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ِ(19-)كوفيدِِوروانكِ ِِريوسلفِ ِِجابةاالستِ 

ِدضِ ِماعياالجتِ ِِوعالنِ ِلىعِ ِائمالقِ ِِنفالعِ ِِنعِ ِِواجلرميةِِراتابملخدِ ِاملعينِِدةاملتحِ ِِماألمِ ِِبملكتِ ِِوضوعيمِ ِِزوجِ مِ 
ِياتوالفتِ ِِساءالنِ 

ِ

 ياتوالفتِ ِِساءالنِ ِِدضِ ِماعياالجتِ ِِوعالنِ ِِلىعِ ِِائمالقِ ِِنفالعِ ِِلىعِ 19ِِ-وفيدكِ ِِرأثِ  .1

ُرأكثُ ُنمُ  لكونهُاحلميمُريكالشُ ُق ـبــ ـلُنمُ ُنفعُ الُالسيماُ،والفتياتُالنساءُُدضُ ُماعياالجتُ ُوعالنُ ُعلىُالقائمُنفالعُ 
ُاالتحُ ُؤديت ُُو.ُنميةوالتُ ُماعياالجتُ ُكماسُ التُ ُمهدُ ي ُُيثحُ ُعاتاجملتمُ ُنمُ ُديدالعُ ُيفُشاراالنتُ ُُعواسُ ُيوعاً،شُ ُهأشكالُ 

ُياتوالفتُ ُساءالنُ ُدضُ ُماعياالجتُ ُوعالنُ ُعلىُالقائمُنفالعُ ُخماطرُمتفاقُ ُإىلُاحلالية19ُُ–ُكوفيدُُجائحةالطوارئُمثلُ
ُ.ُعاتمُ علىُاألفرادُواألسرُواجملتُ 

ُاتياسُ سُ ُببُ بسُ ُعلابلفُ ُياتوالفتُ ُنساءالُ ُدضُ ُماعياالجتُ ُوعالنُ ُعلىُالقائمُنفالعُ ُبواقُ وعُ ُراطُ خمُ ُمتفاقُ ُالحظي ُُقُدُو
ُبكاتشُ ُوُُماعيةاالجتُ ُُبكاتوالشُ ُُصاداالقتُ ُُراباضطُ ُُببُ بسُ ُوُُ،العاملُُأحناءُُمجيُعالبلدانُيفُُُُناليتُنفذهتاُالعديدُمُ ُُاحلظر

الوصولُإىلُُرصفُ ُصتناقُ ُوُراتاملخدُ ُاطيعُ تُـ ُايدةوزُ ُر،وتُ والتُ ُ،ةاألسري ائفظُ والوُ ُاألداءُيفُئةاملفاجُ ُرياتغُ والتـُ ُاحلماية

 .اتاخلدمُ 

ُ،بالدهمإىلُُُُلوصولاُُنُدعُ ُُاصاألشخُ علىُُُُفرالسُ ُُقييُدوتدابريُتُ ُُامعُ الُُحيالصُ ُُاحلجرُُإجراءاتُُالبلداُنُُبعضُُترضُ فُ ُُوقُد
ُدايتتُ ُُنيب ُُُنمُ ُُنف،للعُ ُُرضةعُ ُُرأكثُ ُُلهمعُ تُ ُُظروفُُيفُُاهلنوأطفُ ُُساءالنُ ُُعضُ ي ُُُالذيُُزلالعُ اإلجراءاتُُُُكتستلزمُتلُ ُُوقد

ُأخرى.ُ

)لألمثلةُُُاحلميمُُريكالشُ ُُنفعُ أنُيزدادُُُُلاحملتمُ ُُنفمُ ُُل،املنزُ ُُيفُُالبقاءُُعلىُُاصاألشخُ ُُشجيُعوتُ ُُاعُدبُ التـُ ُُتدابريتطبيقُُُُمع

ُنفوالعُ 19ُُُ–ُُكوفيُدُُأُنبشُ ُُامليةالعُ ُُحةالصُ ُُمةنظُ مبُُةصُ اخلاالوقائعُُُُحيفةصُ ُُةراجعُ مُ ُرجىاحملددةُومزيدُمنُاملعلومات،ُيُ 
ُلاملنزُ ُأُنُيثحُ ُالواألطفُ ُساءالنُ ُنمُ ُلكثريُسبةابلنُ ُأمانًُُاألكثرُياراخلُ ُليسُلاملنزُ ُيفُالبقاءفُذلك،ُوعلى(.ُاملرأةُضُد
ُداءواالعتُ ُتلالقُ ُكذلُ مباُيفُُ،نفالعُ ُالأشكُ ُنمُ ُغريهُأوُنسيالُ ُللعنفُةرضُ عُ ُرأكثُ ُفيهُُنُوكوني ُُقدُالذيُاملكانُهو

ُالاألطفُ ُأنُكإدراُ ُبيُ ُكما.ُُسريةالقُ ُيطرةالسُ أوُ/وُالواإلهُ ُواالقتصاديُفسيالنُ ُوااليذاءُنسيالُ ُداءواالعتُ ُدينالبُ 
ُ.ُنفالعُ ُُهلذاُُحاايضُ ُُسهمأنفُ ُُهمُُداءاالعتُ ُُشهدوُني ُُُالذين
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ُطرللخُ ُُاصخُ ُُكلبشُ ُُةرضُ عُ ُُورهمبدُ ُُمهُ ُُةاملشرتكُ ُُعايةالرُ ُُرتيباتت ُُُلظُ ُُيفُُعيشوني ُُُالذينُُالاألطفُ فإنُُُُك،ذلُ ُُإىلُُةوإضافُ 
ُالوالدة(ُُالوالُدُُُعمُ ُُضعهموُ ُُتُ ُُاإذ ُأثنُ ُُ)أو ُصالاالنفُ ُُةدمُ صُ ُُكذلُ ُُيفُُمبا،19ُُُُ–ُُكوفيدُُجبائحةُُعلقتُ تُـ ُُوارئطُ ُُالةحُ ُُاءاملسيء

ُُ.ُُاءاألشقُ ُُعنو/أوُُُُدهاأحُ ُُنعُ 

النساءُوالفتيات.ُُُدضُ ُُماعياالجتُ ُُالنوعُُعلىُُقائمالُُنفللعُ ُُاألخرىُُالابألشكُ ُُماًُتالزُ مُ ُُرتباطاًُإُُصادياالقتُ ُُاإليذاءُُبطرتُ ويُ 
ُلإليذاءُُةرضُ عُ ُُرأكثُ وأطفاهلنُُُُساءالنُ ُُكون،ُقدُتُ 19ُُ–ُُكوفيُدُُائحةجبُُبطةاملرتُ ُُاألخرىُُلبيةالسُ ُُواآلاثرُُةطالُ البُ ُُياقسُ ُُفيف

