-france-146-women-were-killed-in-one  
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تل زنان قدر اين بين آماري كه بسيار مشهود است، رواج خشونت خانگي و  حالبااين

 ريكش  ا توسطمتوسط، هر هفته يك زن در استرالي طوربهتوسط مردان در استراليا است؛ 

 .رسدمي قتل به سابق يا فعلي مرد

سالمتي  عامل خطر ترينبزرگونت عليه زنان توسط مردان استراليايي، خشدر حقيقت 

درصد  ٨٠، مردان در ٢٠١٨تا  ٢٠١٤هاي ساله است؛ در سال ٤٤تا  ٢٥براي زنان 

وج، يك متوسط از هر سه ز طوربه و نداهزنان را به قتل رساند استراليا، در خانگي  هايقتل

  .هاي خانگي هستندزوج دچار خشونت

زن استراليايي،  ٦از هر ن طبق آمار منتشره از سوي نهاد دولتي دفتر آمار استراليا،  همچني

زن، يك  ٤ از هر و كنديك نفر خشونت جسمي يا جنسي توسط همسر خود را تجربه مي

  .6گيردميزن استراليايي توسط شريك زندگي خود مورد سوءاستفاده عاطفي قرار 
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