قتل خانگی
بررسی اطالعات
بروشور برای دوستان
بررسی قتل های خانگی چه هستند؟
بررسی های قتل خانگی راهی برای بهبودی طریقه های واکنش به خشونت خانگی میباشد و هدف آن جلوگیری ازآنچه برای دوست
شما رخ داده است ،برای دیگران میباشد .آنها سعی خواهند کرد که اطمینان حاصل شود که نهادهای عمومی مانند خدمات اجتماعی،
شوراها ،پلیس و سازمانهای اجتماعی دیگر آنچه را که منجر به مرگ یکی از دوستان شما شد ،درک کرده و شرایطی را که می توان
واکنش به این قبیل وقائع را بهبودی دهد ،تعیین کنند .از این رو ،نهادهای عمومی امیدوارند برای یادگیری درسهای مربوطه ،از جمله
آنهایی که تاثیری برروی چگونگی کار آنها با یکدیگر دارد .هدف این بررسی تعیین مقصر نبوده ولی برای در نظر گرفتن اتفاقات
به وقوع پیوسته و آنچه که می توانست به طور متفاوت انجام شده باشد ،است .آنها همچنین اقدام در جهت بهبودی واکنش به شرایط
خشونت خانگی در آینده را توصیه خواهند کرد.
بررسی های قتل خانگی بخشی از قانون سال  ۲۰۰۴در رابطه با خشونت خانگی  ،جرم و قربانیان بوده و از  ۱۳آوریل ۲۰۱۱
به قستمتی از قانون در آمده است .اینها جایگزین استنطاق و یا هر شکل دیگری از تحقیقات قانونی نبوده اما به عالوه بر آنها خواهد
بود.
چه کسی این بررسی را انجام خواهد داد؟
یک تیم بررسی متشکل از اعضای نهادهای قانونی و داوطلبان محلی تشکیل خواهد شد  ،اما آن شامل مقاماتی که مستقیما در این مورد
نقش داشته اند ،نخواهد بود .تیم بررسی در مورد چگونگی بهبودی واکنش کلیه جامعه به خشونت خانگی برای برتری کمک به قربانیان
نگاه خواهد کرد.
نقش شما در این بررسی
نظر ما این است که دوستان ،اعضای خانواده و سایر افرادی که که قربانی و مجرم را میشناختند بهترین اشخاص برای کمک به
مقامات برای درک اتفاقات افتاده ،میباشند .قربانیان اغلب در تقاضا برای کمک ،به دوست خود در مورد تجاوزی که ازآن رنج برده
ی خود صحبت میکنند .بنابراین واضح است که دوستان می توانند به نهادهای
اند ،ودر بعضی از مواقع در مورد تجربه های شخص 
عمومی برای شناسایی درس هایی را که باید از فاجعه این یادگیری کرد ،کمک کنند .بنابراین ما نیاز به شنیدن نظرات شما را داریم.
شرکت در بررسی
اگر که شما تصمیم به شرکت در این بررسی را بگیرید  ،تیم بررسی ازشما تقاضای به اشتراک گذاشتن درک خود از آنچه رخ داده
و همچنین دلیل آن را ،خواهد کرد .این مرحله ممکن است که شامل افکار ،خاطرات و نقطه نظر شما در مورد هر جنبه ای از این
ی آن است که اطمینان حاصل کند که شرایط مرگ یکی از دوستان ما را تا آنجا که ممکن است درک
فاجعه باشد .تیم بررسی در سع 
کند و اینکه این یادگیری برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر در آینده استفاده شود .به عنوان بخشی از این ،شما ممکن است که
در مورد تالش دوستتان در طلب کمک از نهادهای عمومی ،سازمان های جامعه ای و موسسات دیگر آگاه باشید ،چرا که ممکن
ی نداشته باشد .شما همچنین ممکن است دعوت افراد دیگری را برای ارائه نظر
است که تیم بررسی به طور کامل از این تماس ها آگاه 
توصیه کنید.