ُي ستط عنالاليتُالُُساءالنُ ُعلىُاصةخُ ُراطُ خمُ ُعقُ تُـ ُدق ُُو.ُرتةالفُ ُهذهُاللخُ ُرماناحلُ ُهأوجُ ُمنُهب ُُنيقرت ُ ُوماُصادياالقتُ 
ُاهلُمأطفُ ُركت ُُمنُفني ُ ُأوُل،املنزُ ُةرُ غادُ مُ ُنمُ ُعهنن ُيُ ُاملسيءُريكالشُ ُألنُ-والدواءُذاءالغُ مثلُُ–األساسيةُُلُعالسُ ُراءشُ 

ُ.االحتياجاتُُلشراءُُةمُ الالزُ األموالُُُُنمُ ُُرمهنقدُيُ ُُالذيُُالشريك،ُُذلكُُعمُ 

ُدرجةب ُُةفُ هدُ ستُ مُ ُ)األمهات(ُساءالنُ ُكوُنت ُُيثحُ ُلاملنزُ ُيفُنيفةالعُ ُلوكياتالسُ ُقوناملراهُ ُسارُ قدُيُ ُ،احلاالتُعضب ُُيفُو
.ُُنائيةالُ ُةدالُ العُ ُمظُ ن ُُلــبُ ـــقُ ُنمُ ُدائماًُُهب ُُفعرتُ إالُأنهُالُيُ ُ،نفالعُ ُنمُ ُوعالنُ ُهذاُارشُ انتُ ُمنُالرغمُعلىُو.ُنفللعُ ُأكب ُ

ُةالُ حُ ُيفُنيفالعُ ُقاملراهُ ُكوني ُُيثحُ ُاقيُ السُ ُهذاُيفُبريكُ ُُكلبشُ ُاملرأةُةالمُ سُ ُددُ هتُ ُاليتُراطُ املخُ ُزدادت ُُأنُلمُ احملتُ ُمنُو

ُيفُاملنزل.ُُبيةجُ ُةإقامُ 

ُكلبشُ ُتؤثرُيثحُ ُ،يةساوُ ت ُمُ ُريغُ ُابلتايلُكونت 19ُُُ–ُكوفيدُُنمُ ُدلحُ لُاملتخذةُدابريتُ الأتثريُُإنفُدم،قُ تُـ ُماُوءضُ ُويف
ُساءوالنُ ُناتواملسُ ُداترُ املشُ ُنساءالُ ُوُنه،مُ ُياتوالناجُ ُاملنزيلُنفالعُ ُحاايضُ ُضمنتُ تُـ ُةعينُ مُ ُفئاتُلىعُ ُباسُ نُ تـُ مُ ُريغُ 

ُوءاللجُ ُُالباتوطُ ُئات،والالجُ ُُردات،واملشُ ُُهن،ريتُ حُ ُنمُ ُُاتومُ ُراحملُُياتوالفتُ ُُساءالنُ تكونُُُُاكمُ .ُُةاإلعاقُ ُُذواتُُياتوالفتُ 
ُ–ُُكوفيُدُُوارئُطُُالةحُ ُُوءضُ ُُيفُُةخاصُ ُُفةبصُ ُُطرللخُ ُُةرضُ عُ ُُرأكثُ ُُاتزاعُ ابلنُ ُُاملتأثّرةُُقناطُ امليفُُُُنعشُ ي ُُُالاليتُُرات،واملهاجُ 

ُالتالعائُ ُواءـــإيُـــمتُ ـــي ُُندماعُ ُأنهُاإلنسانيةُاعدةاملسُ ُقناطُ ومُ ُالالجئنيُيماتخمُ ُنمُ ُلةأدُ ُتأكدُ ُاملثال،ُبيل.ُعلىُسُ 19
1ُ.فُعرتُ ت ُُاألطفالُُدوضُ ُاملرأةُُضُدُُنفالعُ ُُالتعدُ مُ ُُفإنُُويلة،طُ ُاتلفرتُ ُديدةشُ ُُةقربُ مُ ُعلىُُاألفرادُُأو

 

 

ُ

 
ُوالعنفُضدُاملرأة19ُُ–ُكوفيدالوقائعُملنظمةُالصحةُالعامليةُبشأنُُُصحيفةُوhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24818066ُُزايرة 1
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أثناءِتفشيِِنائيةاجلِ ِدالةالعِ ِامظِ ن ِبِاملعنينيِوِاءوالقضِ ِالعامِاءاالدعِ ِوِرطةالشِ ِزةأجهِ ِههاواجِ ت ِِاليتِتحديِ التِ  .2
 19ِِِ–ِِكوفيد

 

ُالعُ ظُ ن ُلُُاملخصصةاملواردُُُُويلتُ ُُإعادةُُيتم • ُالنائيةُحنوُتُ ام ُالصُ دالة ُكوفيدُُدابري ُالفوريةُملواجهة ُالعامة  .19ُُ–حة
ُاملوارُ ُُالكافُُقتالوُ ُُالديهُُيسل ُُُاألخرىالقانونُُُُاذإنفُ ُُزةوأجهُ ُُةرطُ الشُ ُُإن • ُنفالعُ ُُثحلوادُ ُُابةلالستجُ ُُشريةالبُ ُُدأو

ُاالتحُ ُاءأثنُ ُثاحلوادُ ُذههُ ُملثلُةجابُ االستُ ُكيفيةبُتـ ت علقُةدُ دُ مُ ُطخطُ ُإىلُقرفتُ ت ُُُدوقُ ُيات،والفتُ ُساءالنُ ُُدضُ 
ُدابريوالتُ ُدينالبُ ُاعدبُ التـُ ُراقبةومُ ُحيالصُ ُاحلجرُإجراءاتُذنفيت ُُوحنُ ُوايهتاأولُ ُحولتُ أنُتُـ ُحرجُ األُنومُ ُالطوارئ،
ُُدقُ ُ،علابلفُ ُةقائمُ ُصاديةاقتُ ُوقيودُالقانوُنُيادةسُ ُيفُعفضُ ُنمُ ُعاينت ُُاليتُالبلداُنُيفُو.ُلةالصُ ُذاتُاألخرى

ُُيجُةتُ نُـ ُزدادت ُُدقُ ُاليتُالرائمُنمُ ُريهاوغُ ُهبوالنُ ُةالعامُ ُتراابُ لالضطُ ُتجاابُ االستُ ُوحنُ ُككذلُ الرتكيزُُُحولتُ يُـ 

 .ُُائحةللجُ ُُصديالتُ ُُاتت داعيُ ُُعنُاتةالنُ ُُماعيةواالجتُ ُُصاديةاالقتُ ُُبواقُ للعُ 
)مثلُُوريةالفُ ُضائيةالقُ ُمايةاحلُ ُعوقي ُُمماُأتجيلها،أوُ/وُضائيةالقُ ُاإلجراءاتُعليقت ُُيتمُالبلدان،ُنمُ ُديدالعُ ُيف •

