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 )19-کووید( -واکنش به بیماري کروناویروس

 )UNODC( هاي موضوعی دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحددستور عمل

 پایه بر ضدّ زنان و دختراني خشونتِ جنسیتْ درباره

 

 پایه بر ضدّ زنان و دختراندر خشونتِ جنسیتْ 19-کووید. تأثیر 1

ي به منزله شریک جنسیورزي از سوي ، با در نظر گرفتن خشونتGBVAWG(1( ترانپایه بر ضدّ زنان و دخخشونتِ جنسیتْ
هاي . موقعیتگرددي اجتماعی میانسجام و توسعه از بین رفتنترین شکل، در بسیاري جوامع به شدت رواج دارد که سبب رایج

 بخشد.ها و جوامع شدت میبه افراد، خانوادهاین گونه خشونت را نسبت  خطر بروز، 19-کوویدگیري جاري همهاضطراري، مانند 

که در در بسیاري از کشورها در سراسر جهان به اجرا درآمده است، اختالل  منع کامل عبور و مرورهاي ناظر بر سیاستدر واقع، 
اد مخدر و کاهش تر موي خانوادگی، فشار، مصرف بیشهاي حمایتی، تغییرات ناگهانی در عرصهدر نظم اقتصادي، اجتماعی و شبکه

 .دهدرا افزایش می پایه بر ضدّ زنان و دخترانخشونتِ جنسیتْآمدهاي پیخطر و بروز احتمال دسترسی به خدمات چه بسا 

قایل شدند که  شانمنطقه مورد نظربه  وآمد افرادرفتاند و موازینی براي محدودیت ي جمعی اعمال کردهبرخی کشورها قرنطینه
-در معرض خطر خشونت -هاي دیگرگذشته از چالش -در شرایطی که زنان و کودکان را ،اندن در محل اقامت استاحتماالً مستلزم م

 دهد. قرار می هاي شدید

شریک جنسی افزایش گذاري و تشویق مردم به ماندن در خانه، احتمال دارد خطر بروز خشونت از سوي با برقراري موازین فاصله
در معرض را  هاي ایمنی نیست، زیرا اغلب اوقات خانه جایی است که آننان و کودکان ماندن در خانه گزینهبراي بسیاري از ز 2.یابد

توجهی و/یا هاي جسمانی، جنسی، روحی، و اقتصادي و بیقتل، سوءاستفادههاي دیگر خشونت، از جمله خطر خشونت جنسی و شکل
اهمیت دارد که کودکانی که شاهد سوءاستفاده هستند، خود قربانیان خشونت شمرده دهد. اذعان به این نکته کنترل زورگویانه قرار می

 شوند.  می

گیرند کنند، اکنون در معرض خطر خاصی قرار میپدر و مادر خود زندگی میکودکانی که به طور معمول زیر سرپرستی مشترك 
ي عاطفی جدایی از والد کرد. ضربهها بدرفتاري میند که با آنبردبا والدي به سر می 19-کوویداگر در طی موقعیت اضطراري ناشی از 

 هاست. ي یکی از این مخاطرهدیگر و/یا خواهران و برادران از جمله

                                                           
1 Gender-based Violence against Women and Girls 

و خشونت بر ضّد  19-کوویدي ) دربارهWHOهاي سازمان جهانی بهداشت (تر، بنگرید به اسناد نوشتههاي خاص و اطالعات بیشبراي کسب آگاهی از نمونه  2
 زنان.
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آید. بر به شمار می پایه بر ضدّ زنان و دخترانخشونتِ جنسیتْهاي دیگر ي اقتصادي یک شکل متناظر رایج با شکلسوءاستفاده
، محتمل است که زنان و کودکان، به ویژه، از 19-کوویدگیري رات اقتصادي نامطلوب دیگر مرتبط با همهتأثیکاري و بستر بی

