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Abstract 
Women with disabilities, due to the two features of being a woman and having a 

disability, are subject to double discrimination and are more vulnerable to all types 

of violence and injustice. Confinement of women with disabilities to their living 

environment, whether home or residential centers, on the one hand, and the lack of 

skills and training needed to identify and deal with dangerous situations, on the other 

hand, would expose them to multiple, prolonged, and different types of domestic 

violence. Access to justice is the legal remedy for violence, but women with 

disabilities are often reluctant to receive appropriate compensation due to multiple 

barriers. International efforts to address domestic violence and access to justice for 

women with disabilities, such as providing training materials, making governments 

provide accessibility, reforming the law, and public awareness raising, would be be 

considered in this paper. In fact, the present article seeks to provide an analytical-

descriptive study of the approach and solutions of the international human rights law 

in preventing domestic violence against women with disabilities, and in case of 

violence, to facilitate their access to justice. 
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ت خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدال
 المللی حقوق بشردر نظام بین

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 * 2 یسمانه شعبان،  1 اهلل پروینخیر

 چکیده
واسطۀ دو خصیصۀ زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف زنان دارای معلولیت، به
ترند. محدود شدن آنان پذیرعدالتی، نسبت به دیگران آسیبخشونت و بیبوده، و در مقابل انواع 

های الزم ها و آموزش، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارتبه محیط زندگی
های های خطرناک از سوی دیگر، آناان را در معارخ خشاونتبرای شناخت و مقابله با موقعیت

دهد. دسترسی باه عادالت راهراار قاانونی متفاوتی از سایرین قرار میخانگی متعدد، طوالنی و 
واساطۀ موانام متعادد، ا لاب از دریافات مقابله با خشونت اسات، اماا زناان دارای معلولیات به

هاای مقابلاه باا خشاونت المللی برای ارائۀ راهرارهای بینمانند. تالشمیهای مناسب بازجبران
داشاتن آموزی، واای زنان دارای معلولیت، مانناد تایمین مهاارتخانگی و دسترسی به عدالت بر

ها به تیمین دسترسی، اصالح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. دولت
هاای ویرارد و راهرارتوصیفی، باه ر-در واقم، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعۀ تحلیلی

لیاه زناان دارای معلولیات، و در یری از خشاونت خاانگی عالمللی حقوق بشر در پیشگنظام بین
 فرخ بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.
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 مقدمه 
ود و برخورداری از شرایط طور کلی، افراد دارای معلولیت، برای دستیابی به حقوق گوناگون خبه

اناد. در ایان میاان، زناان و برابر زندگی با سایر افراد جامعه، همواره با موانم زیادی مواجاه بوده
بر مواجهه با مسائل ویژۀ معلولیت، از حیث جنسیت نیز با مسائل دختران دارای معلولیت، عالوه

روانی و هام جنسایتی، -ابر جسمیرو هستند. تلفیق قرار گرفتن در دو وضعیت نابردیگری روبه
های حماایتی، از دیگاار زناان و هام مااردان دارای زناان دارای معلولیات را از حیااث نیازمنادی

همان واژۀ کلیدی اسات کاه مساائل پایش روی « تبعیض»سازد. در واقم، معلولیت متمایز می
ای معلولیات، توان بار پایاۀ آن تبیاین کارد و در خصاون زناان دارافراد دارای معلولیت را می

گانه سویه و چندشود. تبعیض مزبور گاه چندواسطۀ زن بودن نیز داخل در موضوع میتبعیض به
یک بار تبعیضی مشخصی را باه فارد دارای معلولیات نماید و دو یا چند مسئلۀ گوناگون، هرمی

رای معنا کاه درگیار باودن فارد داوجهی اسات، بادینبعدی و چندکنند، و گاه چندتحمیل می
افزاید و مرز مشخصی میان شده به وی میمعلولیت با دو یا چند مسئله، بر شدت تبعیض اعمال

 تبعیض مضاعف، تعبیر مناسبی برای جمم این موارد است.  شد. قائلتوان آنها نمی
المللی الملل، مبنای مطالعه در حوزۀ زنان دارای معلولیت را دو سند بیندر نظام حقوق بین

، و دیگااری (2006)دهااد: یراای کنوانساایون حقااوق افااراد دارای معلولیاات می مهاام تشااریل
بر این، اسناد ترمیلی دیگاری . عالوه(1979)کنوانسیون رفم اشرال گوناگون تبعیض علیه زنان 

تاوان باه دهند. از جملۀ ایان اساناد میهای خان را پوشش میهم وجود دارد که برخی حوزه
مجمام عماومی ساازمان ملال متحاد  1993، مصوب «یه زناناعالمیۀ رفم اشرال خشونت عل»

در چهاارمین کنفارانس  1995، مصوب ساپتامبر «اعالمیۀ پرن»اشاره کرد. از اسناد مهم دیگر 
توان اشارات خاصی به مسائل دختران نیز می« کنوانسیون حقوق کودک»جهانی زنان است. در 

 دارای معلولیت را مالحظه کرد. 
کنوانسیون، معلولیت عبارت اسات  1قوق افراد دارای معلولیت از مادۀ طبق تفسیر کمیتۀ ح

از اثاار اجتماااعی کاانش و واکاانش میااان آساایب فااردی و محاایط مااادی و اجتماااعی موجااود 
(CRPD/C/GC/3, 2016: 2). کنوانسایون از  1شاده در ماادۀ باید توجه داشت که تعریاف ارائه

به مادلی اسات کاه  محضذار از مدل پزشری دهندۀ گنشان  (CRPD, 2006: art. 1)معلولیت 
عبارت دیگر، معلولیات هماان تایثیر اجتمااعی تعامال . بهردیگیبرمهای اجتماعی را در واقعیت

 .(CRPD/C/GC/3, 2016: para. 5)میان آسیب فردی و محیط اجتماعی و مادی است 
زناان و دختاران  طور خاان باه حمایات ازکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، به 6مادۀ 

، بر این واقعیت تیکید دارد که زناان و دختاران 6مادۀ  1دارای معلولیت اختصان یافته است. بند 
، با نگاهی کلی و فراگیر، در حقیقت اجرای 2اند، اما بند گانههای چنددارای معلولیت دچار تبعیض
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دهاد ان ماورد اشااره قارار میتمامی مفاد کنوانسیون را با تیکید و توجه بیشتری در رابطاه باا آنا
(CRPD, 2006: art. 6) مقررات خان جنسیت در این سند در واقم بر پایۀ ایان فارخ کلای بناا .

کنناد و موجاب ایجااد ای ترکیبای عمال میشده است که جنسیت و معلولیت همواره، به شایوه
افاراد دارای  (. کمیتاۀ حقاوق46: 1390شاوند )ماور و کرنبلات، برابر علیه زناان میتبعیض چند
افزونای باه مسائلۀ حمایات از زناان و عنوان رکن اجرایی کنوانسیون مربوط، توجه روزمعلولیت به

های ارزشمندی در این حاوزه دختران دارای معلولیت کرده، و از حیث نظری و هم عملی دستاورد
 6صیل ماادۀ ، در شرح و تف«3تفسیر عمومی شمارۀ »داشته است. یری از اقدامات کمیته، تنظیم 

شاده، مطالعاات دیگار بار ماوارد یادمنتشار شاد. عالوه 2016کنوانسیون بوده است که در نوامبر 
 المللی همچون سازمان جهانی بهداشت و برنامۀ توسعۀ ملل متحد نیز راهگشاست. های بیننهاد

ی بار کنوانسیون در تنظیم مقررات مربوط به حمایت از افراد دارای معلولیت، رویررد مبتنا
هدف بنیادی ایان ساند هماان تارویم، حمایات، و »، 1را برگزیده است. طبق مادۀ  1حقوق بشر

های بنیادین توسط همۀ افراد های بشری و آزادیمندی کامل و برابر از تمامی حقتضمین بهره
کاه از ماتن ایان مااده گونههمان«. دارای معلولیت، و ترویم احترام باه کرامات تاتای آنهاسات

های انحصاری جدیدی برای افاراد آید، هدف نهایی این کنوانسیون معرفی یا شناسایی حقمیبر
دارای معلولیت نیست، بلره هدف از آن بیشتر شناسایی حقوقی اسات کاه هماۀ افاراد انساانی 