ُمتراكُ ُإىلُكذلُ ُويؤدي(ُةـديـيـقيالتُ ُراألوامُ ُوُضعرُ التُ ُدمعُ ُوُةمايُ احلُ ُرأوامُ ُثلمُ ُاملؤقتةُأوُارئةالطُ ُالتدابريُإصدار
ُنساءالُ ُُدضُ ُماعياالجتُ ُوعالنُ ُلىعُ ُائمالقُ ُنفللعُ ُالنائيةُدالةالعُ ُديصُ ت ُُجودوُ ُاليةعُ فُـ ُعلىُلباًُسُ ُؤثرويُضاايالقُ 

 .ويلالطُ ُُاملدىُُلىعُ ُُياتوالفتُ 
ُصولوالوُ ُُ،اإليواءُُمراكزُوُُات،األزمُ ُُزراكُ مُ ُوُُ،نةاخُ السُ ُُاخلطوطُُثلمُ ُُاألخرىُُاتاخلدمُ ُُقفوُ ُُأوُُقليصتُ يتمُُُُُدوقُ  •

ُرصادُ مُ ُُإىلُُاملرأةُُصولوُ ُُإمكانيةُُنمُ ُُلقلُ مماُيُ ُُ،حاايالضُ ُُايةح ُُُاتوخدمُ ُُانونية،القُ ُُدةاعُ املسُ ُُريقطُ ُُنعُ ُُاممُ ُُإىل

 .ُماعيةواالجتُ ُُريةاألسُ ُُعالقاهتنُُيطمُ ُُيفُُنفللعُ ُُاتاملعرضُ ُُساءللنُ ُُهارُيوفت ُُُتُ ُُُدقُ ُُكونت ُُُقدُُاليتُُليلةالقُ ُُدةاملساعُ 
ُالشرطةُمراكزُإىلُالوصولُيفُتعوابُ الصُ ُنمُ ُاملزيُدُياتوالفتُ ُنساءالُ ُواجهت ُُقُدُية،الارُ ُاحلظرُاتياسُ لسُ ُراًُظُ ن ُ •

ُدُنيجُ وسُ .ُمايةلحُ لُاألخرىُالاألشكُ ُأوُضائيةالقُ ُمايةاحلُ ُإىلُعيوالسُ ُنفالعُ حاالتُُنعُ ُالفوريُلإلبالغ
ُإجراءُُُُأكب ُُُةعوبُ صُ ُُاًُأيضُ  ُشنعُ ي ُُُألهننُُنةاخُ السُ ُُاخلطوطُُإىلُُالوصولُُأوُُنفالعُ ُُنعُ ُُلإلبالغُُفيةاتُ اهلُُكاملاتامليف

 .املاتاملكُ ُُهذهُثلمُ ُُإبجراءُُحسمُ ت ُُُصوصيةخُ ُُلديهنُُوليسُُهلنُُاملسيئنيُُعمُ ُاعةالسُ ُُدارعلىُمُ 

ُ 

ُ
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 19ِ-كوفيدأزمةِِِِابأعقِ ِِويفِِناءأثِ ِِساءالنِ ِِدضِ ِِماعياالجتِ ِِوعالنِ ِِعلىِِالقائمِِنفللعِ ِِنائيةاجلِ ِِدالةالعِ ِِتجاابِ استِ  .3

ِ:أنِِاتالسياسِ ِِوواضعيِِاتاحلكومِ ِِعلىِينبغي3ِِ.1ِِ

ُشريت ُُأن(ُماعيةاالجتُ ُالشؤوُنووزارةُُدلالعُ ُووزارةُليةالداخُ ُوزارةُثل)مُ ُالدولةيفُُاملعنيةُلطاتسُ العلىُُغينبُ ي ُ •

ُحىتُ-ُوالفتياتُساءالنُ ُدضُ ُماعيوعُاالجتُ لىُالنُ ائمُعُ القُ ُنفللعُ ُةجابُ واالستُ ُديصُ التُ ُأنُإىلُوبوضوحُلناًُعُ 
إجراءاتُُُُضعوُ ُُبيُ ُوُُ،املعنينيُُنائيةالُ ُُدالةالعُ ُُسؤويلملُُسبةابلنُ ُُويةأولُ ُُدعُ يُـ ُُأنُُبيُ ُُ-واحلظرُُائحةالُُاتأوقُ ُُيف

 .ُياسةالسُ ُُذههُ ُُابعةت ُمُ ُُمدُ لعُ عقابيةُُُدابريوتُ إنذارُ
ُُدضُ ُُنفللعُ ُُصديللتُ ُُاسيةاألسُ ُُاتاخلدمُ ُُإىلُُصولوُ الُُوإمكانيةُُمراريةاستُ ُُلضماُنُُودوالهُ ُُداملوارُ ُُوايتأولُ ُُو ضُع •

ُوخياراتاإليواءُُُُراكزومُ ُُوارئللطُ ُُنةاخُ السُ ُُاخلطوطُُلىعُ ُُلبالطُ ُُايدةلزُ ُُعداداالستُ ُُكل ُذُ ُُيفُُمباُُتيات،والفُ ُُساءالنُ 
 .ُدالةوالعُ ُُةرطُ الشُ ُُلــبُ ــقُ ُُنمُ ُُيةاألساسُ ُُاتدمُ اخلُُنمُ ُُريهاوغُ ُُانونيةالقُ ُُدةواملساعُ ُُاألخرىُُاإلسكان
ُللخطرُاملعرضنيُحاايالضُ ُديُدتُ ُعلىُرةقادُ ُنائيةالُ ُدالةالعُ ُاتسُ مؤسُ ُظلت ُُأنُيبُأدىن،ُُدحُ ك ◄

 ُ؛هلمُُصافاالنتُ ُُبلسُ ُُتوفريوُ ُُموحايتهُ 
ُُدابريت ُُأيُعلىُبيُ  ◄ ُُيتمُسياساتأو ُفور ُُإعالنتطبيقها ُالطوارئ ُُأنحالة ُُامليزانيُةُبنُدتتضمن

 ؛لذلكُُاملخصصة
ُاملنظم اتُتلكتقدمُُاندمُ عُ ُالسيماُاألهية،ُُغلُ أمرُابُ ُهوُكوميةحُ ُريالغُ ُاتللمنظمُ ُداماملستُ ُمويلالتُ  ◄

 .ياتوالناجُ ُُحاايللضُ ُيةاسُ األسُ ُُاتاخلدمُ 
ُةصُ املخصُ ُةنُ اخُ السُ ُاخلطوط:ُم ثلُوفرةاملتُ ُاتاخلدمُ ُخبصوصُامالعُ ُالوعيُايدةلزُ ُوعيةالتُ ُالتح ُ ُيفُثماراالستُ  •

ُوصياُتابلتُ ُمزُ لتُ ت ُُاليتُةاملفتوحُ اإليواءُُم راك زاألخرى؛ُُايةاحلمُ ُدابريوتُ ُضائيةالقُ ُاإلجراءاتُوالفتيات؛ُاءسُ للنُ 
دونُُُخاللُاحلظرُُلاملنزُ ُُركت ُُُايةاحلمُ ُُإىلُُسعني ُُُالاليتُُياتوالفتُ ُُساءنُ للُُنكُ يُ ؛ُُو19ُُ–ُُبكوفيُدُُةقُ علُ املتُ ُُحيةالصُ 

