االستِجابةِلفِريوسِِكِوروانِ(كوفيدِ )19-
مِوجِزِمِوضوعيِملكتِبِاألمِمِاملتحِدةِاملعينِابملخدِراتِواجلرميةِعِنِالعِنفِالقِائمِ ِعلىِالنِوعِاالجتِماعيِضِدِ
النِساءِوالفتِيات ِ
ِ
 .1أثِرِِكِوفيدِ19-عِلىِالعِنفِالقِائمِعِلىِالنِوعِاالجتِماعيِضِدِالنِساءِوالفتِيات
العُنف ُالقائم ُعلى ُالنُوع ُاالجتُماعي ُضُ ُد ُالنساء ُوالفتياتُ ،السيما ُالعُنف ُمُن ُقـب ــل ُالشُريك ُاحلميم ُلكونه مُن ُأكثُرُ
هدم ُالتُماسُك ُاالجتُماعي ُوالتُنميةُ ُ.وتُؤدي ُحُاالتُ
أشكالُه ُشُيوعاًُ ،واسُ ُع ُاالنتُشار ُيف ُالعُديد ُمُن ُاجملتمُعات ُحُيث ُيُ ُ
الطوارئُمثلُجائحةُُكوفيدُ–ُُ19احلاليةُإىلُتفاقُمُخماطرُالعُنفُالقائمُعلىُالنُوعُاالجتُماعيُضُدُالنُساءُوالفتُياتُ

علىُاألفرادُواألسرُواجملتُمُعاتُ ُ.
اطر ُوعُواقُبُالعُنفُالقائمُعلىُالنُوعُاالجتُماعيُضُدُالُنساءُوالفتُياتُابلفُعلُبسُبُبُسُياسُاتُ
ُوق ُدُيُالحظُتفاقُم ُخمُ ُ
الشبكاتُاالجتُماعيةُُوشُبكاتُ
احلظرُاليتُنفذهتاُالعديدُمُنُالبلدانُيفُمجي ُعُأحناءُالعاملُُ،وبسُبُبُاضطُرابُاالقتُصادُو ُ
املخدرات ُ ُوتناقُص ُفُرص ُالوصولُإىلُ
الو ُظائف األسريةُ ،والتُوتُرُ ُ ،وزايدة ُتـُعُاطي ُ ُ
احلماية ُوالتـُغُريات ُاملفاجُئة ُيف ُاألداء ُو ُ
اخلدمُات.
وق ُدُفُرضُتُبعضُالبلدا ُنُإجراءاتُاحلجرُالصُحيُالعُامُوتدابريُتُقيي ُدُالسُفرُعلىُاألشخُاصُعُن ُدُالوصولُإىلُبالدهمُ،
وقدُتستلزمُتلُكُاإلجراءاتُالعُزلُالذيُيُضُعُالنُساءُوأطفُاهلنُيفُظروفُتُعُلهمُأكثُرُعُرضةُللعُنفُ،مُنُبُنيُتُدايتُ
أخرىُ ُ.
املنزلُ،فمُنُاحملتمُلُأنُيزدادُعُنفُالشُريكُاحلميمُ(لألمثلةُ
معُتطبيقُتدابريُالتـُبُاع ُدُوتُشجي ُعُاألشخُاصُعلىُالبقاءُيفُ ُ
احملددةُومزيدُمنُاملعلوماتُ،يُرجىُمُراجعُةُصُحيفةُالوقائعُاخلاصُةُمبنظُمةُالصُحةُالعُامليةُبشُأنُُكوفي ُدُ–ُُ19والعُنفُ
املنزلُ
املنزلُليسُاخلُيارُاألكثرُأما ُنًُابلنُسبةُلكثريُمُنُالنُساءُواألطفُالُحُيثُأ ُنُ ُ
ض ُدُاملرأة)ُ.وعلىُذلكُ،فالبقاءُيفُ ُ

هوُاملكانُالذيُقدُيُكون ُو ُنُفيهُأكثُرُعُرضُةُللعنفُالُنسيُأوُغريهُمُنُأشكُالُالعُنفُ،مباُيفُذلُكُالقُتلُواالعتُداءُ
البُدين ُواالعتُداء ُالُنسي ُوااليذاء ُالنُفسي ُواالقتصادي ُواإلهُال ُو/أوُالسُيطرة ُالقُسرية ُُ.كما ُيُب ُإدراُك ُأن ُاألطفُالُ
الذينُيُشهدو ُنُاالعتُداءُهمُأنفُسهمُضُحاايُهلذاُالعُنفُ ُ.
1

بدورهمُعُرضُةُبشُكلُخُاصُللخُطرُ
الرعايةُاملشرتكُةُهُمُ ُ
وإضافُةُإىلُذلُكُ،فإنُاألطفُالُالذينُيُعيشونُيفُ ُظلُتُرتيباتُ ُ
إذاُ ُتُُوضعهمُمُ ُعُالوال ُدُ(أوُالوالدة)ُاملسيءُأثنُاءُحُالةُ ُطوارئُتـُتُعلقُجبائحةُُكوفيدُ–ُُ،19مباُيفُذلُكُصُدمُةُاالنفُصالُ
عُنُأحُدهاُو/أوُعنُاألشقُاءُ ُُُ.
تالزمُاًُابألشكُالُاألخرىُللعُنفُالقائمُعلىُالنوعُاالجتُماعيُضُدُالنساءُوالفتياتُ.
ويُرتُبطُاإليذاءُاالقتُصاديُإرتباطُاًُمُ ُ
ففيُسُياقُالبُطالُةُواآلاثرُالسُلبيةُاألخرىُاملرتُبطةُجبائحةُُكوفي ُدُ–ُُ،19قدُتُكونُالنُساءُوأطفاهلنُأكثُرُعُرضُةُلإليذاءُ