هاای عضاو پاس از قباول صاحب آن هستند. هدف از تنظیم این کنوانسیون آن است که دولت
ای عمل کنند که تبعیض علیه افراد دارای معلولیات رفام گونهاخلی، بهمعاهده، با لحاظ نظام د

برابااری جنساایتی محااور حقااوق بشاار اساات  .(Moore & Kornblet, 2011: 24)شااود 
(CRPD/C/GC/3, 2016: para. 2)، رو اهمیت توجاه باه وضاعیت زناان دارای معلولیات، ازاین

 کند. یت ایفا مینقشی محوری در رویررد مبتنی بر حقوق بشر به معلول
زنان و دختران دارای معلولیت، بسیار تحت تیثیر اشارال مختلاف خشاونت جنسایتی قارار 

گویی، تهدیاد، محرومیات گیرند، از جمله سوء استفادۀ جسمی، جنسی، روانی و عاطفی، زورمی

                                                           
ر آن عاتی عمده برویررد یا مدل مطال سهکه مطالعات معلولیت صورتی تخصصی به خود گرفته است،  1980 ۀ. از ده1

ند از: مدل اتا عبارهثیر قرار داده است. این مدل یمعلولیت را تحت ت ۀاقدامات حوز حاکم بوده و در طول زمان،
دل ممحدودیت جسمی، روانی یا حسی است و باید توسط علم پزشری مطالعه شود(،  ،پزشری )معلولیت

فرد ر )های اجتماع است و نه فرد دارای معلولیت(، و مدل حقوق بشاجتماعی )معلولیت محصول صرف محدودیت
طرح گویی مدارای معلولیت هم همچون دیگر افراد موضوع حقوق است و در برابر این حقوق، تعهد به پاسخ

آیند، از جمله مدل حمایتی یا حساب میاند که فرعی و ثانوی بههای دیگری هم تعریف شدهالبته مدل شود(.می
 های معلولیت، برای نمونه ر.ک:ون مدلصادی و  یره. برای مطالعه در خصای، مدل اخالقی، مدل اقتخیریه

Colin Barnes, Geof Mercer (2003), Disability, Polity; CHANGING THE FACE OF CHARITY:- THE 
SPASTICS SOCIETY, The Bulletin of Social Policy No 14, Autumn 1983, pp51-56; Vic Finkelstein 
(2007), The ‘Social Model of Disability’ and the Disability movement, Leeds; Tom Shakespeare, 
(2017), Disability: the basics, Routledge; Mike Oliver, Jane Campbell (1996) Disability Politics: 
Understanding Our Past, Changing Our Future, Routledge.  
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تاوجهی، ساازی،  فلات و بیبارورمؤسساات ویاژه، نامستبدانه از آزادی، نگهاداری اجبااری در 
ساازی های زیانباری همچون ازدواج اجباری کودکان، ختنه کاردن، عقیمخشونت خانگی و رویه

ها تعاداد زیاادی از ایان خشاونت (A/HRC/20/5: paras. 12-27). های تحمیلیاجباری و رفتار
که فرد دارای معلولیت  افتدمی اتفاق مینتیجۀ تالقی دو عامل معلولیت و جنسیت است و  هنگا

. خشاونت (A/72/133: 8) اسات در حال نظافت روزانه، دریافت مداوا یا تحت تیثیر داروی زیاد 
ها، تواند در خانه، مؤسساات نگهاداری یاا بیمارساتانخانگی نسبت به زنان دارای معلولیت، می

کننادۀ خشاونت ممران یب، فرد اعمالعنوان محل معمول زندگی آنها رخ دهد. به همین ترتبه
 است خویشاوند، پرستار یا مراقب باشد. 

از سااوی دیگاار، زنااان و دختااران دارای معلولیاات در تااالش باارای دسترساای بااه عاادالت، 
ای هاای عمادههای جنسایتی هام باا چالشهای پیشگیر، و خدمات مقابله با خشاونتسازوکار
شود و احتمال این امر هنگامی بیشتر اسات کاه میاند. تجاوز جنسی ا لب گزارش داده نمواجه

. زناان و دختاران دارای معلولیات (Hershkowitz, 2007: 630)فرد مزبور دارای معلولیت باشد 
رو هستند، از جمله خطر بیارون های فراوانی روبهها با چالشگزارش سوء استفادههنگام دادن به

های مربوط به نام شدن و انگ خوردن؛ ترسات؛ بدانداخته شدن از خانه و سپردن آنها به مؤسس
ها و پذیر نباودن برناماهوالد شدن یا از دست دادن سرپرساتی فرزناد؛ فقادان یاا دساترستک

ها؛ و تارس از های کمری و دیگر حمایتامرانات پیشگیری از خشونت؛ ترس از دست دادن ابزار
نظر عاطفی و هم مالی به آنها وابستگی  اقدام متقابل و خشونت بیشتر از سوی کسانی که هم از

بر این، وقتای آناان یاک ساوء اساتفادۀ جنسای را گازارش عالوه .(A/67/227, para. 59)دارند 
کنند یا از دستگاه قضایی یا مجریان قانون، مربیان، پرستاران و  یاره درخواسات کماک یاا می

ویژه قربانیان دارای معلولیت تهنی، معموالً قابال بااور قلماداد به های آنان،، گفتهحمایت دارند
شاود و نتیجاۀ آن کننده و گواه نادیده گرفتاه میعنوان اقراراین صالحیت آنها بهبرشود. بنانمی

  .(Bottoms, 2003: 206-211)جز منم تعقیب نخواهد بود چیزی به
لولیاات در براباار خشااونت خااانگی نساابت بااه دیگااران بااا ایاان فاارخ کااه زنااان دارای مع

تری دارد، پرسش این است که راهراار ترند و خشونت خانگی برای آنها دایرۀ گستردهپذیرآسیب
الملل برای مقابله با خشونت خانگی از یک سو، و تایمین عادالت در فارخ باروز آن حقوق بین

ی جهانی و فراگیر، از امرانات خوبی بارای عنوان نظامالملل بهچیست. در واقم، نظام حقوق بین
پذیر و هااا از یااک سااو، و از سااوی دیگاار حمایاات از افااراد آساایبدهی بااه رفتااار دولتجهاات
هاای برخای ای در اساناد و گزارشجز اشاارات پراکنادهآموزی به آنان برخوردار است. بهمهارت

های مناساب آن بارای زناان ، موضوع خشونت خانگی و دسترسی به جبران1المللیهای بیننهاد

                                                           
 زمان جهانی بهداشت، بانک جهانی و  یره.. از جمله کمیتۀ حقوق افراد دارای معلولیت، سا1

https://undocs.org/A/HRC/20/5
https://undocs.org/A/67/227
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هاای چناد کارصاورت یرجاا مطالعاه نشاده اسات، هردارای معلولیت، در عرصۀ پژوهش هم به
ویژه در زمینۀ دسترسی افراد دارای معلولیت به عدالت در دسات اسات. پژوهشی ارزشمندی به

به این توصیفی، نخستین اثری است که در زبان فارسی -پژوهش حاضر در قالب مطالعۀ تحلیلی
 موضوع پرداخته است. 