 .لطاتالسُ ُُلــبُ ــقُ ُُنمُ ُُنمعاقبتهُأوُُهنوقيفُ اخلوفُمنُأنُيتمُتُ 
ُُُلواصُ التُ ُُائلووسُ ُُنتواإلنرتُ ُُواإلذاعةُُلفزيوُنالتُ ُُثل)مُ ُُةدُ عدُ ت ُمُ ُُنواتقُ ُُبعُ ُُالتاحلمُ ُُذههُ ُُثلمُ ُُةإاتحُ ُُبي ُ  ◄

 .ُعاجملتمُ ُُيفُةخدمُ واملستُ ُُالرئيسيةُُاتاللغُ ُُوجبميع(ُُماعياالجتُ 
ُلىعُ ُُة،القائمُ ُُاإلجراءاتُُةرونُ مُ ُُاللخُ ُُنمُ ُُإليهاُُولالوصُ ُُانيةوإمكُ ُُضائيةالقُ ُُايةاحلمُ ُُدابريت ُُُروافُ ت ُُُمراراستُ ُُانمُ ضُ  •

 :ريقطُ ُنعُ ُُاملثالُُبيلسُ 
 بعد؛ُُنعُ ُُالتقييديةُُاألوامرُوُُضائيةالقُ ُُايةاحلمُ ُُأوامرُُطبيقبتُ ُُاحمُ السُ  ◄
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 لقائياً؛ت ُُُائمةالقُ ُُراألوامُ ُُديدتُ ُُ ◄
 كرتونية؛اإللُ ُائلالوسُ ُُاللخُ ُُنمُ ُُاألخرىُُةواألدلُ ُُاداتالشهُ ُُقدُيت ُُُانيةإمكُ  ◄
ُة،املتاحُ ُالقانونيةُاخلياراتُمجيعُنعُ ُحثوالبُ ُنوحايتهُ ُحاايالضُ ُمثيللتُ ُافكُ ُُكلبشُ ُنياحملامُ ُاكإشرُ  ◄

ُةاومُ ملقُ ُختذهتاإُالأفعُ ُببسبُ ُريةجُ ُابرتكابُةهمُ ت ُمُ ُفيهاُحيةالضُ ُكوُنت ُُُداليتُقُ ُاايضُ القُ يفُُالسيما
 .دينب ُُُررضُ ُُإىلُُؤديت ُُُدقُ ُُاليتالاينُُ

ُماية،احلُ ُوإجراءاتُنائيةالُ ُضاايالقُ ُمكُ رُات ُُنمُ ُاحلُدُنمُ ُدالةالعُ ُامظُ ن ُُمكنيلتُ ُالكافُامالعُ ُمويلالتُ ُصيصختُ  •
 الرائمُاخلطرية.ُُُنمُ ُريهاوغُ ُُياتوالفتُ ُُساءالنُ ُُُدضُ ُنفالعُ ُُاايقضُ لُُولويةاألُُديُدوتُ 

ُإىلُةاملشرتكُ ُعايةالرُ ُرتيباتت ُُفق ُوُ تُـ ُفيهاُيؤديُدقُ ُاليتُاحلاالتُيفُالاألطفُ ُهلاُعرضتُ يُـ ُاليتُراملخاطُ ُإدراك •

ُنيب ُُقلنُ التـُ ُكانُُإذاُماعُ ُرظُ النُ ُضبغُ ُو.ُينالوالدُ ُنمُ ُاملسيءُرفالطُ ُعمُ ُاإلقامةُعلىُاألطفالُأوُالطفلُارإجبُ 
مباُُُدينللوالُ ُُايفإضُ ُُعمدُ ُُتقديُُبيُ ُُة،املشرتكُ ُُعايةالرُ ُُعلىُُوينطُ ت ُُُاليتُُاحلاالتُُمجيعُُيفُوُُه،ب ُُُوحسمُ مُ ُُينالوالدُ 
ُرفالطُ ُعمُ ُالاألطفُ ُةإقامُ ُدمعُ ُنضمُ ت ُُاليتُدابريوالتُ ُاجملانيةُالقانونيةُاخلدماتُإىلُالوصولُإمكانيةُكيفُذلُ 

ُلألطفالُُإضايفُُعمدُ ُُوفريت ُُُبي ُ ُُك،ذلُ ُُديُدتُ ُُفيهاُُمــ تــي ُُُاليتُُاحلاالتُُويف.ُُاحلظرُُرتةفُ ُُلخال ُُُدينالوالُ ُُنمُ ُُاملسيء
 .يءسُ مُ ُُالغري)أوُالوالدة(ُُُُللوالدُنةاآلمُ ُُودهتمعُ ُُمانلضُ 

ِ:اجلنائيةِِالعدالةِِزةأجهِ ِِعلىِينبغي3ِِ.2ِِ

 .احلظرُُاءأثنُ ُلصُ نفُ مُ ُُنكُ سُ ُُيفُمإلبقائهُ ُدابريت ُُُنفيذوتُ ُُطخطُ ُُضعووُ ُُ،لاملنزُ ُُنعُ ُُنفالعُ ُُرتكيبمُ ُادإبعُ ُُانمُ ضُ  •
ُعنضُ يُ ُأُنُُوندُ ُُةلُ امُ املعُ ُُوءسُ ُُنمُ ُُرابًُهُ ُنزهلُ انملُُنفللعُ ُاتاملعرضُ ُُتياتوالفُ ُُاءالنسُ ُُم غادرةُُإمكانيةُُإاتح ةُُمانضُ  •

ُالقيودُوأنُُُُالزاءاتُُنمُ ُُوعن ُُُألي ُاحملد د ةُُاتيُ وصُ التُ ُُمنضُ ُُكذلُ ُُجودووُ ُُ،إليهُُللجوءُُناًُآمُ ُُكانًُمُ ُُنيهُ لدُ ُُكوُنيُ أو
ُنفالعُ ُإيــواءُراك زومُ ُيناملدُ ُعمُ اجملتُ ُاتمُ ظُ نُ ومُ ُرطةالشُ ُنيب ُُتعاونالُاتآليُ ُايدةزُ ُيبُاكمُ .ُُائحةابلُةلقُ عُ املتُ 

 .آمنُُانملكُ م ش قةُُُدوُنالوصولُُُُنمُ ُحاايالضُ ُُنمكُ تُ تُـ ُُىتحُ ُُاملنزيل
ُلىعُ ُالذايتُزلالعُ ُمراراستُ ُأتثريُىعلُ ُو19ُُ–ُكوفيُدوآثـــارُُُت داعياتُلىعُ ُاملعنينيُملوظفنيواُةرطُ الشُ ُإطالع •