اطر ُخُاصة ُعلى ُالنُساء ُالاليتُالُيستطعنُ
يقرتن ُبُه ُمن ُأوجُه ُاحلُرمان ُخُالل ُهذه ُالفُرتةُ ُ.وقُد ُتـُقُع ُخمُ ُ
االقتُصادي ُوما ُ ُ
املنزلُ،أوُيُفنُمنُتُركُأطفُاهل ُمُ
شُراءُالسُل ُعُاألساسيةُ–ُمثلُالغُذاءُوالدواءُ-ألنُالشُريكُاملسيءُيُنُعهنُمُنُمُغادُُرةُ ُ
الالزمُةُلشراءُاالحتياجاتُ .
مُعُذلكُالشريكُ،الذيُقدُيُرمهنُمُنُاألموالُ ُ
هدفُةُبُدرجةُ
املنزلُحُيثُتُكو ُنُالنُساءُ(األمهات)ُمُستُ ُ
ُويفُبُعضُاحلاالتُ،قدُيُ ُارسُاملراهُقونُالسُلوكياتُالعُنيفةُيفُ ُ
عرتفُبُهُدائمُاًُمُن ُقُـ ـبُ ـلُنُظُمُالعُدالُةُالُنائيةُ.
أكبُُللعُنفُ ُ.وعلىُالرغم ُمن ُانتُشُارُهذاُالنُوعُمُنُالعُنفُ ،إالُأنهُالُيُ ُ
اطرُاليتُهتُ ُددُسُالمُةُاملرأةُبشُكلُُكُبريُيفُهذاُالسُيُاقُحُيثُيُكونُاملراهُقُالعُنيفُيفُحُالُةُ
ُومنُاحملتُمُلُأنُتُزدادُاملخُ ُ

إقامُةُجُبيةُيفُاملنزلُ ُ.
ساويةُ ،حُيثُتؤثرُبشُكلُ
ويفُضُوء ُماُتـُقُدمُ،فإنُأتثريُالتُدابريُاملتخذةُللحُد ُمُنُُكوفيدُ– ُُ19تُكونُابلتايلُغُريُمُتُ ُ
غُري ُمُتـُنُاسُب ُعُلى ُفئات ُمُعينُة ُتـُتُضمن ُضُحااي ُالعُنف ُاملنزيل ُوالناجُيات ُمُنهُُ ،والُنساء ُاملشُُردات ُواملسُنات ُوالنُساءُ
والفتُياتُذواتُاإلعاقُة ُُ.كمُاُتكونُالنُساءُوالفتُياتُاحملُرومُاتُمُنُحُريتُهنُ،واملشُرداتُ،والالجُئاتُ،وطُالباتُاللجُوءُ
ناطقُاملتأثّرةُابلنُزاعُاتُأكثُرُعُرضُةُللخُطرُبصُفةُخاصُةُيفُضُوءُحُالةُ ُطوارئُُكوفي ُدُ–ُ
واملهاجُراتُ،الاليتُيُعشُنُيفُامل ُ
ناطقُاملسُاعدةُاإلنسانيةُأنهُعُندماُيُـ ـتُ ــمُإيـ ـواءُالعائُالتُ
ُ.19علىُسُبيلُاملثالُ،أكدُتُأدُلةُمُنُخمُيماتُالالجئنيُومُ ُ
لفرتاتُ ُطويلةُ،فإنُمُعدُالتُالعُنفُض ُدُاملرأةُوضُدُاألطفالُتُرتُف ُعُ 1.
أوُاألفرادُعلىُمُقربُةُشُديدةُ ُ

ُ

الوقائعُملنظمةُالصحةُالعامليةُبشأنُكوفيدُ–ُُ19والعنفُضدُاملرأة ُ
ُ
 1زايرةُُ ُhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24818066وصحيفةُ
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االدعاء ِالعام ِوالقضِاء ِ ِواملعنيني ِبنِظِام ِالعِدالة ِاجلِنائية ِأثناءِتفشيِ
 .2التِحديِت ِاليت ِتِواجِهها ِأجهِزة ِالشِرطة ِ ِو ِ
كوفيدِ–ِِ19
• يتمُإعادةُتُويلُاملواردُاملخصصةُلنُظُامُالعُدالةُالنائيةُحنوُتُدابريُالصُحةُالعامةُالفوريةُملواجهةُكوفيدُ–ُ.19
الوقتُالكافُأوُاملوُاردُالبُشريةُلالستجُابةُحلوادُثُالعُنفُ
رطةُوأجهُزةُإنفُاذُالقانونُاألخرىُلُيسُلديهاُ ُ
• إنُالشُ ُ
ضُ ُدُالنُساءُوالفتُياتُ،وقُ ُدُتُفتُقرُإىلُخطُطُمُ ُددُةُتـتعلقُبكيفيةُاالستُجابُةُملثلُهُذهُاحلوادُثُأثنُاءُحُاالتُ
الطوارئُ،ومُنُاألرجُحُأنُتـُتُحولُأولُوايهتاُحنُوُتُنفيذُإجراءاتُاحلجرُالصُحيُومُراقبةُالتـُبُاعدُالبُدينُوالتُدابريُ
األخرى ُذات ُالصُلةُُ.ويف ُالبلدا ُن ُاليت ُتُعاين ُمُن ُضُعف ُيف ُسُيادة ُالقانو ُن ُوقيود ُاقتُصادية ُقائمُة ُابلفُعلُ ،قُ ُدُ
كيزُكذلُك ُحنُو ُاالستُجاابُت ُلالضطُراابُت ُالعامُة ُوالنُهب ُوغُريها ُمُن ُالرائم ُاليت ُقُد ُتُزداد ُنـُتُيجُةُ
يـُتُحول ُالرت ُ
للعُواقُبُاالقتُصاديةُواالجتُماعيةُالنُاتةُعنُتداعيُاتُالتُصديُللجُائحةُُ.
• يفُالعُديدُمُنُالبلدانُ،يتمُتُعليقُاإلجراءاتُالقُضائيةُو/أوُأتجيلهاُ،مماُيُعوقُاحلُمايةُالقُضائيةُالفُوريةُ(مثلُ
عرضُُواألوامُرُالتُقيـيـديـة)ُويؤديُذلُك ُإىلُتراكُمُ
إصدارُالتدابريُالطُارئةُأوُاملؤقتةُمُثلُأوامُرُاحلُمايُة ُ ُوعُدمُالتُ ُ
القُضاايُويؤثرُسُلبُاًُعلىُفـُعُاليةُُوجودُتُصُديُالعُدالةُالنائيةُللعُنفُالقُائمُعُلىُالنُوعُاالجتُماعيُضُ ُدُالُنساءُ

والفتُياتُعُلىُاملدىُالطُويل.