نوشتار حاضر در پی آن اسات تاا ضامن تعریاف خشاونت خاانگی نسابت باه زناان دارای 
ر دمعلولیت، وضعیت دسترسی آنها باه قاانون و واکانش مقاماات قضاایی و مجریاان قاانون را 

الملال برخورد با آنان بررسی کند. چارچوب مطالعاتی پژوهش حاضر مقررات نظاام حقاوق بین
سازی مقاررات آن الملل بر حقوق داخلی و ورود و پیادهواسطۀ تیثیر حقوق بینعالوه، بهت. بهاس

هایی برای مقابله با پدیدۀ خشونت خانگی علیه زنان دارای ها، ارائۀ راهراردر نظام حقوقی کشور
ر، معلولیت از یک سو، و بهبود شرایط دسترسی آنها به عادالت در ساطم محلای از ساوی دیگا

ن اهگشا خواهد بود. بخش نخست به خشونت خانگی و وجوه اختصاصای آن در رابطاه باا زناار
هایی را که زناان دارای معلولیات در دسترسای باه پردازد. بخش دوم چالشدارای معلولیت می

هاایی در کند. حاصل این دو بخش، در قالب ارائۀ راهراررو هستند، بررسی میبهعدالت با آن رو
 د شرایط زنان دارای معلولیت در دفاع از خود، ارائه خواهد شد.راستای بهبو

 

 خشونت خانگی علیه زنان و دختران دارای معلولیت 
صاان از آنجا که زنان و دختران دارای معلولیت بخش زیادی از جمعیت جهاان را باه خاود اخت

ن باه خشاونت چگاونگی پایاان داد کند که در خصوناند، اصول انصاف و برابری ایجاب میداده
های سازمان جهانی بهداشت علیه آنان، مطالعات جدی در سطم جهانی انجام گیرد. طبق گزارش

علولیات مدرصد جمعیت جهان( باا شارلی از  15و بانک جهانی، بیش از یک میلیارد نفر )تقریباً 
تر اسات. حادود . از سوی دیگر، معلولیات در میاان زناان شاایم(WHO, 2011)کنند زندگی می

 (a/72/133, para 5)دهند زنان جهان را زنان دارای معلولیت تشریل می پنجم از جمعیتیک
اسات.  1«تبعیض مضاعف»معلولیت همانا  واژۀ مطالعۀ مستقل خشونت علیه زنان دارایکلید

آورد و فرد را در همراه شدن دو ویژگی زن بودن و داشتن معلولیت، موقعیت حساسی فراهم می
دهاد، تبعیضای کاه ناه جنسایتی اسات و ناه براسااس تر تبعیض قارار میدمعرخ شرل شدی

معلولیت، بلره نوع خان خود است. گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در خصون خشونت علیه زناان 
شاود، های مضاعفی که موجب تقویت تبعایض نسابت باه زناان مینیز به انواع ویژگی (2011)

چه در بیشتر اناواع خشاونتی کاه هماۀ زناان تجرباه اشاره کرده است. زنان دارای معلولیت اگر
آمیزناد، خشاونت صاورت اند، وقتای جنسایت و معلولیات باه هام میکنند با آنها مشترکمی

                                                           
1. intersectional discrimination. 
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شاود گیرد که دالیل خاصی دارد و به نتاایم خاصای هام مناتم میفردی به خود میمنحصربه
(Ortoleva, 2011: 16)زناان دارای معلولیات در  . در دهۀ اخیر، توجه به مسئلۀ خشاونت علیاه

 2011المللی بیشتر شده است، برای مثال، شورای حقوق بشر در سال های بینها و پژوهشنهاد
ای در خصون های خود درخواست کرد که کمیسر عالی حقوق بشر، مطالعهدر یری از قطعنامه

م عامل و هم نتیجۀ تواند هخشونت و معلولیت انجام دهد و به این نرته بپردازد که معلولیت می
 . (A/HRC/17/26, 2011; A/HRC/17/L.6, 2011: para 11)خشونت علیه زنان باشد 

در این بخش، پس از تعیین محدوده و تعریف خشاونت خاانگی و مصاادیق آن علیاه زناان 
 شود.الملل ارزیابی میدارای معلولیت، جایگاه مطالعاتی این حوزه در حقوق بین

 

 نگی علیه زنان دارای معلولیت خشونت خا ۀمحدود. 1
نظران در خصون مبنای پیدایش و علت وجود تبعایض و خشاونت علیاه زناان، میاان صااحب

هاای طبیعای زن و مارد، معلاول های مربوط به ویژگیاجماعی وجود ندارد و بسیاری از دیدگاه
فرهناگ مناسبات اجتماعی، مولود مناسبات اقتصاادی در رواباط تولیادی، سااخته و پرداختاۀ 

برابر میان زن و مرد در برخاورداری از های مناسبات ناساالرانۀ بشر در طول تاریخ، و از جلوهمرد
ای که در مورد آن یقین و اجمااع بیشاتری وجاود دارد، تاالش . اما نرتهردیگیبرمقدرت را در 

ر هاای بلنادی دمنظور رفم این تبعیض و خشونت است کاه در طاول قارن بیساتم نیاز گامبه
از  (.13: 1385راستای این هدف برداشته شده است )جمعیات حمایات از حقاوق بشار زناان، 

 ها، تصویب اعالمیۀ رفم خشونت علیه زنان توسط مجمم عمومی ملل متحد است. جملۀ این گام
گونه آسیب مبتنی بار جنسایت عنوان هررا به« خشونت»اعالمیۀ رفم خشونت علیه زنان   

نتیجۀ قطعی یا تقریبی آن آسیب جسمی، جنسی یاا روانای یاا رنجانادن تعریف کرده است که 
زن، از جمله تهدید به چنین اعمالی، اعمال فشاار، یاا محرومیات خودسارانه از آزادی، چاه در 

دفتار . (unga/res/42/104, 1987: art. 1)زندگی اجتمااعی و چاه در زنادگی خصوصای اسات 
خشونت علیه زناان  آنچهخود، تعریف جامعی از  2011کمیسر عالی حقوق بشر در مطالعۀ سال 

ای کاه گوناهالملال و بههای حقاوق بشار بینو دختران دارای معلولیت در مطابقت با استاندارد
دهد. خشونت علیه زنان دارای معلولیت عبارت اند، ارائه میهای معلولیت هم بیان داشتهسازمان

ر فیزیری، اجبار قانونی، فشار اقتصاادی، ارعااب، از طریق اعمال زو هگرفتانجاماست از خشونت 
دستراری روانی، فریب، و دادن اطالعات نادرست، که در همۀ آنهاا فقادان رضاایت اختیااری و 

 . (A.HRC.20.5, 2012: para. 4)تحلیلی کلیدی است  ۀمؤلف آگاهانه،
ب میان افارادی پیوندد و ا لوقوع میخشونت خانوادگی خشونتی است که در محیط خانواده به

نظر از اناد. صارفسبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یردیگر پیوناد خوردهدهد که بهرخ می
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طرفی ظاهری این واژه، خشونت خانوادگی تقریباً همواره، جرم وابسته باه جانس خاان )زناان( بی
ت که در میان در مقابل، خشونت خانگی عبارت از خشونتی اس (.15: 1379 ،شود )کارمحسوب می

افتد، ساکنانی که لزوماً نسبت خانوادگی میان آنها نیسات، و موضاوع آن ساکنان یک خانه اتفاق می
 . (West's Encyclopedia of American Law, 2008)هم بیشتر زنان و کودکان هستند 

ا ارائه نشده اسات. اما« خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت»تاکنون تعریفی از مفهوم 
بایست در تعیین محدودۀ این مفهوم مورد توجه قرار گیارد. ی چندی وجود دارد که میهامؤلفه

در آن  عادتااًدر تعریف خشونت خانگی، همان محلی است که فرد « خانه»مفهوم  نرهیااز جمله 
بار خاناه، ی سرونت بارای زناان دارای معلولیات عالوهدائماین، مفهوم محل برسرونت دارد. بنا

. از ساوی دیگار، خشاونت خاانگی ردیاگیبرمها و مؤسسات ویژۀ نگهداری را هم در مارستانبی
رو در خصون کنند، ازایندهد که با فرد در یک محیط زندگی میاز سوی کسانی رخ می قاعدتاً

 شوند. افراد دارای معلولیت، مراقبان آنها اعم از پرستاران و خدمه هم داخل در موضوع می

ن سازمان جهانی بهداشت، در سراسر جهان، حدود یک میلیارد نفار باا ناوعی از بنابر تخمی
های در حال توسعه هستند، و این رقام باا کنند که بیشتر آنها ساکن کشورمعلولیت زندگی می

در این سند همچنین  (.WHO, 2011)رشد جمعیت، و رشد روند سالمندی رو به افزایش است 
های در حاال ی در رواج معلولیت بین مردان و زنان، هم در کشورهای زیادآمده است که تفاوت
درصاد  12وجود دارد؛ نرخ فراوانای معلولیات در ماردان  افتهیتوسعههای توسعه و هم در کشور