ُعمُ ُُاشياًُوتُ .ُُوارئالطُ ُُكاملاتمُ ُُددعُ ُُيفُُلةمُ احملتُ ُُايدةللزُ ُُعداداالستُ ُُأجلُُنمُ ُُكوذلُ ُُيات،والفتُ ُُنساءالُ ُُُدضُ ُُنفالعُ 
ُنفالعُ ُتاالحلُةابُ جُ ستُ لالاألخرىُُابلرائمُةصُ املختُ ُرطةالشُ ُحداتوُ بُةانُ عُ االستُ ُنكُ يُ ُ،امليدانيةُاتحتياجُ اال
 .ُاتيُ والفتـُ ُُاءسُ النُ ُُُدضُ 
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(ُيدلياتوالصُ ُواملمرضنيُاءاألطبُ )أيُُلةالصُ ُذويُحيةالصُ ُاتاخلدمُ ُدميقُ مُ ُعمُ ُةخاصُ ُبروتوكوالتُضُعوُ  •
 اآلتية:ُُُةلُ األمثُ ُُاةراعُ مُ ُُعمُ ُُنفالعُ ُُنعُ ُاإلبالغُُنمُ ُرباشُ مُ ُُرخلطُ ُُاتاملعرضُ ُُياتوالفتُ ُُساءالنُ ُُمكنيلتُ 

ُُدينةمُ ُتامُ قُ  ◄ ُايةح ُُبروتوكولُفعيللتُ ُنةآمُ ُناكُ "أمُ ُإىلُاملدينةُاتيدليُ صُ ُحويلبتُ ُانيةاإلسبُ فالنسيا
 ؛معنّيُُُودكُ "ُابستخدامُُحاايالضُ 

ُرتةفُ ُاللخُ ُيلاملنزُ ُنفالعُ ُحاالتُيفُدةاعُ املسُ ُباتلُ طُ ُايدةز ُلُدابريت ُُةرطُ الشُ ُتاختذُ ُوويلز،ُإجنلرتاُيف ◄
ُوُناملكُ ُالعاديُالطوارئُلرقمُةتُ امُ صُ ُكاملاتمُ ُإجراءُنفللعُ ُنياملعرضُ ُاصلألشخُ ُنكُ يُ ُحيثُ،احلظر

 معنّي.ُُودكُ ُُالإدخُ ُثُ ُام،أرقُ ُةالثُ ث ُُُنمُ 
ُاتطبيقُ ت ُُاللخُ ُن)مُ ُللخطرُرضنياملعُ ُالواألطفُ ُساءللنُ ُنتاإلنرتُ ُبعُ ُاتالغُ البُ ُقديت ُُاتآليُ ُعزيزوتُ ُعمدُ ُُ •

ُع لمُبجنُ لتُ ُدابريالتُ ُنمُ ُهاوغريُ ُالسريُعاإلخطارُُخياراتاليتُتتويُعلىُُتلكُك(ُمباُيفُذلُ تنُ اإلنرتُ ُواقُعومُ 
 .ُالغالبُ ُُقدُيت ُبُُدياملعتُ 

ُنوهلُ صُ حُ ُُانيةوإمكُ ُُنفللعُ ُُاتاملعرضُ ُُساءللنُ األخرىُُُُيةاسُ األسُ ُُاتمُ واخلدُ ُُمايةاحلُ ُُتوافرُُوزايدةُُمراريةاستُ ُُمانضُ  •

ُعد،ب ُُنعُ ُائلالوسُ ُنمُ ُهاغريُ ُأوُاإللكرتونيةُائلالوسُ ُاللخُ ُنمُ ُك،ُمباُيفُذلُ 19ُ–ُوفيُدكُ ُُائحةجُ أثناءُُليهاعُ 
 .ُاةوالقضُ ُُنيالعامُ ُُعنيواملدُ ُُنيحامُ للمُ ُةاخلاصُ ُُلمُ العُ ُُتاوابُ ن ُمُ ُاللخُ ُنومُ ُُةالقائمُ ُُدابريالتُ ُُمرارواستُ 

اليتُُُراطُ املخُ ُُقييماتبناًءُعلىُتُ ُُالمتهنسُ ُُطيطوختُ ُُحاايالضُ ُُعملدُ ُُاملعنينيُُواملسؤولنيُُةرطُ للشُ ُُاتتعليمُ ُُارإصدُ  •
 .19ُُ–ُُكوفيُدإىلُُُُصديللتُ ُُةبقُ املطُ ُُدابريالتُ ُُنمُ ُُهاريُ غُ ُوُواحلظرُُحيالصُ ُابحلجرُُةاخلاصُ ُُراملخاطُ ُُراعيتُ 
ُالسُ 19ُُُُ–ُُكوفيُدأثرُُُُنمُ ُُخفيفللتُ ُُمةالالزُ ُُدابريالتُ ُُختاذإُُأثناء • ُإجراءاتُُُهاظاظُ اكتُ ُُنمُ ُُواحلدُُجوُنيف )عنُطريق

ُأنُُُُم ناليتُُُُىاألخرُ ُُديلةالبُ ُُدابريالتُ ُُأوُُاإلفراجُُبنُ تُ ُُبي ُ ُُ،(بيلالسُ إخالءُُ/اإلفراج ُواألطفالُُنساءالُ ُُضعرُ تُ ش أهنا

فةوبُ.نفللعُ   :ُخاص ةُص 
ُريوغُ ُُابإلفراجُُقةعلُ املتُ ُُالقراراتُُطبيقت ُُُتُ ُُذاإُُحاايالضُ ُُةالمُ سُ ُُددهتُ ُُقدُُاليتُُراملخاطُ ُُعالةومُ ُُقييمت ُُُبيُ  ◄

ُُة،بُ املراقُـ ُتاإلفراجُتُ ُأوُاملشروطُاإلفراجُأوُالةفُ كُ بُاإلفراجُثلمُ ُجازيهحتُ إالغريُُدابريالتُ ُنمُ ُكذلُ 

 طورة؛خُ ُُراألكثُ ُُأوُُديناوُ املعُ ُُاجملرمنيُُعمُ ُُلامُ التعُ ُُنُدعُ ُاصةخُ 
هُُنمُ ُُدياملعتُ ُُس بيلُُإبخالءُُنهُ إبالغُ ُُمـــتُ ـــي ُُُأُنُُيفُُحاايالضُ ُُقحُ ُُانمُ ضُ  ◄ بس  جن.ُُُم نُأوُُم  ُالس 

ِ
ِ
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ِ:اجلنائيةِِالعدالةِِمسؤويلِِعلىِينبغي3ِِ.3ِِ

ُراطُ املخُ ُةسبُ ن ُُُدزايُ ت ُُاةراعُ مُ ُعمُ ُال،واألطفُ ُساءالنُ ُُدضُ ُنفالعُ ُثحلوادُ ُصوىالقُ ُويةاألولُ ُاءإعطُ ُمراراستُ ُانمُ ضُ  •
 .مهلُ ُُاملسيءُُخصالشُ ُُُعمُ ُُعيشوني ُُُندماعُ ُيماالسُ ُاحلظر،ُُرتةفُ ُُاللخُ ُالواألطفُ ُُساءالنُ ُُعلى