الوصولُ
• وقُ ُدُيتمُتُقليصُأوُُوقفُاخلدمُاتُاألخرىُمُثلُاخلطوطُالسُاخُنةُُ،ومُراكُزُاألزمُاتُُ،ومراكزُاإليواءُ،و ُ
إىلُمُامُعُنُ ُطريقُاملسُاعُدةُالقُانونيةُ،وخدمُاتُحُايةُالضُحاايُ،مماُيُقلُلُمُنُإمكانيةُُوصولُاملرأةُإىلُمُصادُرُ
املساعُدةُالقُليلةُاليتُقدُتُكونُقُ ُدُتُُتُوف ُريهاُللنُساءُاملعرضُاتُللعُنفُيفُمُيطُعالقاهتنُاألسُريةُواالجتُماعيةُ.
الاريةُ،ق ُدُتُواجهُالُنساءُوالفتُياتُاملزي ُدُمُنُالصُعوابُتُيفُالوصول ُإىل ُمراكزُالشرطةُ
• نُظُرُاًُلسُياسُاتُاحلظرُ ُ
لإلبالغ ُالفوري ُعُن ُحاالتُالعُنف ُوالسُعي ُإىل ُاحلُماية ُالقُضائية ُأو ُاألشكُال ُاألخرى ُللحُمايةُ.وسُيجُد ُنُ

أيضُُاًُصُعوبُةُأكبُُيفُإجراءُاملكاملاتُاهلاتُفيةُلإلبالغُعُنُالعُنفُأوُالوصولُإىلُاخلطوطُالسُاخُنةُألهننُيُعُشنُ
علىُمُدارُالسُاعةُمُعُاملسيئنيُهلنُوليسُلديهنُخُصوصيةُتُسمُحُإبجراءُمُثلُهذهُاملكُاملات.

ُ
ُ
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أزمةِكوفيدِ19-
 .3استِجاابِتِالعِدالةِاجلِنائيةِللعِنفِالقائمِعلىِالنِوعِاالجتِماعيِضِدِالنِساءِأثِناءِويفِأعقِابِ ِ
ِ1ِ.3ينبغيِعلىِاحلكومِاتِوواضعيِالسياسِاتِأنِ :
• يُنبُغيُعلىُالسُلطاتُاملعنيةُيفُالدولةُ(مُثلُوزارةُالداخُليةُووزارةُالعُدلُووزارةُالشؤو ُنُاالجتُماعية)ُأنُتُشريُ
عُلنُاًُوبوضوحُإىلُأنُالتُصُديُواالستُجابُةُللعُنفُالقُائمُعُلىُالنُوعُاالجتُماعيُضُدُالنُساءُوالفتياتُُ-حىتُ

يفُأوقُاتُالائحةُواحلظرُ-يُبُأنُيـُعُدُأولُويةُابلنُسبةُملسؤويلُالعُدالةُالُنائيةُاملعنينيُُ،ويُبُُوضعُإجراءاتُ
إنذارُوتُدابريُعقابيةُلعُ ُدمُمُتُابعةُهُذهُالسُياسةُ.
• وض ُعُأولُوايتُاملوُاردُوالهُودُلضما ُنُاستُمراريةُوإمكانيةُال ُوصولُإىلُاخلدمُاتُاألسُاسيةُللتُصديُللعُنفُضُ ُدُ
النُساءُوالفُتياتُ،مباُيفُذُلُكُاالستُعدادُ ُلزايدةُالطُلبُعُلىُاخلطوطُالسُاخُنةُللطُوارئُومُراكزُاإليواءُوخياراتُ
رطةُوالعُدالةُ.
اإلسكانُاألخرىُواملساعُدةُالقُانونيةُوغُريهاُمُنُاخلدمُاتُاألساسُيةُمُنُقُ ـبُ ـلُالشُ ُ
◄ كحُ ُد ُأدىنُ ،يب ُأن ُتُظل ُمؤسُسُات ُالعُدالة ُالُنائية ُقادُرة ُعلى ُتُدي ُد ُالضُحااي ُاملعرضني ُللخطرُ
وحايتهُمُُوتوفريُسُبلُاالنتُصافُهلم؛ُ
◄ يُب ُعلى ُأي ُتُدابري ُأو ُسياسات ُيتم ُتطبيقها ُفور ُإعالن ُحالة ُالطوارئ ُأن ُتتضمن ُبن ُد ُامليزانيُةُ
املخصصةُلذلك؛
◄ التُمويل ُاملستُدام ُللمنظمُات ُالغُري ُحُكومية ُهو ُأمرُابُلُ ُغُاألهيةُ ،السيما ُعُندمُا ُتقدمُتلك ُاملنظماتُ
اخلدمُاتُاألسُاسُيةُللضُحاايُوالناجُيات.
• االستُثمارُيفُحُالتُالتُوعيةُ ُلزايدةُالوعيُالعُامُخبصوصُاخلدمُاتُاملتُوفرةُمثلُ:اخلطوطُالسُاخُنُةُاملخصُصُةُ
تُ
للنُسُاء ُوالفتيات؛ ُاإلجراءات ُالقُضائية ُوتُدابري ُاحلمُاية ُاألخرى؛ُمراكز ُاإليواءُاملفتوحُة ُاليت ُتُلتُُزم ُابلتُوصيا ُ
املنزلُخاللُاحلظرُدونُ
الصُحيةُاملتُعلُقُةُبكوفي ُدُ–ُ19؛ُُويُكُنُللنُساءُوالفتُياتُالاليتُيُسعنُإىلُاحلمُايةُتُركُ ُ
اخلوفُمنُأنُيتمُتُوقيفُهنُأوُمعاقبتهنُمُنُقُ ـبُ ـلُالسُلطات.
اإلنرتنتُووسُائلُالتُواصُ ُلُ
عددُةُ(مُثلُالتُلفزيو ُنُواإلذاعةُو ُ
◄ يُبُإاتحُةُمُثلُهُذهُاحلمُالتُعُبُقُنواتُمُتُ ُ
االجتُماعي)ُوجبميعُاللغُاتُالرئيسيةُواملستُخدمُةُيفُاجملتمُ ُع.
• ضُمُانُاستُمرارُتُوافُرُتُدابريُاحلمُايةُالقُضائيةُوإمكُانيةُالوصُولُإليهاُمُنُخُاللُمُرونُةُاإلجراءاتُالقائمُةُ،عُلىُ
سُبيلُاملثالُعُنُ ُطريق:
◄