 :A.HRC.20.5, 2012)درصاد اسات  2/19نرخ فراوانی معلولیت بارای زناان  کهیدرحالاست، 

para. 12).  ای متفااوت تجرباه گوناهزنان و مردان معلولیات را بهآن است که  دیمؤدالیل عینی
 . (Abu habib, 1995: 49-53) یابدواسطۀ جنسیت نظم و نزج میکنند، و این تفاوت ا لب بهمی

بندی انواع خشونت علیه زناان دارای معلولیات، هماناا دشواری عمده در مطالعه و بررسی، و دسته
ها اقادام باه ثبات اطالعاات ی هم کاه برخای کشاورارد اندکموهای آماری دقیق است. در فقدان داده

عمل نیاماده ها، اعم از شدید یا خفیف یا فیزیری و تهنی، بهاند، ا لب تفریری میان انواع معلولیتکرده
های خشاونت را در هایی که موقعیتاین، ارزیابی موقعیت خان زنان دارای معلولیت و معیاربراست. بنا

 پر کردن این خأل آماری کمک کند. تواند بهکنند، تا حدودی میمی خصون آنان تشدید
 

 های بروز آن عوامل تشدید امکان خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و صورت .1. 1
تواناد ماهیات گیرناد، میاشرالی از خشونت که زنان دارای معلولیت بیشتر موضاوع آن قارار می

داشات و ه باشد و شامل  فلت، انزوای اجتمااعی، فریاب، فروجسمی، روانی، جنسی یا مالی داشت
درماانی سازی اجبااری و روانهای بهداشتی، عقیمتحقیر، زندانی کردن، خودداری از ارائۀ مراقبت

های گیریها و ساوشود. خطر خشونت علیه زنان دارای معلولیات مبتنای بار کلیشاهاجباری می
جلوه دادن آنها، جدا کردن یا منزوی ساختن آنهاا تاالش اجتماعی که برای  یر انسان یا کودک 
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دهند، بسیار زیاد است. های جنسی یا انواع دیگر خشونت قرار میکنند و آنها را هدف خشونتمی
 نراهیازنان دارای معلولیت دو برابر زنان تندرست در معرخ خشونت خانگی قرار دارند و احتمال 

تری فاده قرار گیرند و در نتیجۀ این خشونت، آسیب جادیتری مورد سوء استزمان طوالنیمدت 
کنناد، ببینند هم بیشتر است. خدمترار خانه، اعضای خانواده یا دیگرانی کاه از فارد مراقبات می

مدت فرد در تختخاواب یاا صاندلی ورزی مغرضانه، یا رها کردن طوالنیممرن است از راه  فلت
یا آزار جنسی او، اقدام به وارد کاردن خشاونت بار وی تنبیه  منظوربهدار بدون هیچ کمری چرخ

او را از  نراهیازنادانی کنناد یاا  اشخانهکنند. دیگران ممرن است یک زن دارای معلولیت را در 
هاا ممران حرکتی، تجهیزات ارتبااطی یاا داروتماس با افراد دیگر باز دارند. وسایل کمک هرگونه

له به آسایب جسامی یاا آزار روانای وی منجار شاود است از فرد دریغ داشته شود و همین مسئ
(Half day of general discussion on women and girls with disabilities, 2013: 9) . 

فاردی، اجتمااعی و قاانونی،  هاای های معمول خشونت خانگی، برخی معیاربر صورتعالوه
اناواع  بسااچهسازد و ر از دیگران میتپذیرافراد دارای معلولیت را در مقابل انواع خشونت، آسیب

دلیل وجاود برخای ، باهرونیازاواسطۀ موقعیت آنها قابل ارتراب است. خاصی از خشونت تنها به
ویژه زناان، بایش از ساایرین در معارخ های فردی و اجتماعی، افراد دارای معلولیت و باهمعیار

هاای موجاود در خصاون داورییشهاا پگیرند. یری از این معیارخطر خشونت خانگی قرار می
ی دارناادگان حااق، جابااهمعلولیاات اساات. در بساایاری از جواماام، افااراد دارای معلولیاات 

گیری مساتقل های دیگران و فاقد قادرت تصامیمگیریصدقه یا هدف تصمیم کنندگانافتیدر
محایط شوند. پنهان کردن دختر دارای معلولیت از انظار عمومی، محدود کردن فرد به تلقی می

در  متیسافانهخانه و دور داشتن وی از جامعه، نوعی خشونت خانگی خان این قشار اسات کاه 
هااایی ریشااه در شااود. چنااین واکنشهااا، حتاای واکنشاای طبیعاای قلمااداد میبرخاای فرهنگ

هاایی کاه از تاداوم ساالرانه در خصون عدم اهلیت، وابساتگی و تفاوتهای منفی یا پدردیدگاه
. عامل مهم دیگر انازوا و کناار گذاشاته (UNICEF, 2013: 2)شود، دارد می انگاری ناشینادیده

هاای تهنای و افراد دارای معلولیت 1شدن از جامعه در قالب زندگی در مؤسسات نگهداری است.
کنناد، بیشاترین ساطم ویژه آنان که در مؤسساات نگهاداری زنادگی میاجتماعی، و به-روانی
میلیون کودک و بزرگسال در مؤسسات 2/1دارند. تنها در اروپا، پذیری در برابر خشونت را آسیب

 . (OHCHR Europe Regional Office, 2010: para. 4)کنند اقامتی زندگی می
زناان دارای معلولیات افازایش  هایی که خطر خشونت خانگی را در خصونطور کلی، معیاربه

بان خود دارد. این امر سبب مخفی ماندن و دهند، رابطۀ مستقیمی با وابستگی این افراد به مراقمی

                                                           
ین اشود، بلره پرواضم است که سپردن فرد دارای معلولیت به مؤسسۀ نگهداری، خشونت خانگی محسوب نمی. 1

 دهد.امر، فرد را بیشتر در معرخ خشونت خانگی قرار می
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شود. از جملاۀ زمان طوالنی میشده، و در نتیجه تداوم آن در مدت های واقمعدم مجازات خشونت
توان به عدم همراری با فرد معلول در حرکت یا استفاده از وسایل توانبخشی یا عادم این موارد می

رسی نداشتن به اطالعات یا دریافت اطالعات نادرسات آموزش نحوۀ استفاده از آنها اشاره کرد. دست
نیز عامل دیگری است که به مسروت ماندن خشاونت خاانگی علیاه زناان دارای معلولیات دامان 

علت تاارس از سااپرده شاادن بااه مؤسسااات نگهااداری، در براباار زنااد. گاااه فاارد مااوردنظر، بااهمی
 کند. تیار میشود، سروت اخهایی که در محیط خانه بر وی تحمیل میخشونت

معلولیت، تصورات نادرست و فاقاد قاوای  های جنسی به زنان و دختران دارایکمبود آموزش
های جنسی متعدد و مررر در محیط زنادگی علیاه آناان جنسی دانستن آنها، در اعمال خشونت

ی های نامناسب و سوء استفادۀ جنسی نیستند. تالقنقش دارد، چراکه آنان قادر به تشخیص رفتار
های  یرواقعای و تبعیض مبتنی بر جنسیت و تبعیض مبتنی بر معلولیات همچناین باه دیادگاه

خارد، مطیام و ترساو انجامیاده عنوان افارادی کمای به زنان و دختران دارای معلولیت بهکلیشه
رو کمتارین هنگام گازارش ساوء اساتفاده، و ازایانپذیری فرد بهاست. نتیجۀ دیگر آن فقدان باور

 . (A.HRC.20.5, 2012: para. 19)برای کشف جرم و مجازات مرتربان موجود است  امران

عامل دیگری که خان معلولیت است، به مقررات قانونی داللت دارد که در آن اهلیات فارد 
دارای معلولیت شناسایی نشده، و اعمال وی منوط به تصامیم قایم و سرپرسات اسات. اهلیات 

علولیت هم بدان اختصان یافته است، عامل بسایار مهمای در کنوانسیون م 12قانونی که مادۀ 
رود. وجود چناین مقرراتای، شمار میپذیری فرد از سوی دیگر بهاعمال اختیار از یک سو، و باور

مطالعه شود، خود عامل خشونت علیه فرد « عدم دسترسی به عدالت»تحت عنوان  آنرهپیش از 
ون، انگیازۀ اعماال خشاونت خاانگی علیاه آناان را دارای معلولیت است. همین عدم حمایت قان

 دهد. افزایش داده و حاشیۀ امنی را در اختیار مجرم قرار می

هاایی کاه در آن زناان در پایان باید به این نرتۀ مهم اشاره کارد کاه در خصاون موقعیت
ایان اند، اطالعات به نسبت کمتری در دست اسات. دلیل خشونت خانگی دچار معلولیت شدهبه

شااده باشااد یآورهااا و اطالعااات جممممراان اساات تااا حاادی ناشاای از فقاادان دادهمساائله 
(A.HRC.20.5, 2012: para. 27) ،تحقیقاات خشاونت مبتنای بار براسااس نتاایم . به هر حال

شود مدت یا دائمی منتم میبه آثار فیزیری و روانی دراز ا لبویژه خشونت جنسی، جنسیت، به
(Persephone, 2002; Amnesty International, 2004) . 