 .شما می توانید افکار و نظرات خود را در تمامی و یا برخی از راه های مختلف ذیل ارائه دهید:
•از طریق نوشتن و یا ضبط کردن
•از طریق مکالمه تلفنی
•مالقات رو به روبا برخی از بررسی کنندگان  .این جلسه در یک دادگاه تشکیل نخواهد شد و شما برای تسهیم افکار خود ،سوگند
نخواهید خورد .شخص بررسی کننده از شما سواالتی برای کمک به بحث خواهد کرد و کل فرایند بیش از چند ساعت و یا تا
زمانی که شما احساس می کنید قادر به مشارکت باشید ،طول نخواهد کشید.

اطالعاتی که شما در اشتراک آنها میگذارید ،چه خواهد شد؟
اطالعاتی را که شما دراختیارتیم بررسی میگذارید ،به تیم بررسی مقدوریت ساخت یک تصویر جامع از آنچه که قبل از قتل اتفاق
افتاد ،داده وبه نوبه به این تیم به تدوین و فرموله کردن توصیه هایی برای تغییرات الزمه را مدد خواهد کرد .این توصیه ها سپس
به مرحله عملی و به برنامه اجرا قرار داده خواهند شد .نظریه های شما محرمانه باقی خواهد ماند و نام شما در گزارشها مطرح
نخواهد شد.
کمک شما با ارزش خواهد بود است و ممکن است که در تغییر روش جامعه ،شامل نهادهای عمومی ،در واکنش به قربانیان خشونت
خانگی کمک کند.
مراحل بررسی چه مدت زمانی طول خواهد کشید؟
هیچ چارچوب زمانی برای بررسی قتل های داخلی وجود ندارد ،اما پیش بینی آن این است که مراحل بررسی حدودا یک ماه پس از
ً
معموال باید در حدود مدت شش ماه به پایان رسید ،اما با توجه به نتایج از تحقیقات دیگر ،به
وقوع مرگ آغاز شود .مراحل بررسی
عنوان مثال رسیدگیهای مداوم جنایی دیگرعلیه مرتکب ،می تواند مدت زمان بیشتری طول بکشد.
نتیجه این بررسی چه خواهد بود؟
•گزارشی دقیق و همچنین خالصه ای از آن گزارش در یک وبسایت عمومی در دسترس گذاشته خواهد بود.
•یک طرح اقدام برای کسب اطمینان که مراتب توصیه شده در گزارش به طور مناسب انجام شوند.
مراحل بعدی
تصمیم به شرکت در این بررسی به طور کامل تصمیم شما است و اگر شما نمی خواهید درآن شرکت کنید ،به تصمیم شما احترام
گذاشته خواهد شد .ممکن است که نیاز به تماس مجدد با شما داشته باشیم که به شما خبرتکمیل بررسی را بدهیم.
اگر شما می خواهید که در این بررسی شرکت کنید و یا سواالت بیشتری در مورد مراحل بررسی دارید ،لطفا با شخصی که نامه
متصل به این جزوه را امضاء کرده است  ،تماس بگیرید .آنها یا به سواالت شما پاسخ خواهند داد و یا شما را به کسی که می تواند آن
را جواب دهند ،رجوع خواهند داد.
اطالعات وحمایت موجود بیشتر
National Domestic Violence Helpline: 0808 2000 247 or www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
Men’s Advice Line: 0808 801 0327 or www.mensadviceline.org.uk
GALOP: 0800 999 5428 or galop.org.uk
AAFDA (Advocacy After Fatal Domestic Abuse): 07768 386922 or www.aafda.org.uk
National Homicide Service: 0845 3030 900 or www.victimsupport.org.uk
با تشکر از ( AAFDAوکالت پس از تخلف کشنده خانگی) و موسسه کمک به زنان ،که این جزوه را در همکاری با وزارت
کشور توسعه داده اند.