توانند کاالهاي اساسی زنانی که نمیممکن است هاي مرتبط با آن در این زمان آسیب ببینند. ي اقتصادي و محرومیتسوءاستفاده
کند یا آن که به قدري نگران اند شان جلوگیري میها از بیرون رفتنگر آنستفاده(مانند غذا و دارو) را بخرند زیرا شریک زندگی سوءا

هاشان پولی در اختیارشان توانند بگذارند یا براي خرید نیازمنديگر تنها در خانه نمیکه فرزندشان را با شریک زندگی سوءاستفاده
 در معرض خطرهاي خاصی قرار گیرند. شود،گذاشته نمی

زنند. زنان (مادران) به طور نامتناسبی هدف این خشونت آمیزي در خانه دست میموارد، نوجوانان به رفتارهاي خشونتاي در پاره
رود بسیار می شناسد. احتمالِهمواره آن را به رسمیت نمی کیفريگیرند. با وجود رواج این شکل از خشونت، نظام عدالت قرار می

ه خطر بیابد، عبور و مرور افزایش می کامل با خانه ماندن اجباري حاصل از منعي نوجوانان وزدر شرایطی که خشونتامنیت زنان، 
 بیفتد.

قطعیت سان گسترش نیافته است، اما آن چه صورت گرفته است به طور یک 19-کوویدهایی که براي مهار از این رو، تأثیر اقدام
خانمان، یافتگان از خشونت خانگی، زنان بیي معین، از جمله قربانیان و نجاتهابه طور نامتناسبی بر گروه 19-کوویدآن است که  دارد 

زنان و دخترانی که از ، 19-کوویددر دوران شرایط اضطراري ناشی از شیوع . گذارداثر می پیرزنان و زنان و دختران داراي معلولیت
کنند ، به طور ویژه، در معرض خطر قرار هاي جنگی زندگی میهاجر هستند یا در منطقمهیا جو، یا آواره، پناهنده، پناه محروم آزادي

هاي بشردوستانه قرار کمک هایی که زیر پوششهاي پناهندگی و منطقهدارند. براي نمونه، شواهد و مدارك به دست آمده از اردوگاه
شوند، داري یا اسکان داده میدیگر نگهمجاورت یکها یا افراد براي مدت طوالنی در نزدیکی و کنند که هر جا که خانوادهدارند تأیید می

 3بر میزان خشونت بر ضدّ زنان و کودکان افزوده شده است.

رسانی مربوط به شکایات و دادخواهی، قوه هاي خدماتهاي پیش روي نیروي پلیس، خدمات، دستگاه.  چالش2

 19-کوویددر زمان شیوع  کیفريعدالت هاي نظام قضاییه و سایر بخش

  استفاده  19-کوویدتر بهداشت همگانی براي رویارویی با هاي عاجلاقداماجراي  رايب کیفريظام عدالت نمنابع
 .شودمی

 بر ضّد  هپایتْیخشونت جنسگویی به حوادث مربوط به هاي مجري قانون براي پاسخها و ادارهنیروي پلیس و شعبه
اي براي هاي ویژهها و نقشهچنین ممکن است فاقد برنامهتیار دارند. همتري در اخزمان و منابع انسانی کم زنان و دختران

شان براي اعمال هاي اجراییگویی به چنان حوادثی در طی دوران شرایط اضطراري باشند و احتمال دارد که اولویتپاسخ
کان دارد در کشورهایی با ضعف هاي مربوط دیگري سوق یافته باشد. امگذاري اجتماعی و اقدامقرنطینه، نظارت بر فاصله

هاي مجري قانون معطوف به واکنش ها و ادارههاي اقتصادي موجود، تمرکز نیروي پلیس و شعبهحاکمیت قانون و محدودیت