 

 الملل به خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت رویکرد حقوق بین .2
المللی حقوق بشر مشترکاتی دارد که مبین روح مشترک میاان آنهاا در تعاالی مجموعه اسناد بین

پایاه، عنوان دو ساند ، به1966المللی حقوق بشر مصوب حفظ کرامت انسانی است. دو میثاق بین
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اند. اصل برابری و عدم تبعیض از جمله بار قرار داده مدنظری خوببهپذیری خشونت از تبعیض را اثر
المللی حقوق مادنی و سیاسای و در مفاد یرسان در میثاق بینهای دیگر، پایۀ جنسیت و وضعیت

یان اساناد در ا نرهیابا  1.میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است
همراه اعالمیاۀ جهاانی حقاوق بشار به خشونت خانگی اشاره نشده است، این اسناد، باه صراحتبه
هاای هاا را باه حمایات از حقالحاقی به میثاق حقوق مادنی و سیاسای، دولت پروترل( و 1948)

ات، شوند، از جمله حق حیدارد که معموالً در موارد خشونت خانگی نقض میمیبشری بنیادینی وا
حقاوق  ۀکمیتاحق بر تمامیت جسمی و روانی، حق حمایت قانونی برابر و حق رهایی از تبعایض. 

خود تحت عنوان برابری زنان و مردان  16 ۀاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در تفسیر عمومی شمار
مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعالم داشت که خشونت مبتنی بر جنسیت در بهره

گیری هاا جلاومنادی بار مبناای برابار از حقاوق و آزادیی از تبعیض است که از امراان بهرهشرل
های عضو را به اتخات اقدامات مناسب برای رفام خشاونت علیاه زناان و ماردان و کند، و دولتمی

گری، مجازات و جبران اعمال خشاونت اعمال اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری، تحقیق، میانجی
 (. E/C. 12/2005/4, para. 27دولتی فرا خوانده است )ا از طریق بازیگران  یرعلیه آنه

ه کنوانسیون رفم تمامی اشرال تبعیض علیه زنان هم بیان صریحی در خصون خشونت علی
ای در برابر تبعیض علیه زنان و دختران مقرر های ویژهزنان یا خشونت خانگی ندارد، اما حمایت

در خشاونت علیاه زناان ضامن اشااره باه ایان ساروت  19می شمارۀ داشته است. تفسیر عمو
ی کنوانسیون، بر آن است که خشونت مبتنی بر جنسیت نوعی تبعیض است. این تفسایر عماوم

طور رسمی به ممنوعیت خشونت علیه زنان پرداخت. کمیتۀ المللی بود که بهنخستین سند بین
ت کاه صریم کرد که خشونت مبتنی بر جنسایرفم تبعیض علیه زنان در این سند به این نرته ت

الملال عماومی یاا هاای بنیاادین موضاوع حقاوق بینمندی زناان از حقاوق بشار و آزادیبهره
 1عناای ماادۀ کند، همان تبعایض در ماعتبار میهای حقوق بشری را مخدوش یا بیکنوانسیون

 . (CEDAW/C/GR 19, 1992: para. 7)این کنوانسیون است 
از عنوان خشونت خاانگی علیاه زناان  صراحتبهقوق افراد دارای معلولیت هم کنوانسیون ح

دارای معلولیت یاد نررده است، اما از تفسیر برخی مواد آن، و نیز اسناد منتشره از سوی کمیتۀ 
 16ماادۀ  1دسات آورد. طباق بناد هایی را برای مقابله با ایان پدیاده بهتوان مالکمربوط، می

هاای عضاو، تماامی دولت»آزادی از استثمار، خشونت و سوء اساتفاده، ان کنوانسیون تحت عنو

                                                           
حیت کشورهای ، برای تمام افراد ساکن در سرزمین و تحت صال2در مادۀ المللی حقوق مدنی و سیاسی . میثاق بین1

سیت، زبان، همچون نژاد، رنگ، جن نظردون تمایز از هر شده در این میثاق بکند که حقوق شناساییعضو تضمین می
؛ شودضمین میت وده وبملی یا اجتماعی، مالریت، تولد یا دیگر موارد، محترم  ۀسیاسی یا  یر آن، ریش ۀمذهب، عقید

کند. ین میمندی از تمامی حقوق مدنی و سیاسی موضوع این سند را تضمحقوق برابر مردان و زنان در بهره 3مادۀ 
 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم آمده است.  3و  2مقررات مشابهی در مواد 
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تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را جهت حمایت از افاراد دارای 
معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشرال استثمار، خشااونت و سوء اساتفاده از 

این ماده در ادامه، با تیکید بار . «دکرهای مبتنی بر جنسیت اتخات خواهند جمله در مورد جنبه
تر باودن طور ضامنی بار حسااستوجه خان مقررات تنظیمی به سن، جنسیت و معلولیت، باه

بار صاراحت به 5ورزد. بناد موقعیت زنان و دختران دارای معلولیت به انواع خشونت تیکید مای
داخلای  یهایاستگذاریو س هاین دارای معلولیت در قانونگذارلزوم توجه خان به زنان و دخترا

حمایتی کامال متعهاد  ۀتوانی قربانیان، دولت را به چرخنیز با تیکید بر باز 4. بند کندمیاشاره 
نیز با تیکید بر اهمیت خانواده، لزوم مراقبت، برابری  23مادۀ .  (CRPD, 2006: art 16)سازد می

افراد دارای معلولیت، مالک مناسبی برای اهمیت امنیت محیط زندگی و عدم تبعیض نسبت به 
کنوانسایون حقاوق افاراد دارای  . (CRPD, 2006: art 23)دهاددست میفرد دارای معلولیت به

زنان و دختران دارای معلولیت ا لب در معرخ خطر بیشاتری، هام در  معلولیت بر آن است که
تااوجهی یااا رفتااار ، آساایب یااا سااوء اسااتفاده، بیخانااه و هاام خااارج از آن، از حیااث خشااونت

کشی، قرار دارند و به لحااظ شارایط دشاواری کاه افاراد دارای رفتاری یا بهرهکارانه، بدمسامحه
کنااد ، ابااراز نگراناای میاناادمواجهگانااه یااا مضاااعف بااا آن هااای چندمعلولیاات موضااوع تبعیض

(Preamble (d) and art. 6(1)) هااا را بااه ایجاااد قااوانین و دولت 16. کنوانساایون در مااادۀ
کشی، خشونت و سوء اساتفاده علیاه افاراد دارای ی و تضمین این امر که موارد بهرهاستگذاریس

 ,CRPD) داردمعلولیت، از جمله زنان، مورد شناسایی، ارزیابی و پیگرد واقم شده است، ملزم می

2006: art. 16) ویژه سی افاراد دارای معلولیات، باهها را به تضمین دستر( دولت2) 28. در مادۀ
های حمایات اجتمااعی و کااهش فقار زنان و دختران و ساالمندان دارای معلولیات باه برناماه

 . (CRPD, 2006: art. 28.2) خواندیفرام

دارای معلولیات بایاد مفااد آن را  سند دیگری که در مطالعۀ خشونت علیه زنان و دختاران
هاا را باه اعماال ایان ساند دولت 19حقوق کودک است. مادۀ مورد توجه قرار داد، کنوانسیون 