السُمُاحُبتُطبيقُأوامرُاحلمُايةُالقُضائيةُُواألوامرُالتقييديةُعُنُبعد؛
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◄
◄
◄

ُتُديدُاألوامُرُالقُائمةُتُلقائياً؛
إمكُانيةُتُقد ُيُالشهُاداتُواألدلُةُاألخرىُمُنُخُاللُالوسُائلُاإللُكرتونية؛
إشراكُاحملامُنيُبشُكلُُكُافُلتُمثيلُالضُحاايُوحايتهُنُوالبُحثُعُنُمجيعُاخلياراتُالقانونيةُاملتاحُةُ،
ُ
السيما ُيفُالقُضُااي ُاليتُقُ ُدُتُكو ُنُالضُحية ُفيها ُمُتُهمُة ُابرتكاب ُجُرية ُبسبُب ُأفعُال ُإختذهتا ُملقُاومُةُ
الاينُاليتُقُدُتُؤديُإىلُضُررُبُدين.

• ختُصيص ُالتُمويل ُالعُام ُالكاف ُلتُمكني ُنُظُام ُالعُدالة ُمُن ُاحل ُد ُمُن ُتُ ُراكُم ُالقُضااي ُالُنائية ُوإجراءات ُاحلُمايةُ،
وتُدي ُدُاألولويةُلقضُاايُالعُنفُضُ ُدُالنُساءُوالفتُياتُوغُريهاُمُنُالرائمُاخلطريةُ.
الرعاية ُاملشرتكُة ُإىلُ
املخاطر ُاليت ُيـُتُعرض ُهلا ُاألطفُال ُيف ُاحلاالت ُاليت ُقُد ُيؤدي ُفيها ُتـُ ُوقُف ُتُرتيبات ُ ُ
• إدراك ُ ُ
الدينُ ُ.وبغُضُالنُظُرُعُماُإذاُُكانُالتـُنُقلُبُنيُ
إجبُارُالطفلُأوُاألطفالُعلىُاإلقامةُمُعُالطُرفُاملسيءُمُنُالو ُ
الرعايةُاملشرتكُةُ،يُبُتقديُدُعمُإضُايفُللوالُدينُمباُ
الدينُمُسمُوحُبُهُُ،ويفُمجيعُاحلاالتُاليتُتُنطُويُعلىُ ُ
الو ُ
يفُذلُك ُإمكانية ُالوصول ُإىل ُاخلدمات ُالقانونية ُاجملانية ُوالتُدابري ُاليت ُتُضمُن ُعُدم ُإقامُة ُاألطفُال ُمُع ُالطُرفُ
املسيءُمُنُالوالُدينُخالُلُفُرتةُاحلظرُ.ويفُاحلاالتُاليتُيُ ـت ـمُفيهاُتُدي ُدُذلُكُ،يُبُتُوفريُدُعمُإضايفُلألطفالُ
لضُمانُعُودهتمُاآلمُنةُللوالدُ(أوُالوالدة)ُالغريُمُسُيء.
ِ2ِ.3ينبغيِعلىِأجهِزةِالعدالةِاجلنائيةِ :
ووضعُخطُطُوتُنفيذُتُدابريُإلبقائهُمُيفُسُكُنُمُنفُصُلُأثنُاءُاحلظر.
املنزلُ ُ،
• ضُمُانُإبعُادُمُرتكيبُالعُنفُعُنُ ُ
• ضُمانُإاتحةُإمكانيةُمغادرةُالنسُاءُوالفُتياتُاملعرضُاتُللعُنفُملنازهلُنُهُرُابًُمُنُسُوءُاملعُامُلُةُدُونُأ ُنُيُضُعنُ
لديهُنُمُكا ُنًُآمُنُاًُللجوءُإليهُ ُ،ووجودُذلُكُضُمنُالتُوصُيُاتُاحملددةُ
أليُنُوعُمُنُالزاءاتُأوُالقيودُوأنُيُكو ُنُ ُ
املدين ُومُراكز ُإي ـواء ُالعُنفُ
املتُعُلقُة ُابلائحة ُُ.كمُا ُيب ُُزايدة ُآليُات ُالتعاون ُبُني ُالشُرطة ُومُنُظُمُات ُاجملتُمُع ُ ُ