ُنمُ ُُلةامُ كُ ُُةموعُ مُ ُُوفريت ُُُبيُ ُُأنهُوُُنف،للعُ ُُحاايضُ ُُهمأنفسُ ُُمهُ ُُيلاملنزُ ُُنفالعُ ُُدوُنشهُ ي ُُُالذينُُالاألطفُ ُُأُنُُإدراك •
ُللطُ ُُدابريالتُ ُُذههُ ُُلوتشمُ .ُُمحلمايتهُ ُُالتدابري ُاملراعي ُولاحلصُ ُُإمكانيةُوُُاالجتماعي،ُُفسيالنُ ُُعموالدُ ُُفل،اإلرشاد

ُمايةاحلُ ُرأوامُ ُيفُمإدراجهُ ُكذلُ ُيفُمبا)ُنفللعُ ُحاايكضُ ُُاًُــقانونهبمُُافواالعرتُ ُاجملانية،ُالقانونيةُاملساعدةُعلى

 (.التعّرضُُدموعُ 
ُذههُ ُُثلويفُمُ ُُ.(األم)عادًةُُُُميهُ والدُ ُُدضُ ُُنفالعُ ُُقوُناملراهُ ُُفيهاُُبرتكُ ي ُُُاليتُُاحلاالتُُيفُُدةاملعقُ ُُراملخاطُ ُُإدراكُُ •

ُُعمُ ُكذلُ ُوُفسية،النُ ُنهُ حتُ صُ ُةالمُ وسُ ُالضحاايُةالمُ سُ ُماُنلضُ ُقائيةوُ ُدابريت ُُاختاذُعلىُرصاحلُ ُبي ُ احلاالت،ُ
 .ةنيفُ عُ الُُلوكياتسُ الُُلكت ُُُةارسُ مبمُ ُُماملتهُ ُُفلالطُ ُُحقوقُدعمت ُُُاليتُُنللسُ ُُاملراعيةُُاالستجاابتُُنفيُذتُ 
ُعدب ُُُنعُ ُُوعيةالتُ ُُاللخُ ُُنمُ املثالُُُُبيلسُ ُُلىعُ ُُ،األمنُُوأفرادُُرطةالشُ ُُلــبُ ـــقُ ُُنمُ ُُيةوعُ والتُ ُُلواصُ التُ ُُصرُ فُـ ُُنعُ ُُحثالبُ  •

 اإلعالم.ُُُائلبوسُ ُُالمهورُُاممُ اهتُ ُُايدةزُ ُنمُ ُةفادُ واالستُ 
ُعُ ُطورةخُ ُراألكثُ ُاكنواملسُ ُاءاألحيُ ُةبُ راقُـ ومُ ُصدلرُ ُباقيةستُ إُدابريت ُُاذختُ إ • ُةقُ ابُ السُ ُثاحلوادُ ُأوُقاريرالتُ ُلىبناًء

ُنمُ ُواحلدُعموالدُ ُايةمُ احلُ ُعلىُاحلصولُيفُحاايالضُ ُصرُ فُـ ُايدةزُ ُفهبدُ ُكوذلُ ُ،ياتوالفتُ ُنساءالُ ُدضُ ُنفللعُ 
 :ُالاملثُ ُُبيلسُ ُُلىعُ .ُُاإليذاءُُصرُ فُـ 

ُوأدونُإاثرةُاملسيءُُايرهتمزُ ُبيروتُ ُخوهلادُ دونُُلاملنازُ ُلىعُ ُفتيشت ُُلياتمُ عُ ُإجراءُةرطُ للشُ ُنكُ يُ  ◄
ُةقُ املنطُ ُيفُلعمُ ت ُُاليتُاسيةاألسُ ُاتاخلدمُ ُبش أنُاتاملعلومُ ُلبادُ ت ُُمنهُ كُ يُ .ُطرللخُ ُحيةالضُ ُعريضتُ 
ُنعُ ُاًُأيضُ ُكبذلُ ُامالقيُ ُنكُ يُ ُو.ُةابعُ تُ للمُ ُأايمُضونغُ ُيفُيعودونوسُ ُةقُ املنطُ ُفقدونتُ يُـ ُأبهنمُةاإلفادُ ُو
ُالمُ ُيفُشارينيستُ االأوُُينيماعُ االجتُ ُكاألخصائينيُُارجيةخُ ُرادُ مبصُ ُةعانُ االستُ ُمــ تــويُ ُ،فاهلاتُ ُريقطُ 

 ؛املنزيلُُنفالعُ 
ُكُ التوتر)بؤرُُُُطورةخُ ُُراألكثُ ُُاألحياءُُيفُُلةقُ نُ املتـُ ُُةرطُ الشُ ُُاتحدُ وُ ُُمركزتُ تُـ ُُأنُُنكُ يُ  ◄ ُجودبوُ ُُحاضُ وُ ُُتذكري(

 .احلظرُُرضلفُ ُُةرطُ الشُ ُُارشُ انتُ ُُياقسُ ُُيفُُةرطُ الشُ 

ُُ
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 :واجلرميةِِراتدِ ابملخِ ِاملعينِِدةاملتحِ ِِماألمِ ِِبمكتِ ِِتجاابِ استِ  .4

ِ(احلركةِِريةحِ ِِقييد)أثناءِإجراءاتِتِ ِلاألجِ ِِصريةقِ  ياراتخِ 4ِِ.1

ُ:ُةالعامُ ُُعوةالدُ 

ُةدالُ العُ ُةمُ أنظُ ُةجابُ استُ ُيفيةكُ ُُعناألخرىُُماعياالجتُ ُلواصُ التُ ُائلووسُ ُ"تويرت"ُبعُ ُالرئيسيةُائلالرسُ ُشرن ُ •
ُماُديدتُ ُوُُ،19ُُ–ُكوفيدُُائحةجُ ُُياقسُ يفُُُُياتتُ والفُ ُُساءالنُ ُُُدضُ ماعيُُوعُاالجتُ مُعلىُالنُ القائُ ُُنفللعُ ُُنائيةالُ 
 .وضوعاملُُذاهُ ُُيفُُويةكأولُ ُُهاختاذُ ُُبيُ 
ُدةحُ املتُ ُُماألمُ ُُبواإلقليميُملكتُ ُُطريالقُ ُُلاملمثُ ُُُعمُ ُُةلُ قابُـ أوُمُ ُُقالمُ ُُشرلنُ ُُلةالصُ ُُذاتُُاإلعالمُُوسائلُُعمُ ُُلالعمُ  •

ُأيُُُُراتابملخدُ ُُاملعين ُأو املعايريُُُإىلُُناداًُستُ إُُةمُ الالزُ ُُخالتدُ التُ ُُإىلُُعوةللدُ ُُاآلخرينُُاملعنينيُُنيسؤولاملُُنمُ والرية
 .ُبكتُ املُُيق دم هاُُأُنُُي ك نُُالينُُعمدُ الُُس بلُُوع رضُُ،وليةالدُ 