تاا کودکاان را از  خوانادیم فارای، اداری و اجتماعی و آموزشی ارذقانونگتدابیر گوناگون اعم از 
گونه اعمال خشونت جسمی و روانی مصون دارناد. کمیتاۀ حقاوق کاودک بار آن اسات کاه هر

ساازی های جسامی، همچاون عقیمونتکودکان دارای معلولیت موضوع اشرال خاصای از خشا
درمانی بارای کنتارل های درمانی )مثل شاوکدر مورد دختران(، و خشونت خصوناجباری )به

این سند به حقاوق  23. مادۀ (2011: paras. 21-22 ,(CRC/C/GC/13گیرند )رفتاری( قرار می
یت جسمی یاا روانای کودکان دارای معلولیت پرداخته و مقرر داشته است، کودکان دارای معلول

باه تضامین کرامات، ارتقاای  کاهیطوربهای برخاوردار شاوند، باید از زندگی خوب و شایساته
. کمیتاۀ حقاوق کاودک در تفسایر نجامدیباترایی و تسهیل مشارکت فعال آنان در جامعه خود

 با عنوان کودکان دارای معلولیت به این نرتاه اشااره کارد کاه دختاران دارای 9عمومی شمارۀ 
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های عضاو خواسات تاا پذیرند و بر همین اساس از کشاورمعلولیت حتی در برابر تبعیض آسیب
هنگام ضرورت، اقدام به اتخات اقدامات اضافه کند تاا تضامین شاود دختاران دارای معلولیات به
شوند، به تمامی خدمات دسترسی داشته و در جامعاه حضاور کامال دارناد ی حمایت میخوببه
(CRC/C/GC/9, 2006: para. 10. .) 

در  1شاود.المللی مختص خشونت خانگی، محدود به برخی اسناد کنفرانس میهای بینگزاره
ای از بررسی خشونت خاانگی علیاه زناان دارای معلولیات باه چشام المللی هم نمونهرویۀ بین

نسایون در کنوا شدهینیبشیپخورد. با این حال، مقررات موجود را باید در پیوست با اصول نمی
های عضو ای تفسیر کرد که شامل تعهدات مشخصی برای دولتگونهمعلولیت درنظر گرفت و به

ی، اداری، قضاایی و  یاره بارای ارذقانونگاشود. نمود چناین تعهاداتی شاامل اتخاات اقادامات 
یری خشونت خانگی علیه زنان و دختران دارای معلولیت، رسیدگی و مجاازات ممنوعیت و پیش

 های الزم برای قربانیان است.و تیمین جبران عمل خشونت،
 

 دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت خانگی 
های جهانی نقش پیشگام دارند. منظور این نیست تعریف مفاهیم اجتماعی و سیاستزنان در باز
ه در حاشیه گانه کشود توجه کنیم )اقلیت یا فضایی جدامسائل زنان نامیده می آنچهکه فقط به 

های بنیادی نظم اجتمااعی موجاود تر، زیر سؤال بردن ساختارماند(، بلره به بیان دقیقباقی می
ر شود و در نتیجه مسائل آنان نه در حاشیه، که داست که به ایجاد وضعیت بهتر زنان منجر می

ها، ها، ستمیضمامی تبعتتردید، ریشۀ (. بی15: 1382گیرد )بانچ، متن مسائل اجتماعی قرار می
وجو کرد )مصافا و ورد زنان را باید در جامعه جستهای نادرست در مداوریعقاید قالبی و پیش

ت. باه (. در نتیجه، بستر دسترسی برابر به عادالت نیاز هماناا جامعاه اسا18: 1385مالوردی، 
ن عقیدۀ طرفداران رویرارد اجتمااعی معلولیات، میازان توانمنادی فارد بساتگی تاام باه میازا

 پذیری در جامعه دارد. دسترس
مناد شادن از شارطی بارای بهرهبنیاادین و نیاز پیش تاتاًعنوان حق دسترسی به عدالت به

مانندی پذیر ضروری است و ابزار بیبرای این قشر از افراد آسیب خصونبهتمامی حقوق دیگر، 
حتی خشونت( که آناان باا حرمتی، فقدان کرامت انسانی و را برای مقابله با تبعیض )و ا لب بی

                                                           
  توان به موارد زیر اشاره کرد:. برای نمونه می1

The Report of the World Conference of the United Nations Decade for Women: Equality, Development 

and Peace, Copenhagen, July 1980, U.N. Doc A/CONF.94/35 (80.IV.30); 

Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade 

for Women: Equality, Development and Peace, held in Nairobi, July 1985, including Nairobi 

Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women, U.N. Doc. A/CONF.116/28Rev.1 

(85.IV.10); 

Vienna Declaration and Programme of Action (A/CONF.157/23), 12 July 1993. 
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آورد. برای مثال، اهلیت قانونی افراد دارای معلولیت ا لاب انراار شاده و ، فراهم میاندمواجهآن 
اند. ایان در حاالی قضایی با دشواری مواجه بودههای شبهها و نهادآنان برای دسترسی به دادگاه

 لاب باا بیشاترین موانام بارای ند، امؤثراست که بیشتر کسانی که نیازمند دسترسی به عدالت 
 . (Beqiraj, 2017: 2) اندمواجهرسیدن به آن هم 

ای دارد و دامناۀ طور کلی، دسترسی به عدالت برای افراد دارای معلولیت مفهوم گساتردهبه
شود. اماا وسیعی از اهلیت قانونی فرد تا اهلیت تصدی اموری چون قضاوت و وکالت را شامل می

نت خانگی اهمیت دارد، هماناا محادود باه فاراهم باودن شارایط طارح در موقعیت خشو آنچه
 کم ارائۀ گزارش خشونت از سوی قربانی است. شرایت، یا دست

اهمیت این نرته را نباید از نظر دور داشت که وقتی به موضوع دسترسای باه عادالت بارای 
های عدالت زناناه هپردازیم، در پی تعیین مشخصزنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی می

نیستیم. در واقم، وجهۀ اختصاصی این بررسی از آن حیث است که زنان دارای معلولیت بیش از 
اند. در واقام، مسائله بار سار مردان دارای معلولیت و نیز زنان تندرست، قربانی خشونت خانگی

ه به موضاوع، چگونگی دسترسی به عدالت برای آنان نیست، بلره اولویت، فراوانی و ضرورت توج
 کند. مطالعۀ خان در این زمینه را توجیه می

در این بخش، پس از تعیین محدوده و مصادیق عدم دسترسی به عدالت و تبعاات آن بارای 
ه با این پدیده مطالعه المللی در مقابلهای بینزنان معلول قربانی خشونت، جایگاه مقررات و رویه

 خواهد شد.
 

 ترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت مفهوم و مصادیق عدم دس .1
ها، اطالعات ها، رویهافراد به نظام مؤثرای است که دسترسی دسترسی به عدالت مفهوم گسترده

ارائاۀ  (Flynn, 2016: 1). ردیاگیبرمروناد، در کار میهایی را که در اجارای عادالت باهو مران
سابب تاداخل ت برای زناان دارای معلولیات، بهبندی منسجمی از موانم دسترسی به عدالطبقه

توان گفت که این موانم ا لاب ای نیست. با این حال، میمبانی و اشتراکات ساختاری، کار ساده
شااناختی دارد. از سااوی دیگاار، مبنااای فرهنگاای یااا قااانونی و در مااواردی هاام مبنااای روان

بایاد د منوط بدان اسات. عامل محیطی بسیار مهمی است که حضور مؤثر فر «پذیریدسترس»
، فراهم آوردن شارایط رونیازاتر از قانون دارد و این نرته را درنظر داشت که عدالت مفهومی فرا

یابد که اعم از قانون متناسب است و اصالحات اجتمااعی دسترسی به عدالت گسترۀ وسیعی می
 شود. و فرهنگی را هم شامل می

که خشونت خاانگی علیاه زناان و دختاران دارای  یجرائمماهیت خطرناک اعمال و  ر مبه
دریافت کارده و ایان قربانیاان  مؤثری جبران موارد اندکآورند، آنان تنها در بار میمعلولیت را به
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اند. پیش از هر چیز، خود حقوق ممران اسات از خشونت، ا لب از دسترسی به عدالت باز مانده
واساطۀ خ محرومیت آنها از اهلیات قاانونی، بهرسیدگی به شرایات زنان دارای معلولیت، در فر