املنزيلُحُىتُتـُتُمكُنُالضُحاايُمُنُالوصولُدو ُنُمشقةُملكُانُآمن.
ـارُكوفي ُد ُ– ُُ ُ 19وعلُى ُأتثري ُاستُمرار ُالعُزل ُالذايت ُعُلىُ
رطة ُواملوظفني ُاملعنيني ُعُلى ُتداعيات ُوآث ـ ُ
• إطالع ُالشُ ُ
للزايدةُاحملتُمُلةُيفُعُددُمُكاملاتُالطُوارئُ.وتُاشيُاًُمُعُ
العُنفُضُ ُدُالُنساءُوالفتُياتُ،وذلُكُمُنُأجلُاالستُعدادُ ُ

االحتياجُاتُامليدانيةُ،يُكُنُاالستُعُانُةُبُوحداتُالشُرطةُاملختُصُةُابلرائمُاألخرىُلالستُجُابُةُحلاالتُالعُنفُ
ضُ ُدُالنُسُاءُوالفتـُيُاتُ.
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• ُوض ُع ُبروتوكوالت ُخاصُة ُمُع ُمُقُدمي ُاخلدمُات ُالصُحية ُذوي ُالصُلة ُ(أيُاألطبُاء ُواملمرضني ُوالصُيدليات)ُ
لتُمكنيُالنُساءُوالفتُياتُاملعرضُاتُخلطُرُمُباشُرُمُنُاإلبالغُعُنُالعُنفُمُ ُعُمُراعُاةُاألمثُلُةُاآلتيةُ:
◄

قُامُت ُمُدينة ُفالنسياُاإلسبُانية ُبتُحويل ُصُيدليُات ُاملدينة ُإىل ُ"أمُاكُن ُآمُنة ُلتُفعيل ُبروتوكول ُحُايةُ
معني؛
"ُابستخدامُكُودُ ّ ُ
ُ
الضُحااي

◄

املنزيلُخُاللُفُرتةُ
اختذتُالشُرطُةُتُدابريُلُزايدة ُ ُطلُباتُاملسُاعُدة ُيف ُحاالتُالعُنفُ ُ
يف ُإجنلرتاُوويلزُ ُ،
احلظرُ،حيثُيُكُنُلألشخُاصُاملعرضُنيُللعُنفُإجراءُمُكاملاتُصُامُتُةُلرقمُالطوارئُالعاديُاملكُو ُنُ
معني.
مُنُثُالثُةُأرقُامُ ُ،ثُإدخُالُُكُودُ ّ

اإلنرتنت ُللنُساء ُواألطفُال ُاملعُرضني ُللخطر ُ(مُن ُخُالل ُتُطبيقُاتُ
• ُدُعم ُوتُعزيز ُآليُات ُتُقدي ُالبُالغُات ُعُب ُ ُ
وغريهاُمُنُالتُدابريُلتُجنُبُعلمُ
اإلنرتنُت)ُمباُيفُذلُكُتلكُاليتُتتويُعلىُخياراتُاإلخطارُالسري ُعُ ُ
ومُواق ُعُ ُ
املعتُديُبتُقد ُيُالبُالغُ.
اخلدمُاتُاألسُاسُيةُاألخرىُللنُساءُاملعرضُاتُللعُنفُوإمكُانيةُحُصُوهلُنُ
• ضُمانُاستُمراريةُوزايدةُتوافرُاحلُمايةُو ُ
غريهاُمُنُالوسُائلُعُنُبُعدُ،
عُليهاُأثناءُجُائحةُُكُوفي ُدُ–ُُ،19مباُيفُذلُكُمُنُخُاللُالوسُائلُاإللكرتونيةُأوُ ُ
املدعنيُالعامُنيُوالقضُاةُ.
واستُمرارُالتُدابريُالقائمُةُومُنُخُاللُمُنُاوابُتُالعُمُلُاخلاصُةُللمُحامُنيُو ُ
اطرُاليتُ
لدعمُالضُحاايُوختُطيطُسُالمتهنُبناءًُعلىُتُقييماتُاملخُ ُ
رطةُواملسؤولنيُاملعنينيُ ُ
إصدارُتعليمُاتُللشُ ُ
ُ
•
إىلُكوفي ُدُ–ُُ.19
املخاطرُاخلاصُةُابحلجرُالصُحيُواحلظرُ ُوغُ ُريهاُمُنُالتُدابريُاملطُبقُةُللتُصديُ ُ
تُراعيُ ُ

ظاظهاُ(عنُطريقُإجراءاتُ
أثرُكوفي ُدُ–ُُ19يفُالسُجو ُنُواحلدُمُنُاكتُ ُ
الالزمةُللتُخفيفُمُنُ ُ
• أثناءُإختاذُالتُدابريُ ُ
عرضُالُنساءُواألطفالُ
األخرىُاليتُمنُشأهناُأنُتُ ُ
اإلفراج/إخالءُالسُبيل)ُ،يُبُتُنُبُاإلفراجُأوُالتُدابريُالبُديلةُ ُ
للعُنفُ.وبصفةُخاصةُ:
◄

املخاطرُاليتُقدُهتُددُسُالمُةُالضُحاايُإذاُتُُتُطبيقُالقراراتُاملتُعلُقةُابإلفراجُوغُريُ
يُبُتُقييمُومُعالةُ ُ
ذلُك ُمُن ُالتُدابري ُالغريُإحتُجازيه ُمُثل ُاإلفراج ُبكُفُالة ُأو ُاإلفراج ُاملشروط ُأو ُاإلفراجُتُت ُاملراقـُبُةُ،
خُاصةُعُن ُدُالتعُامُلُمُعُاجملرمنيُاملعُ ُاودينُأوُاألكثُرُخُطورة؛

◄

ضُمُانُحُقُالضُحاايُيفُأ ُنُيُـ ـتُـ ـمُإبالغُهُنُإبخالءُسبيلُاملعتُديُمُنُمبسهُأوُمنُالسجنُ ُ.