                                                           
هاي سازمان جهانی بهداشت چنین به نوشتههمو   /48180662https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedنگاه کنید به: تر، براي کسب آگاهی بیش  3
)WHOو خشونت بر ضدّ زنان. 19-ي کووید) درباره 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24818066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24818066
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اقتصادي و آمدهاي پی ها بر اثرمیزان آنهایی گردد که هاي عمومی، غارت و جرم و جنایتنشان دادن نسبت به ناآرامی
 افزایش یافته باشد. 19-کوویدبه  اجتماعی واکنش

 تعلیق شدند و/یا به تعویق افتادند که به این دادخواهی قضایی ي دعوا/اقامههاي در بسیاري از کشورها، جلسه
حمایت یا قرار یا اضطراري از قبیل  مجوزهایی موقت(براي نمونه صدور  اندازندنیز به تأخیر میرا ترتیب حمایت قضایی فوري 

خشونت نسبت به  کیفريهاي عدالت شود که در دراز مدت بر کارآیی و کیفیت واکنشها ایجاد مینبوهی از پروندهمنع) که ا
 گذارد.اثر می بر ضدّ زنان و دختران هپایتْیجنس

 سی به وکیل از جمله ها، دسترگاههاي تلفن اضطراري، مراکز بحران، پناهاحتمال دارد که خدمات دیگر مانند خط
ی از قربانیان کاهش یابد یا متوقف گردد، که این امر بیش از پیش حقوقی و خدمات مربوط پشتیبان به معاضدت دسترسی

 کاهد.رسانی میبه منابع معدود کمک را آمیزهاي سوءاستفادهداراي ارتباط دسترسی زنانِ

ي دسترسی یافتن به هاي منع  کامل عبور و مرور، زنان و دختران براممکن است، به دلیل اعمال سیاست •
و مددجویی  بر ضّد زنان و دختران هپایتْیخشونت جنسها و مقرّهاي نیروي پلیس براي گزارش دادن سریع موارد کالنتري

چنین برقراري ارتباط تلفنی جهت گزارش همرو شوند. تري روبههاي بیشهاي دیگر حمایتی با دشواريقضایی و شکل
ها دارند به هاي تلفن اضطراري براي ایشان دشوارتر خواهد بود زیرا آنه یا دسترسی به خطها اعمال شدخشونتی که بر آن

هاي کنند و براي برقراري چنین ارتباطشان زندگی میکنندگانروز در طول هفته با آزاردهندگان و سوءاستفادهطورشبانه
 تلفنی هیچ نوع حریم خصوصی ندارند.

 19-کوویدپایه بر ضدّ زنان و دختران در طی و پس از بحران به خشونت جنسیتْ کیفريهاي نظام عدالت . واکنش3

 

 :بزنند دست هاي زیربه اقدام بایستگذاران میها و سیاستدولت 3,1

  ،به روشنی و بایستی هاي کشور، دادگستري و رفاه اجتماعی) میخانهوزارتدر مقامات دولتی مربوط (براي نمونه
گو بودن نسبت به آن، ولو در زمان و پاسخ بر ضّد زنان و دختران هپایتْیخشونت جنسکه جلوگیري از  علنًا نشان  دهند

-بایست اقدامچنین میباشد و هم کیفريعبور و مرور، باید اولویت مقامات رسمی عدالت  کاملگیر و منع هاي همهبیماري

 صورت پذیرد.هاي هشدار دهنده و تنبیهی ویژه براي تخلّف از این سیاست 

 دسترسی به خدمات را اولویت بخشند که براي برخورد با خشونت بر ضدّ زنان و دختران، هایی منابع و کوشش
افزایش تقاضا گویی به پاسخها، از جمله، عبارت اند از کسب آمادگی براي کند. این کوششمیرا تضمین  هاو تداوم آن اساسی

و  قضاییمعاضدت حقوقی و خدمات هاي دیگري براي اسکان مورد نیاز، ها و گزینهگاههاي تلفن اضطراري، پناهبراي خط
 پلیسی اساسی.
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 چنان بتوانند قربانیانی را که در معرض خطر اند بایست هممی کیفريکم آن که نهادهاي عدالت دست
 .اي تدارك ببینندچارهشان برايشناسایی و پشتیبانی کنند و 

 بایستی داراي هایی که در پی اعالم وضعیت اضطراري وضع شود میا یا سیاستهاي از اقدامهر مجموعه
 ردیف بودجه باشد.