 قرار گرفتن تحت قیمومت و سلب حق اقدام قانونی مستقل، سر باز زنند. 
شوند، زیرا شهود قابل اعتماد و می زنان دارای معلولیت ا لب از دسترسی به عدالت محروم 

سبب سوابق ساالمت اجتماعی به-های روانیشوند؛ زنان دارای معلولیتای محسوب نمیشایسته
های تهنی در گفاتن حقیقات شوند؛ توانایی زنان دارای معلولیتنمی دییتیعنوان شاهد به روان

واسطۀ این واقعیت کاه های بینایی و شنوایی بهگیرد؛ و زنان دارای معلولیتمورد تردید قرار می
 گیرند. د قرار نمیاند، مورد اعتماقادر به بازگو کردن دقیق جزئیاتی که دیدنی یا شنیدنی

واساطۀ موانام برقاراری همچنین، گواهی دادن و مشارکت در جلسات رسایدگی دادگااه به
یاباد. پذیر نبودن و درنظر نگرفتن سازگاری محیطی، ا لب محلی از اعراب نمیارتباط، دسترس

ش شده برای قربانی نیز در گازارسازیهای مناسبپذیر و مرانفقدان خدمات حمایتی دسترس
نشدن خشونت توسط زنان و دختران دارای معلولیت نقش دارد، این در حاالی اسات کاه حاق 

دلیل محادودیت شوند به طارح شارایت، یاا باهدسترسی کسانی که در مؤسسات نگهداری می
 شود. واسطۀ ترس از تنبیه سلب میفیزیری آنها به محیط مؤسسه یا به

نم دسترسی به قانون برای زنان و دختران دارای موانم فیزیری و ارتباطی در نظام عدالت ما
معلولیت و امران جبران برای آنهاست. این موانام شاامل فقادان دسترسای و امراناات معقاول 

های جاایگزین ارتبااطی و خادمات حماایتی باا لحااظ دادرسی همچون مترجم زبان اشاره، راه
 شود. های مربوط به سن و جنسیت میحساسیت
شده، بخش زیادی از عدم دسترسی زناان دارای معلولیات باه عادالت، باه یادبر موارد عالوه
ها دلیل تعصبات و تفررات قالبی، دادگاهگردد. بهمیهای نادرست اجتماعی و فرهنگی بازپیشینه

های تجاوز جنسی را با تردید مورد های زنان و دختران دارای معلولیت در پروندهمعموالً شهادت
رسد کاه آیاا یاک زن دارای هایی از این دست به تهن آنها میدهند، و پرسشمالحظه قرار می

خورد است؟ یا گواهی گواهان نابینا هنگام شهادت دادن میمعلولیت تهنی متوجه قسمی که به
ها نیساتند. همچناین کنند، چراکه معتقدند آنان قادر به درک و دریافت توالی رویادادرا رد می

های دوستی با کودکان و تطبیق آن باا شارایط دختاران دارای معلولیات ویهها ا لب از ردادگاه
 .(CRPD/C/GC 3, para 52; CRC/C/GC 12, paras 32-34) اندناتوان

 

 الملل در تأمین دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت قواعد حقوق بین .2
ر مشترک اسات. ارجااع باه مقاررات المللی حقوق بشحق دسترسی به عدالت در همۀ اسناد بین

های خوبی برای ایجاد های مختلف معاهدات، راهنماییشده توسط کمیتههای ارائهخان و تفسیر
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کنوانسیون معلولیت است. دسترسای باه عادالت بارای  13چارچوبی برای این حق موضوع مادۀ 
یۀ جهانی حقاوق بشار طور رسمی در سند تدوینی حقوق بشر، یعنی همان اعالمبار و بهنخستین

طور مشاخص بارای نشاان دادن به« دسترسی به عدالت»چند عبارت مورد اشاره قرار گرفت؛ هر
باارۀ در 7اناد: ماادۀ کار گرفته نشد. چندین ماده از مواد اعالمیه از این حق یااد کردهاین حق به

 ماؤثرحاق جباران  همگاان از 8، باه موجاب ماادۀ 1برابری در مقابل قانون و حمایت برابر قاانون
های مادنی و حقوق مبنایی فرد بر یک محاکمۀ منصفانه، هم در رسیدگی 10برخوردارند، و مادۀ 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هم در میثاق بین .(Flynn, 2016: 4)کند هم کیفری را تصریم می
لاه حاق ، حاوی تضمینات ارزشمندی برای تیمین دسترسی به عدالت است، از جم16و  14مواد 

 داشتن مترجم در دادگاه در صورت لزوم، و حق شناسایی اهلیت حقوقی اشخان. 
دارد که دسترسی عملی باه عادالت می ی مقررروشنبهکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 

به عادالت  مؤثرها باید دسترسی کند که دولتبرای افراد دارای معلولیت اهمیت دارد و تصریم می
(. با توجه به جامعیت 13ارای معلولیت را بر مبنای برابر با دیگران تضمین کنند )مادۀ برای افراد د

شرلی اختصاصای  خودیخودبهنیز  13کنوانسیون در مورد زنان دارای معلولیت، مفاد مادۀ  6مادۀ 
عنوان حاق و آزادی یابد. کنوانسیون بر آن است که دسترسی باه عادالت، باهدر خصون آنان می

اند های موضوع این کنوانسیون جدا نیست و آنها به یردیگر وابساته، از دیگر حقوق و آزادیبنیادی
)4-2: 2017Beqiraj, (. در  13به شایستگی بیان کرده اسات، ماادۀ  2طورکه کاترین گورنسیهمان

سازی تاریخی افراد دارای معلولیت در بسیاری از جوامم، از نظام عادالت اسات پی پاسخ به محروم
)2007Guernsey, (تیکید داشته اسات، نتیجاۀ انراار ایان  3نام آنا لوسنکه پژوهشگر بهگونه. همان

 .(Anna Lawson, 2007: 565)ها مرگ مدنی شخص موضوع انرار است حق
های عضو باید بدانها وفادار باشاند. بارای شمرد که دولتمیکنوانسیون تعهدات زیادی را بر

ن طور کامل فراهم کنند. آنها باید تضامیاین حقوق را به مؤثرد اجرای های عضو باینمونه دولت
یار اند و بایاد از امراان تغینشاده قائلی معلولیت ها تبعیضی علیه زنان داراکنند حقوق و رویه

گیر، پویا و گستردۀ کنوانسیون همچنین حق فرا .(CRPD, Art 4)چنین مقرراتی مطمئن شوند 
هاای قاالبی مثل اهمیات حاذف باور ،(CRPD, Art 5)شود را شامل میبرابری در مقابل قانون 

ایی در شناسا ،(CRPD, Art 9)پذیری دسترس ،(CRPD, Art 8)مربوط به افراد دارای معلولیت 
هوم دسترسای و مف ،(CRPD, Art 12)گیرد برابر قانون که ا لب در قالب اهلیت قانونی قرار می

 .(CRPD, Art 13)لیت به عدالت برای افراد دارای معلو

تار از که مستلزم چیازی بسایار فرا باور مجموعۀ ملل متحد از دسترسی به عدالت آن است

                                                           
1. Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217 (III), U.N. Doc. A/RES/217(III), art. 7 (Dec. 

10, 1948). 