ِ
ِ
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ِ3ِ.3ينبغيِعلىِمسؤويلِالعدالةِاجلنائيةِ :
اطرُ
• ضُمُانُاستُمرارُإعطُاءُاألولُويةُالقُصوىُحلوادُثُالعُنفُضُ ُدُالنُساءُواألطفُالُ،مُعُمُراعُاةُتُزايُ ُدُنُسبُةُاملخُ ُ
علىُالنُساءُواألطفُالُخُاللُفُرتةُاحلظرُ،السُيماُعُندماُيُعيشونُمُ ُعُالشُخصُاملسيءُهلُم.
املنزيلُهُمُأنفسُهمُضُحاايُللعُنفُُ،وأنهُيُبُتُوفريُمُموعُةُُكُامُلةُمُنُ
• إدراكُأ ُنُاألطفُالُالذينُيُشهُدو ُنُالعُنفُ ُ
الدعمُالنُفسيُاالجتماعيُُ،وإمكانيةُاحلصُولُ
التدابريُحلمايتهُمُ.وتشمُلُهُذهُالتُدابريُاإلرشادُاملراعيُللطُفلُ،و ُ
االعرتافُهبمُقانون ـُاًُُكضُحاايُللعُنفُ(مباُيفُذلُكُإدراجهُمُيفُأوامُرُاحلُمايةُ
علىُاملساعدةُالقانونيةُاجملانيةُ،و ُ
التعرض).
وعُدمُ ّ

الديهُمُ(عادةًُاألم)ُ.ويفُمُثلُهُذهُ
املخاطرُاملعقُدةُيفُاحلاالتُاليتُيُرتكُبُفيهاُاملراهُقو ُنُالعُنفُضُدُو ُ
• ُإدراكُ ُ
احلاالتُ،يُبُاحلُرصُعلىُاختاذُتُدابريُ ُوقائيةُلضُما ُنُسُالمُةُالضحاايُوسُالمُةُصُحتُهُنُالنُفسيةُ ُ،وذلُكُمُ ُعُ

تُنفي ُذُاالستجاابتُاملراعيةُللسُنُاليتُتُدعمُحقوقُالطُفلُاملتهُمُمبمُارسُةُتُلكُالسُلوكياتُالعُنيفُة.
• البُحثُعُنُفـُُرصُالتُواصُلُو ُالتوعُيةُمُنُقُـ ـبُ ـلُالشُرطةُوأفرادُاألمنُ،عُلىُسُبيلُاملثالُمُنُخُاللُالتُوعيةُعُنُبُعدُ
واالستُفادُةُمُنُُزايدةُاهتُمُامُالمهورُبوسُائلُاإلعالمُ.
• إختُاذ ُتُدابري ُإستُباقية ُ ُلرصد ُومُراقـُبُة ُاألحيُاء ُواملسُاكن ُاألكثُر ُخُطورة ُبناءً ُعُلى ُالتُقارير ُأو ُاحلوادُث ُالسُابُقُةُ
الدعمُواحلدُمُنُ
هبدف ُُزايدةُفـُُرصُالضُحاايُيفُاحلصول ُعلىُاحلُمُايةُو ُ
للعُنفُضُدُالُنساءُوالفتُياتُ ،وذلُكُ ُ
فـُُرصُاإليذاءُ.عُلىُسُبيلُاملثُالُ:
◄

املنازل ُدونُدُخوهلا ُوتُبير ُُزايرهتم ُدونُإاثرةُاملسيءُأوُ
رطة ُإجراء ُعُمُليات ُتُفتيش ُعُلى ُ ُ
يُكُن ُللشُ ُ
تُعريض ُالضُحية ُللخُطرُ.يُكُنهُم ُتُبادُل ُاملعلومُات ُبشأن ُاخلدمُات ُاألسُاسية ُاليت ُتُعمُل ُيف ُاملنطُقُةُ
ُواإلفادُة ُأبهنم ُيـُتُفقدون ُاملنطُقُة ُوسُيعودون ُيف ُغُضون ُأايم ُللمُتُابعُةُُ.ويُكُن ُالقيُام ُبذلُك ُأيضُُاًُعُنُ
ُطريق ُاهلاتُفُ ،ويُ ـت ـم ُاالستُعانُة ُمبصُادُر ُخُارجيةُُكاألخصائيني ُاالجتُماعُيني ُأوُاالستُشاريني ُيف ُمُالُ

العُنفُاملنزيل؛
◄

رطةُاملتـُنُقُلةُيفُاألحياءُاألكثُرُخُطورةُ(بؤرُالتوتر)ُكُتذكريُُواضُحُ ُبوجودُ
حداتُالشُ ُ
يُكُنُأنُتـُتُمركزُُو ُ
رطةُيفُسُياقُانتُشُارُالشُرطُةُلفُرضُاحلظر.
الشُ ُ

ُُ
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 .4استِجاابِتِمكتِبِاألمِمِاملتحِدةِاملعينِابملخِدِراتِواجلرمية:
1ِ.4خِيارات قِصريةِاألجِلِ(أثناءِإجراءاتِتِقييدِحِريةِاحلركة) ِ
الدعوةُالعامُةُ ُ:
ُ
• نُشر ُالرسُائل ُالرئيسية ُعُب ُ"تويرت" ُووسُائل ُالتُواصُل ُاالجتُماعي ُاألخرىُعنُُكُيفية ُاستُجابُة ُأنظُمُة ُالعُدالُةُ
الُنائيةُللعُنفُالقائُمُعلىُالنُوعُاالجتُماعيُضُ ُدُالنُساءُوالفُتُياتُيفُسُياقُجُائحةُُكوفيدُ–ُُُ،19وتُديدُماُ
يُبُاختاذُهُُكأولُويةُيفُهُذاُاملوضوع.
• العمُلُمُعُوسائلُاإلعالمُذاتُالصُلةُلنُشرُمُقالُأوُمُقابـُلُةُمُ ُعُاملمثُلُالقُطريُواإلقليميُملكتُبُاألمُمُاملتُحُدةُ
الالزمُةُإستُنادُاًُإىلُاملعايريُ
للدعوةُإىلُالتُدُخالتُ ُ
املعينُابملخدُراتُوالريةُأوُأيُمُنُاملسؤولنيُاملعنينيُاآلخرينُ ُ