ُاطيعُ تُـ ُُإىلُُوءاللجُ ُُكذلُ ُُيفُُمباُُلألوض اع،ُُلةمُ احملتُ ُُلبيةالسُ ُُاملواج ه ةُُلوكياتسُ ُُنُعمُ ُُإىلُُفدُ هتُ ُُاليتُُجالبامُ ُُم س ان دة •
ُُبيُةالرتُ ُُاتوآليُ ُُفسيالنُ ُُغطالضُ ُُفيفوختُ ُُيةفسُ النُ ُُحةالصُ ُُاتدمُ خُ ُُإىلُُالوصول)إمكانيةُُُُيلاملنزُ ُُنفوالعُ ُُراتاملخدُ 

 (.كذلُ ُُإىلُاومُ ُُ،صيبةالعُ ُُروفالظُ ُُلظُ ُيف

 :ُاتياسُ السُ ُُعمدُ 

ُاتسُ ؤسُ مُ ُُيفُُاملعنينيُُاملسؤولنيُُمعُُاملعلوم اتُُش بكةُُت طبيق اتُُط ريقُُع نُُملعُ ُُرشوُ ُُأوُُفيةاتُ هُ ُُاتماعُ اجتُ ُُنظيمت ُ •

ُةاحُ املتُ ُاخلياراتُعزيزوتُ ُنفالعُ ُنمُ ُياتاجُ النُ ُلىعُ 19ُُ–ُكوفيُدلُصديالتُ ُدابريت ُُأتثريُةاقشُ ملنُ ُنائيةالُ ُدالةالعُ 
 .ويلوالطُ ُُصريالقُ ُُىاملدُ ُُعلىُالةعُ الفُ ُُنائيةالُ ُُةدالُ العُ ُُتجاابُ استُ ُُانمُ لضُ 

ُيعمجُ ُُعمُ ُُةلُ امُ شُ ُُريقةبطُ ُُنائيةالُ ُُةدالُ العُ ُُاتسُ ملؤسُ ُُةدُ املوحُ ُُشغيليةالتُ ُُاإلجراءاتُُعةراجُ مُ ُُأوُُياغةصُ لُُعمالدُ ُُقديت ُ •
ُاتواخلدمُ ُُمايةاحلُ ُُعلىُُنفالعُ ُُنمُ ُُياتاجُ النُ ُوُُحاايالضُ ُُصولحُ ُُةـيــإمكانُ ُُانمُ لضُ ُُكوذلُ املعنية،ُُُُةلُ اعُ الفُ ُُهاتالُ 

 .19ُُ–ُكوفيُداملت ع لق ةُُُُُُوارئطُ الُُالةحُ ُاءأثنُ ُُرطيةالشُ ُُاتمُ واخلدُ ُُةدالُ العُ ُُاتدمُ وخُ ُاألخرىُُيةاسُ األسُ 

 ُ:ُُصُدوالرُ ُُالتقييم

ُداءواالعتُ ُُساءالنُ ُُتلقُ ُُرائمجُ ُُلىعُ ُُرتكيزالُُعمُ ُُيلاملنزُ ُُنفالعُ ُُمناطأُوُُتوايُ ستُ مُ ُُع نُُن س قأوُُُُكلشُ ُُأبيُُدلةاألُُُعمجُ  •

ُالصُ االتُ ُاطقُ ن ُُنمُ ُاملقاالتأوُُقاريرالتُ أوُُتانُ البيُ ُعمجُ ُاللخُ ُنمُ ُكبذلُ ُامالقيُ ُنكُ ويُ ُ.نسيالُ أوُُديالسُ 
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ُأدواتُُخاللُُمنُُانتالبيُ ُُعإمكانيةُمجُ ُُاربُ االعتُ يفُُُُضعالوُ ُُبيُ ُُك،ذلُ ُُلىعُ ُُةالوُ وعُ .ُُامليدانيةُُواملكاتبُُنيةطُ الوُ 
 ُ.احلايلُُالوقتُُيفُُالتجربةُُتتُهيُُواليتُُاإلنرتنتُُشبكةُُمنُُالبيانتُُاستخراج

ُش ب كةُُت طبيق اتُُع بُُاالفرتاضيةُُالم اعيةُُاتناقشُ املُوُُالتاإللكرتونيةُواملقابُ ُُواالستبيانتُُطالعاتاالستُ ُُنظيمت ُ •
ُدميقُ ومُ ُواحملامنيُاةوالقضُ ُامنيالعُ ُعنيواملدُ ُرطة)الشُ ُنائيةالُ ُةدالُ العُ ُالمُ ُيفُاملعنينيُصنياملختُ ُُعمُ ُاملعلوم ات

ُنمُ ُاحلُدُُدابريوتُ 19ُُُ–ُُلكوفيُداخلاصُُُُاألثرُُوثيقلتُ ُيناملدُ ُُمعاجملتُ ُُاتظمُ نُ ومُ (ُُكذلُ ُُإىلُُوماُُانونيةالقُ ُُدةاعُ املسُ 
ُالنوُ القائمُعُ ُُنفللعُ ُُنائيةالُ ُُدالةالعُ ُُةجابُ استُ ُُعلىُوُُحاايالضُ ُُعلىُُهشارُ انتُ  ُاالجتُ لى ُالنُ ماعيُضُ ع ُ،ياتساءُوالفتُ د

عيةُتبيانُ ُُةدُ اعُ قُ ُُاءإلنشُ ُُكوكذلُ  ُاملدىُُعلىُُالةالفعُّالنائيةُُُُدالةالعُ ُُةجابُ استُ ُُماُنلضُ ُُالتخُ دُ التُ ُُةشُ اقُ نُ ومُ ُُم رج 
 .ويلوالطُ ُُصريالقُ 

ُالنُ ُُنفالعُ ُُحاالتُُم عُُالت عامليفُُُُعةق ُوُ واملتـُ ُُاحلاليةُُاتمُ اكُ الرتُ ُُجموحُ ُُاتماليُ احتُ ُُقييمت ُ • ُاالجتُ القائمُعلى ماعيُوع
 .19ُُُ–ُكوفيدبُُاملتـ ع ل قةُُطوارئالُُالةحُ ُوءيفُضُ ُُياتنساءُوالفتُ دُالُ ضُ 

 :ُدراتالقُ ُُناءبُ 

ُدابريت ُُُهاءنتُ إُُدرُ مبجُ ُُبدألتُ ُُنائيةالُ ُُةدالُ العُ ُُملسؤويلُاألخرىُُالفنيةُُدةاعُ املسُ ُُةطُ وأنشُ ُُدريبت ُُُجرامُ ب ُُُنسيقوتُ ُإعداد •
ُعلمالتُ ُاذجمنُ ُريقطُ ُنعُ ُدريبالتُ ُنمُ ُاألوىلُةلُ املرحُ ُدءب ُُنكُ يُ ُن،أمكُ ُم ىتُو.19ُُ–ُكوفيُدُُارشُ انتُ ُناحلدُمُ 