 هایی که به قربانیان و نجاتهاي غیر دولتی، به ویژه آن سازمانپذیر براي سازمانادامهي تأمین بودجه-

 کنند، بسیار مهم است.اساسی عرضه می یافتگان خدمات

 هاي خطالف) که  رساند به اطالع همگانبتوان مراتب زیر را تا  کنندرسانی هزینه آگاهیي هاپویش/براي کارزارها
هاي حمایتی ادامه دارند و کارهاي قضایی و اقدامب)  کنند؛چنان کار میتلفن اضطراري اختصاصی براي زنان و دختران هم

این که و ت) شود؛ ها رعایت میدر آن 19-کوویدبوط به هاي بهداشتی مرها باز هستند و توصیهگاهپناهپ)  قابل استفاده اند؛
که از متوقف، مجازات، و/یا تنبیه شدن از سوي مراجع  آنمنع کامل عبور و مرور بیزنان و دختران مددجو حتی در ایام 

 شان را ترك گویند. توانند خانهدار واهمه داشته باشند میصالحیت

 هاي اي متعددي (براي نمونه، تلویزیون، رادیو، اینترنت، رسانههبایست از راهچنین کارزارهایی می
 ي مورد نظر عرضه شود.هاي اصلی جامعهي زبانها به همهپذیر باشد و به مطالب آناجتماعی) دسترس

 وجود و آید) هاي آن در پایین می(که نمونه هاي دادرسی جاريبه خرج دادن در آییننعطاف ابه مدد  بایستمی
 را تضمین کنند:اقدامات حمایتی قضایی پذیري دایمی سدستر

  و حمایتی از راه دور مجاز باشد؛ صدور مجوزهایی موقتدرخواست براي 

 تمدید مجوزهاي موجود به طور خودکار میسر باشد؛ 

 بتوان اظهارنامه یا شواهد و مدارك دیگر را به شکل الکترونیک ارائه داد؛ 

 ها بتوانند قربانیان را نمایندگی کنند و طوري مورد پشتیبانی ند تا آنوکال را به طرز مؤثري دخالت ده
هاي حقوقی را بررسی کنند، به ویژه در مواردي که ي گزینهقادر باشند همهقرار دهندکه قربانیان 

رود قربانی به ارتکاب جرم محکوم شود زیرا براي مقاومت در برابر متخلف دست به اقدامی احتمال می
 که چه بسا منجر به آسیب جسمانی متخلف شده است.زده است 

 هاي بخشی به پروندهبا اولویتنظام دادگستري بتواند  هاي مالی دولتی را به قدر کفایت تخصیص دهید تاکمک
 هاي کیفري وي مورد انتظار پروندهافتادههاي جدّي دیگر امور عقبمربوط به خشونت بر ضدّ زنان و دختران و جرم و جنایت

 هاي دادرسی حمایتی را کاهش دهد.نامهآیین

 هاي به عمل آمده براي به دلیل بروز اختالل در توافقکودکان ممکن است که به رسمیت بشناسید هایی را مخاطره
بگیرند.  فارق از این که کودك مجاز باشد با در معرض آن قرار گر سرپرستی مشترك یا اجبار به زندگی با والد سوءاستفاده
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بایست امکانات اضافی پشتیبان، از جمله ... به والدین ، در تمام موارد ناظر بر سرپرستی مشترك، میر دو والد زندگی کنده
کنند. در مواردي که گر زندگی نمیعرضه گردد تا اطمینان حاصل شود که کودکان در دوران قرنطینه با والد سوءاستفاده