الدوليةُ،وعرضُسبلُال ُدعمُالينُيكنُأ ُنُيقدمهاُاملكتُبُ.
ُ

• مساندةُالبامُجُاليتُهتُ ُدفُإىلُمُن ُعُسُلوكياتُاملواجهةُالسُلبيةُاحملتُمُلةُلألوضاعُ،مباُيفُذلُكُاللجُوءُإىلُتـُعُاطيُ
الرتبيُةُ
املنزيلُ(إمكانيةُالوصولُإىلُخُدمُاتُالصُحةُالنُفسُيةُوختُفيفُالضُغطُالنُفسيُوآليُاتُ ُ
املخدراتُوالعُنفُ ُ
ُ
يفُ ُظلُالظُروفُالعُصيبةُ،ومُاُإىلُذلُك).
دُعمُالسُياسُاتُ:
• تُنظيمُاجتُماعُاتُهُاتُفيةُأوُُورشُعُملُعنُطريقُتطبيقاتُشبكةُاملعلوماتُمعُاملسؤولنيُاملعنينيُيفُمُؤسُسُاتُ
العُدالةُالُنائيةُملنُاقشُةُأتثريُتُدابريُالتُصديُلكوفي ُدُ–ُُ19عُلىُالنُاجُياتُمُنُالعُنفُوتُعزيزُاخلياراتُاملتُاحُةُ
املدىُالقُصريُوالطُويل.
لضُمُانُاستُجاابُتُالعُدالُةُالُنائيةُالفُعُالةُعلىُ ُ
• تُقديُالدُعمُلصُياغةُأوُمُراجُعةُاإلجراءاتُالتُشغيليةُاملوحُدُةُملؤسُسُاتُالعُدالُةُالُنائيةُبطُريقةُشُامُلُةُمُعُمجُيعُ
الُهاتُالفُاعُلُةُاملعنيةُ،وذلُكُلضُمُانُإمكانُ ـيـةُحُصولُالضُحاايُُوالنُاجُياتُمُنُالعُنفُعلىُاحلُمايةُواخلدمُاتُ
اخلدمُاتُالشُرطيةُأثنُاءُحُالةُالطُوارئُُاملتعلق ُةُكوفي ُدُ–ُ.19
األسُاسُيةُاألخرىُوخُدمُاتُالعُدالُةُو ُ
الرص ُدُُ:
التقييمُو ُ
املنزيلُمُعُالرتكيزُعُلىُجُرائمُقُتلُالنُساءُواالعتُداءُ
• مجُ ُعُاألدلةُأبيُشُكلُأوُنسقُعنُمُستُوايُتُُوأمناطُالعُنفُ ُ
السُديُأوُالُنسيُ.ويُكُنُالقيُامُبذلُكُمُنُخُاللُمجُعُالبيُانُتُأوُالتُقاريرُأوُاملقاالتُمُنُنُقُاطُاالتُصُالُ
8

الوضعُيفُاالعتُبُارُإمكانيةُمجُعُالبيُانتُمنُخاللُأدواتُ
الوةُعُلىُذلُكُ،يُبُ ُ
الو ُطنيةُواملكاتبُامليدانيةُ.وعُ ُ
ُ
استخراجُالبيانتُمنُشبكةُاإلنرتنتُواليتُهيُتتُالتجربةُيفُالوقتُاحلايلُ.
• تُنظيمُاالستُطالعاتُواالستبيانتُاإللكرتونيةُواملقابُالتُُواملناقشُاتُالماعيةُاالفرتاضيةُعبُتطبيقاتُشبكةُ
املدعنيُالعُامنيُوالقضُاةُواحملامنيُومُقُدميُ
املعلوماتُمُ ُعُاملختُصنيُاملعنينيُيفُمُالُالعُدالُةُالُنائيةُ(الشُرطةُو ُ
املسُاعُدةُالقُانونيةُوماُإىلُذلُك)ُومُنُظمُاتُاجملتُمعُاملدُينُلتُوثيقُاألثرُاخلاصُلكوفي ُدُ–ُُ19وتُدابريُاحل ُدُمُنُ
النوعُاالجتُماعيُضُدُالنُساءُوالفتُياتُ،
شارهُعلىُالضُحاايُُوعلىُاستُجابُةُالعُدالةُالُنائيةُللعُنفُالقائمُعُلىُ ُ
انتُ ُ
الفعالةُعلىُاملدىُ
وكذلُكُإلنشُاءُقُاعُدُةُبيانُتُمرجعيةُومُنُاقُشُةُالتُ ُدخُالتُلضُما ُنُاستُجابُةُالعُدالةُالنائيةُ ُّ
القُصريُوالطُويل.

الرتاكُمُاتُاحلاليةُواملتـُ ُوقُعةُيفُالتعاملُمعُحاالتُالعُنفُالقائمُعلىُالنُوعُاالجتُماعيُ
• تُقييمُاحتُماليُاتُوحُجمُ ُ
ضُدُالُنساءُوالفتُياتُيفُضُوءُحُالةُالطوارئُاملتـعلقةُبكوفيدُ–ُُ.19
بُناءُالقُدراتُ:
• إعدادُوتُنسيقُبُرامُجُتُدريبُوأنشُطُةُاملسُاعُدةُالفنيةُاألخرىُملسؤويلُالعُدالُةُالُنائيةُلتُبدأُمبجُُردُإنتُهاءُتُدابريُ
احلدُمُن ُانتُشُارُُكوفي ُد ُ– ُُ ُ.19ومىت ُأمكُنُ ،يُكُن ُبُدء ُاملرحُلُة ُاألوىل ُمُن ُالتُدريب ُعُن ُ ُطريق ُمنُاذج ُالتُعلمُ
اإللُكرتوينُو/أوُالنُ ُدواتُذاتُالصلةُُعُبُاإلنرتنتُ،عُلىُأ ُنُيتمُتُصميمُالبنمُجُالتُدرييبُ ُوفقاُلالحتياجُاتُ
بناءًُعلىُاملواضُي ُعُاليتُتشملهاُأوُتـُتُناوهلاُأدُواتُوأدُلُةُمكتُبُاألمُمُاملتحُدةُاملعينُ
والثـُغُراتُاملوجودُةُابلفُعلُ ُ