2. Katherine Guernsey 

3. Anna Lawson 
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کناد کاه می بهبود شرایط دسترسی یک فرد به دادگااه اسات. دسترسای باه عادالت تضامین
شاده نشان ، خاطررونیازا .(UNDP, 2004: 3)اند های حقوقی و قضایی عادالنه و منصفانهبرایند

و اساتفاده از نظاام  ماؤثردسترسی قضاایی )حضاور  فقطنهاست که مفهوم دسترسی به عدالت 
حقوقی موجود(، بلره دسترسی اصولی )نتایم قضایی منصفانه و ساودمند( و دسترسای ارتقاای 

 .(Flynn, 2016: 14) ردیگیبرمتوانمندی شهروندان( را در 
 

 معلول قربانی خشونت خانگی های دسترسی به عدالت برای زنان راهکار .3
پذیری زیادی در برابر انواع خشونت خاانگی دارناد، لازوم از آنجا که زنان دارای معلولیت آسیب

کار شاود. باهچه بهتر دسترسی به عدالت برای آناان احسااس میاتخات تدابیری برای تیمین هر
تاوان باا شارایط زناان میهای دسترسی به عدالت برای افاراد دارای معلولیات را گرفتن راهرار

ها از بروز خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیات از یاک قربانی تطبیق داد. اتخات این راهرار
های الزم در فارخ باروز خشاونت خاانگی از ساوی چه بهتر آنان به جبرانسو، و دسترسی هر

الملال ارائاه بین هاا، باا معیاار حقاوقکند. در زیر برخای از ایان راهراردیگر، کمک شایانی می
کننادۀ کنوانسایون، عنوان نهااد اجراشود. بدیهی است کمیتۀ حقوق افراد دارای معلولیت بهمی

 ها دارد. های عضو به سمت عملی ساختن این پیشنهادی در هدایت دولتمؤثرنقش 

 هاسات.ها و نبایدای پی بردن باه بایادالف( آموزش زنان دارای معلولیت: آموزش عنصر پایه
عنوان انساان برابار از آن فرد دارای معلولیت با آموزش، از کرامت انسانی خود و حقوقی کاه باه

دیااده در موقعیاات خشااونت واکاانش شااک، فاارد آموزششااود. بیبرخااوردار اساات، آگاااه می
دهاد. خطار قارار میهاای پرخود را کمتار در موقعیت اساساًتری از خود نشان داده یا سنجیده

جنسی به دختران و زناان دارای معلولیات کاه بایش از ساایرین در معارخ  هایدادن آموزش
بر این، آگااهی کند. عالوههایی از این دست هستند، به کاهش موارد بروز آن کمک میخشونت

های مناسب، بسته به نوع معلولیات، باه از چگونگی ارتباط با پلیس در مواقم لزوم، باید با شیوه
. در حقیقات، هادف از آماوزش آن (Frohmader et al., 2015: 14-17)افراد آموزش داده شود 

 ی است. عیرطبی است که افراد از حدود امور آگاه شوند و بدانند کدام امر طبیعی و کدام 
ب( افزایش آگاهی عمومی: یری از دالیل مهام اعماال خشاونت بار زناان و دختاران دارای 

ویژه خانواده و مراقباان فارد از اطرافیان، و بههای خانگی، ناآگاهی خشونت خصونمعلولیت، به
های فرد است. پاژوهش در ها و ضعفنحوۀ برخورد با وی، شین و کرامت انسانی و میزان توانایی

طور کلای، ها و عقاید هر جامعه است. اما باهها و باوربر و نیازمند بررسی عرفاین خصون زمان
های نسانجیده در خصاون زناان و دختاران دارای فتارهای قالبی، به رای و باورتفررات کلیشه
اند، خاود انجامد. این باور خطرناک که زنان دارای معلولیت فاقد احساسات جنسایمعلولیت می
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گذارد. نمونۀ دیگار، پنهاان تفرر قالبی است که دست مجرم را در اعمال خشونت جنسی باز می
ساالرانه است که باور های پدرمم با فرهنگکردن دختران دارای معلولیت در خانه در برخی جوا

 دهد. ی زیر لوای ننگ و نام پوشش میخوببه لطی را 
هاای دارای زا: گااه قاوانین خاود، باا نادیاده انگاشاتن اقلیتج( حذف یا اصالح قوانین خشونت

ن نموناۀ تریشوند. بارزساز خشونت علیه آنان یا دشواری دسترسی آنان به عدالت میمعلولیت، زمینه
یاباد. ایان آن، در مقررات مربوط به عدم اهلیت و لزوم تعیین قیم برای فرد دارای معلولیت نمود می

های خانوادگی و مالی بر زنان و دختاران دارای ساز انواع گوناگونی از خشونتیی، زمینهتنهابهمسئله 
آفرین اسات؛ چاه ، مشرلشود. در دسترسی به عدالت هم باز همین عدم اهلیت قانونیمعلولیت می

 بسیار مواردی که زن دارای معلولیت، قربانی خشونت قیم و سرپرست خویش است. 
های پژوهش و هم اقادام در حاوزۀ های آماری موثق: از عمده چالشد( لزوم دسترسی به داده

شاده اسات. بندیخشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، نبود آماار و اطالعاات دقیاق و طبقه
یک از طرق اعمال خشونت خانگی علیه زناان دارای معلولیات، در تعیاین تعیین انواع و فراوانی هر

ای از ماوارد های مقابله با آن نقش مهمی خواهد داشت. این در حالی است که بخش عمادهراهرار
شود و حتی در صاورت ماند، گزارش داده نمیخشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت پنهان می

هاای آمااری شود. از منظری دیگر، گاه نقص دادهمی روهروباعتمادی مقامات قضایی گزارش، با بی
تر است. برای مثال، ممران اسات تفریرای های جزئیبندیناشی از عدم دقت در جزئیات و دسته

، یا شده بر زنان دارای معلولیت، اعم از خشونت خانگی یا  یر آن نشده باشدمیان انواع خشونت بار
 تفریک جنسیتی میان افراد معلول قربانی خشونت خانگی درک ار نباشد.  اساساً

ی محیطی و ارتباطی: از عوامل مهمی کاه ماانم شانیده شادن ریپذدسترسه( لزوم تیمین 
هاای مرباوط، از جملاه پذیر نباودن محیطشود، همانا دساترسصدای زنان دارای معلولیت می

به خط بریل و پایش از  شدههیتهور مترجم زبان اشاره، اسناد کننده است. حضمحاکم رسیدگی
پذیری در محااکم های بارز تیمین دسترسشده از جمله نمونهسازیهای مناسبهمه، ساختمان

ویژه کماک گارفتن از ماددکاران زن و است. در برخورد با زنان و دختاران دارای معلولیات، باه
پذیری آن اسات کاه ر واقم، هدف از تایمین دساترسدیده بسیار مفید است. دمشاوران آموزش

 قربانی هم از حیث فیزیری و هم روانی، امران ارتباط با محیط اطراف خود را داشته باشد. 
 

 گیری نتیجه
های برابری و تبعیض مضاعف، زناان دارای معلولیات را بایش از دیگاران در معارخ خشاونتنا

ساختاری مانم دسترسی آنان به عدالت شده و شرایط  بر این، تبعیضدهد. عالوهخانگی قرار می
عبارت دیگر، تالقی دو ویژگای شده فراهم کرده است. بههای باردشواری را برای جبران خشونت
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جنسیت و معلولیت، زنان دارای معلولیت را بیش از مردان دارای معلولیت و هم زنان تندرسات، 
های مناساب ، لزوم دسترسی به عدالت و جبرانورنیازادهد. در معرخ خشونت خانگی قرار می
عنوان نظاام الملال باهشود. در این میان، نظاام حقاوق بیننیز برای این گروه بیشتر مطرح می

ی در تایمین امنیات زناان دارای معلولیات در برابار ماؤثرتواند نقاش شمول، میحقوقی جهان
عنوان دو فاراد دارای معلولیات، باهکنوانسایون حقاوق ا 13و   6خشونت خانگی ایفا کند. مواد 
 کار گرفته شدند. مقررۀ محوری در این مطالعه به

تر بودن دایرۀ خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، اهمیت کلیادی دارد. در واقام، گسترده
 پارداختن لزوم مراقبان، و اطرافیان همان خانواده و باشد فردی خانه محل دائمی زندگی کهیهنگام

 شود. در خصون زنان و دختران دارای معلولیت آشرار می خانگی خشونت از ایتازه بعادا به
تاوان در پانم های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عادالت را میطور کلی، راهراربه

ی ریپذدساترسزا، مورد ضرورت آموزش، اصالح تفررات قالبی، حذف یا اصالح قوانین خشاونت
است که رسیدن باه  پرواضمهای آماری خالصه کرد. آوری دقیق دادهو جمممحیطی و ارتباطی 

نتیجۀ مطلوب در مقابله با خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، بیش از هر چیاز مساتلزم 
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