لةُُواتدُ النُ أوُ/وُكرتويناإللُ  ُاتحتياجُ لالُفقاوُ ُدرييبالتُ ُجالبنمُ ُصميمت ُُيتمُأُنُلىعُ ُ،اإلنرتنتُبعُ ُذاتُالص 
ُاملعينُدةاملتحُ ُماألمُ ُبمكتُ ُةلُ وأدُ ُواتأدُ ُناوهلاتُ تُـ ُأوُتشملهااليتُُيُعاملواضُ ُعلىُبناءًُُعلابلفُ ُةاملوجودُ ُراتغُ والثُـ 

 ُ.األطفالُُُدضُ ُُنفوالعُ ُُاملرأةُُُدضُ ُُنفالعُ ُُأنبشُ ُُوالريةُُراتدُ ابملخُ 

ُ

ِ(احلركةِِرية)بعدِرفعِإجراءاتِتقييدِحِ ِِِلاألجِ ِِطويلةِِياراتخِ 4ِِ.2ِِ

ُدةاعُ املسُ ُميدُ قُ ومُ ُنيواحملامُ ُاةضُ والقُ ُامنيالعُ ُعنيواملدُ ُةرطُ )الشُ ُنائيةالُ ُدالةلعُ اُسؤويلملُدريبيةت ُُبرامجُنفيُذت ُ •
ُلةالصُ ُُذاتُُدابريوالتُ 19ُُُُ–ُُكوفيُدُُجائحةُُأثرُُعلىُُكيزرتُ الُُُعمُ ُُيناملدُ ُُُعمُ اجملتُ ُُماتظُ نُ ومُ (ُُذلكُُإىلُُاومُ ُُانونيةالقُ 

ُجابةواالستُ ُُاملنعُُاتوسياسُ ُُواننيقُ بُُيتعلقُُفيماُُادةفُ املستـُ ُُوالدروسُُنفالعُ ُُمنُُياتاجُ والنُ ُُحاايالضُ ُُلىعُ ُُاملطبقة

 .ُفلللطُ ُُيةواملراعُ ُُنيالنسُ ُنيب ُُُوارقلفُ اُُراعيت ُُُاليتُُنفللعُ 

https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html?ref=menuside
https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html?ref=menuside
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دُضُ ُنفالعُ ُضاايقُ ُمراكُ ت ُُنمُ ُاحلديفُُائيةضالقُاتلطُ والسُ ُامالعُ ُاءدعُ اإلُةزُ ألجهُ ُالف ينُعموالدُ ُةاملشورُ ُقديت ُ •
ي اقُُفقاًُوُ ُُةمُ صمُ مُ ُدابريت ُُُاللخُ ُنمُ ُكوذلُ ،19ُُُ–ُُكوفيُدُُماقُ فُ تُـ ُُنتيجةُُياتتُ اءُوالفُ سُ النُ  ُ،ةولُ دُ ُُلكُ لُُالوط ينُُللس 
 :ُكذلُ ُُالًُامُ شُ 

ُعُ القُ ُنفالعُ ُضاايقُ ُلناوُ تُ تُـ ُلةقُ نُ تـُ مُ ُإضافيةُاكممُ ُد وائــرُأوُم ت خص ص ةُاتلسُ جُ ُع قُد ◄ ُالنُ ائم وعُُلى
 ُ؛صريحُ ُُكلبشُ ياتُُساءُوالفتُ دُالنُ ماعيُضُ االجتُ 

ُاءةفُ كُ ُُرأكثُ ُامظُ ن ُُضعووُ ُ،ضاايالقُ ُاتمُ راكُ ت ُُخفيفلتُ ُريقفُ ُاءإنشُ ُلثمُ ُ:ليةالداخُ ُيةنظيمُ التُ ُدابريالتُ  ◄
ُاملرئيُةُُاتماعُ اجتُ ُُقدوعُ ُُحكمة،للمُ ُُكرتونيةاإللُ ُُاتوامللفُ ُُكرتونيةاإللُ ُُجاذُ مُ النُ ُُدامخُ واستُ ُُضاايُ القُ ُُإلدارة

 ُ؛املست حدث ةُُاالت صالُُووس ائلُُت كنولوجياُُخاللُُمناالفرتاضيةُُ
ُاتسُ املؤسُ ُُعمُ ُمفاهُ التُ ُراتذكُ مُ ُأوُةدُ املوحُ ُشغيليةالتُ ُاإلجراءاتُثلمُ ُ:يةاخلارجُ ُالتنظيميةُدابريالتُ  ◄

 ؛أخريالتُ ُنمُ ُُللحدُُلةالصُ ُُذاتُُىاألخرُ 
ن ظ رُُُأتجيلُسبةن ُُقليلوتُ ُةاحملكمُ ُاتجلسُ ُواعيُدمُ ُديُدتُ ُظامن ُُوت طويرُسنيتُ ُمثلُ:اإلجرائيةُدابريالتُ  ◄

 ُالد عاوى.
ُليتاُُلطفللُُالف ضلىُُةصلحُ املُوُُاةالنُ ُُةاءلُ سُ ومُ ُُحاايالضُ ُُالمةسُ ُُبادئمُ ُُدابريالتُ ُُهذهُُلكُ ُُميتُ ُُأنُُبيُ  ◄

ُي ش ارُوُ.والفتياتُساءالنُ ُدضُ ُماعياالجتُ ُوعالنُ ُعلىُالقائمُنفالعُ ُضاايقُ ُيفُيةأساسُ ُبادئمُ ُب ُعتُ تُ 
ُاذيرمُ ُإىلُجنالسُ ُدائلب ُُأوُحويلالتُ ُأوُيةصاحلُ التُ ُةدالُ العُ ُخداماستُ ُُعضُ يُ كذل كُإىلُأنهُيـ ت عنيُأنُ

ُحالةاإلنظامُُفعيلت ُُمعدُ ُبيُ ُاملثال،ُبيلسُ ُلىعُ .ُلةالصُ ُذاتُوليةالدُ ُُدوالقواعُ ُعايريلمُ لُفقاًُوُ ُةدُ دُ مُ 
ُمارُ الصُ ُُزامااللتُ ُُبيُ ُاكمُ ُُ،ديلةالبُ ُُاعزُ النُ ُُلولحُ ُنمُ ُُريهاغُ ُُأوُُصاحليةالتُ ُُدالةالعُ ُُإىلُُلزامياإلأوُُُُتلقائيال

ُيفُةالمُ السُ ُراطُ خمُ ُاةراعُ مُ ُوجوبُإىلُابإلضافةُ،والقانونيةُاإلجرائيةُانتوالضمُ ُنريةاملستُ ُابملوافقة
ابإلفراجُُنإخطارهُ ُمتُ ـــي ُُأنيفُُحاايالضُ ُقحُ ُوُيه؛جازُ حتُ إالغريُُالتدابريُوأُحويلابلتُ ُةقُ علُ املتُ ُالقرارات

ُ.الاينُُنعُ 