هاي الزم صورت پذیرد تا از بازگرداندن ایمن کودکان نزد والد غیر پشتیبانی بایستچنین وضعیت تشخیص داده شود، می
 گر اطمینان حاصل کرد.سوءاستفاده

 بایست:می کیفريعدالت  مهاي نظاها/شعبه. اداره3,2

 گردد و اقدامهایی طراحی میشوند و برنامهاند از خانه بیرون میتضمین کنند که کسانی که مرتکب خشونت شده-

 ها در جایی جداگانه بمانند.آید تا، در دوران منع کامل عبور و مرور، آنایی به اجرا در میه

 گري خانه توانند براي رها شدن از بدرفتاري و سوءاستفادهمی تضمین کنند که زنان و دختران در معرض خشونت
هاي در چارچوب توصیهاین که محل ایمنی رو شوند و آن که با هیچ گونه محدودیت یا مجازاتی روبهرا ترك گویند، بی

تر میان دستگاه پلیس، بایست براي همکاري بیشچنین میبراي رفتن دارند. هم 19-کوویدگیري مشخص مربوط به همه
هاي مربوط به خشونت خانگی سازوکارهایی تدارك دیده شود تا قربانیان بتوانند با گاهي مدنی و پناههاي جامعهسازمان
 ن به محلی ایمن راه پیدا کنند.اطمینا

 توجیه شوند و اطالع داشته باشند که  19-در خصوص کووید ،مرتبط دیگرهاي دستگاهکارکنان  نیروي پلیس و
چنان تأثیر خواهد گذاشت و بدین ورزي نسبت به دختران و زنان همهایی مانند خودْقرنطینگی بر خشونتگونه موضوعچه

 آورند.میهاي اضطراري آمادگی به دست تمالی میزان تماسي افزایش احترتیب درباره

 کاران مربوط (یعنی پزشکان، پرستاران، هاي موردي و ویژه با بهداشتنامهوافقتهاي زیر، با در نظر گرفتن نمونه
 رش دهند:ي موارد خشونت گزامستقیم بتوانند دربارههاي ها) تدوین شود تا زنان و دختران در معرض مخاطرهداروخانه

 به کردن  براي عمل هاي مطمئنیها با به کارگیري یک رمز به مکاندر شهر والنسیا، در اسپانیا، داروخانه
 ؛مبدّل شدندها نامهوافقت

   در انگلستان و ویلز، پلیس براي افزایش میزان تماس براي کمک خواستن در مواقع خشونت خانگی در
هاي تلفن توانند به شمارهدیدگان میت؛ بدین معنا که خشونتدوران قرنطینه تمهیدي اختیار کرده اس

آن که صحبت کنند یک رمزي را وارد هاي اضطراري زنگ بزنند و بیسه رقمی معمولی براي تماس
 کنند. 
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 دهیِ برخط در خصوص زنان و دختران پشتیبانی کنند و علنًا این کار را (به دهی/مشورتاز سازوکارهاي گزارش
هایی را و دیگر اقدام 4‘رد کردن سریع صفحه’هاي رسانی اینترنتی)، از جمله دگمههاي اطالعابزارها و پایگاهها، مهبرنامدد 

 کند، ترویج کنند.گر جلوگیري میکه از ردیابی فرد   پرخاش

 ر دوران دیده دیابی و دسترسی به سازوکارهاي حمایتی و خدمات اساسی براي زنان خشونتتضمین دهند که دست
ي این موارد باشد: دسترسی به ابزار ادامه و افزایش یابد. ضروري است این خدمات دربرگیرنده 19-گیري کوویدهمه

و نیز سازوکارهاي جدید  اي باشد که بتوان از راه دور به کار بست، تداوم دسترسی به تدابیر موجودالکترونیکی یا هر وسیله
 ها و قضات تدارك دیده خواهد شد.براي وکال، دادستان که با برقراري نوبت کاري مخصوص