ابملخُ ُدراتُوالريةُبشُأنُالعُنفُضُ ُدُاملرأةُوالعُنفُضُ ُدُاألطفالُ.
ُ
ِ2ِ.4خِياراتِطويلةِاألجِلِِ(بعدِرفعِإجراءاتِتقييدِحِريةِاحلركة) ِ

املدعني ُالعُامني ُوالقُضُاة ُواحملامُني ُومُقُ ُدمي ُاملسُاعُدةُ
رطة ُو ُ
• تُنفي ُذ ُبرامج ُتُدريبية ُملسؤويل ُالعُدالة ُالُنائية ُ(الشُ ُ
املدينُمُ ُعُالُرتكيزُعلىُأثرُجائحةُُكوفي ُدُ–ُُ19والتُدابريُذاتُالصُلةُ
القُانونيةُومُاُإىلُذلك)ُومُنُظُماتُاجملتُمُ ُعُ ُ
املطبقةُعُلىُالضُحاايُوالنُاجُياتُمنُالعُنفُوالدروسُاملستـُفُادةُفيماُيتعلقُبقُواننيُوسياسُاتُاملنعُواالستُجابةُ
للعُنفُاليتُتُراعيُالفُوارقُبُنيُالنسُنيُواملراعُيةُللطُفلُ.
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الدعم ُالفين ُألجهُُزة ُاإلدعُاء ُالعُام ُوالسُلطُات ُالقضائية ُيفُاحلد ُمُن ُتُراكُم ُقُضااي ُالعُنف ُضُدُ
املشورة ُو ُ
• تُقدي ُ ُ
النُسُاءُوالفُتُياتُنتيجةُتـُفُاقُمُُكوفي ُدُ–ُُ،19وذلُكُمُنُخُاللُتُدابريُمُصمُمُةُُوفقُاًُللسياقُالوطينُلكُلُدُولُةُ،

الًُذلُكُ:
شُامُ ُ
◄

ناول ُقُضااي ُالعُنف ُالقُائم ُعُلى ُالنُوعُ
عق ُد ُجُلسُات ُمتخصصة ُأو ُدوائــر ُمُاكم ُإضافية ُمُتـُنُقُلة ُتـُتُ ُ
االجتُماعيُضُدُالنُساءُوالفتُياتُبشُكلُحُصري؛ُ

◄

ووضع ُنُظُام ُأكثُرُُكُفُاءةُ
التُدابري ُالتُنظيمُية ُالداخُليةُ :مُثل ُإنشُاء ُفُريق ُلتُخفيف ُتُراكُمُات ُالقُضاايُ ُ ،
إلدارةُالقُضاايُُواستُخُدامُالنُمُ ُاذجُاإللُكرتونيةُوامللفُاتُاإللُكرتونيةُللمُحكمةُ،وعُقدُاجتُماعُاتُاملرئيُةُ
االفرتاضيةُمنُخاللُتكنولوجياُووسائلُاالتصالُاملستحدثة؛ُ

◄

التُدابري ُالتنظيمية ُاخلارجُيةُ :مُثل ُاإلجراءات ُالتُشغيلية ُاملوحُ ُدة ُأو ُمُذكُرات ُالتُفاهُم ُمُ ُع ُاملؤسُسُاتُ
األخرىُذاتُالصُلةُللحدُمُنُالتُأخري؛
ُ

◄

التُدابريُاإلجرائيةُ:مثلُتُسنيُوتطويرُنُظامُتُدي ُدُمُواعي ُدُجلسُاتُاحملكمُةُوتُقليلُنُسبةُأتجيلُنظرُ
الدعاوىُ.

◄

يُبُأنُتُميُُكُلُهذهُالتُدابريُمُبادئُسُالمةُالضُحاايُومُسُاءلُةُالنُاةُُواملصلحُةُالفضلىُللطفلُاليتُ
تُعتُبُ ُمُبادئ ُأساسُية ُيف ُقُضااي ُالعُنف ُالقائم ُعلى ُالنُوع ُاالجتُماعي ُضُد ُالنُساء ُوالفتياتُ ُ .ويشارُ
كذلكُإىلُأنهُيـتعنيُأنُيُضُ ُعُاستُخدامُالعُدالُةُالتُصاحلُيةُأوُالتُحويلُأوُبُدائلُالسُجنُإىلُمُاذيرُ
عدمُتُفعيلُنظامُاإلحالةُ
الدوليةُذاتُالصُلةُ.عُلىُسُبيلُاملثالُ،يُبُ ُ
مُ ُددُةُ ُوفقُاًُللمُعايريُوالقواعُ ُدُ ُ
التلقائيُأوُاإللزاميُإىلُالعُدالةُالتُصاحليةُأوُغُريهاُمُنُحُلولُالنُُزاعُالبُديلةُُ،كمُاُيُبُااللتُزامُالصُ ُارمُ

اطر ُالسُالمُة ُيفُ
ابملوافقة ُاملستُنرية ُوالضمُانت ُاإلجرائية ُوالقانونيةُ ،ابإلضافة ُإىل ُوجوب ُمُراعُاة ُخمُ ُ
جازيه؛ ُُوحُق ُالضُحااي ُيفُأن ُيُـ ـتُم ُإخطارهُن ُابإلفراجُ
القرارات ُاملتُعلُقُة ُابلتُحويل ُأو ُالتدابري ُالغريُإحتُ ُ
عُنُالاينُ .

10