 هاي ایمنی ریزيهایی به پلیس و مقامات رسمی مربوط دیگر تا از قربانیان در چارچوب برنامهصدور دستور عمل
هاي ي قرنطینه، خانه ماندن و اقدامهایی صورت پذیرفته است که مخاطرات ویژهي خطرسنجیپشتیبانی کنند که بر پایه

 در نظر دارند.را  19-دیگري براي مقابله با رواج کووید

 گیري از آید و با بهرهدر زندان به عمل در می 19-هاي الزم جهت کاهش تأثیر کوویددر عین حال که اقدام
یگزینی که بایست از آزادي یا تدابیر جایابد، میها کاهش میي زندانتدابیري براي آزادي زندانیان جمعیت بیش از اندازه

 دهد خودداري کرد. ضرورت دارد که به ویژه موارد زیر رعایت گردد:تري قرار میزنان و کودکان را در خطر خشونت بیش

  گیري تصمیمشود به مربوط میکه د گیرد و مورد نظر قرار شواز نظر ایمنیِ قربانیان ارزیابی خطراتی را
مجازات یا  عفو مشروطآزادي به قید وثیقه، آزادي مشروط،  مانند، زادي یا تدابیر غیر زندان و حبسي آدرباره

 اند؛کارانی که مبادرت به تکرار جرم کرده، به ویژه در مورد مجرمان خطرناك و خالفتعلیقی

 تضمین  گاه باخبر شوند،حق و حقوق قربانیان را براي آن که از آزادي متجاوز/ مهاجم از زندان یا بازداشت
 شود.

 ستیبامی کیفريت رسمی نظام عدالت مقاما 3,3

 ورزي نسبت به زنان و کودکان اولویت باالیی داده میچنان به رسیدگی به موردهاي خشونتتضمین کنند که هم-

 آزاردهندگان خودهایی که با برند، به ویژه آنشود و میزان افزایش خطر براي زنان و کودکانی که در قرنطینه به سر می
 ؛شوددر نظر گرفته می، کنندزندگی می

 آیند که در ورزي خانگی اند خود جزو قربانیان خشونت به شمار میاذعان کنند که کودکانی که شاهد خشونت
ها قرار گیرد. چنین تدابیري، از جمله، عبارت اند از: گرانه کامل در دسترس آنبایستی یک رشته تدابیر حمایتنتیجه می

                                                           
4  quick escape buttonتواند با زدن این دگمه ي اینترنتی این سازوکار تدارك دیده باشد، به محض این که کاربر احساس خطر کند میگر در پایین صفحه، ا

و بدین ترتیب شخص دیگري نتواند دریابد که او در حال  )Google Homepageي اول هر مرورگري برود (مثًال خنثایی مانند صفحه يبالفاصله به صفحه
خواندن چه چیزي بوده است. براي نمونه، براي آگاهی از سودمندي این سازوکار در موارد خشونت خانوادگی، نگاه کنید به: 

escape/-https://dvnconnect.org/quick. 

https://dvnconnect.org/quick-escape/
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ي قربانیان ، دسترسی رایگان به معاضدت حقوقی و اعتبار حقوقی یافتن به مثابهاعی کودكاجتم-یو پشتیبانی روان مشاوره
 گردد).ها نیز میخشونت (که بدین ترتیب قرار گرفتن در فهرست صدور مجوزهاي موقت شامل حال آن

 والدین (معموالً  هایی اذعان کنند که نوجوانانِ در معرض خشونت در ارتباط بابه بروز خطرهاي پیچیده در موقعیت
اي در پیش گرفته خواهد که گرانهشوند، و الزم است در این موارد اطمینان دهند که تدابیر حمایتمادرشان) درگیرش می

ها را نشان دهند تا هاي متناسب با سن و سال آنزمان واکنشایمنی و رفاه حال روانی قربانی/قربانیان را تضمین کند و هم
 اند، محفوظ بماند.تصوراً درگیر رفتارهاي خشن شدهحقوق کودکانی که م

 دهد، براي هایی بهره بگیرند که ارتباط و دسترسیِ پلیس و نیروي انتظامی را گسترش میدر صدد برآیند از فرصت
اي توجه رسانه 5هاي‘جار زن’ گیري از این امتیاز که مردم معمولی بههاي دور دست با بهرهنمونه از راه دسترسی به منطقه

 دهند.تري نشان میبیش

  شدگی میهایی که به قربانیو کاهش موقعیتبا هدف افزایش دسترسی قربانیان به گرفتن پشتیبانی و حمایت-

بر ضدّ زنان و  هپایتْیخشونت جنسهاي مرتبط با ها یا حادثهي گزارش، بر پایههادها و خانوابراي پایش و کنترل محلهانجامد، 
 . براي نمونه، اتخاذ کنند رانهیگشیپ ریابتد، دختران

 به نحوي بازدیدهاي خود را توجیه کند که ها براي بازرسی سر بزند و آن که وارد شود به خانهتواند بیپلیس می
ي خدمات ي عرضهتواند بگوید که دارد دربارهگر تحریک نشود و قربانی به خطر نیفتد. پلیس میسوءاستفاده

چنین اعالم کند که وظیفه دارد از این بابت اوضاع را بسنجد و در نتیجه کند. همرسانی میاطالع اساسی در منطقه
ي کار را چنین ادامهگیري کرد و همتوان با تلفن پیگردد. این موضوع را میچند روز بعد دوباره براي بازرسی برمی

 .به مددکاران یا مشاوران مربوط به خشونت خانوادگی واگذار کرد

 کانون بحران اند مستقر گردند تا حضور پلیس را یادآور شوند، آن هایی که بایست در محلهواحدهاي سیّار پلیس می
 گذاري اجتماعی نظارت داشته باشد.هم از این دیدگاه که نیروي پلیس مأموریت یافته است که بر فاصله

 )UNODC( دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد هاي. واکنش4

 وآمدها در دست اجراست)هایی براي محدود کردن آزادي رفت(هنگامی که اقدام کوتاه مدتهاي گزینه 4,1

 جلب پشتیبانی همگانی

 خشونتِ جنسیتْبه  19-گیري کوویدبایست در زمان همهگونه میچه ي این که نظام عدالت کیفريرا دربارههاي اصلی پیام-

هاي از راه توییتر یا رسانه هاي مربوط را در این عرصه نشان دهدواکنش نشان دهد و اولویت پایه بر ضّد زنان و دختران
 ؛دیانتشار دهاجتماعی دیگر 

                                                           
5  eedsf ،شوندیروزآمد م یاپیطور پبه کاربران که به ییمحتواها يهعرض يبرا ياقالب داده ینوع :https://wiki.apll.ir/word/index.php/Feed 

https://wiki.apll.ir/word/index.php/Feed
https://wiki.apll.ir/word/index.php/Feed


 

 
8 

 

 و نمایندگان منطقه دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحدي کشوري هاي مربوط همکاري کنید تا با نمایندهبا رسانه-

ي آن نشریه انتشار دهند که در ي مقابل سرمقالهاي به قلم او در صفحهکنند یا نوشته اي یا هر مقام مسئول مرتبط مصاحبه
دفتر مقابله با هاي ضروري مطرح شود و پشتیبانی المللی درخواست مداخلهي استانداردهاي بینآن مصاحبه یا نوشته بر پایه

 ؛پیشنهاد گردد مواد و جرم سازمان ملل متحد

 ازوکارهاي منفی بالقوه، مانند متوسّل شدن به مواد مخدر و خشونت نی همگانی به عمل آورید که از سهایی پشتیبااز برنامه
ها از جمله عبارت اند از: دسترسی به مراکز خدمات بهداشت روان و تسکین فشار کند. این برنامهخانوادگی، جلوگیري می

 و غیره. هاي پرتنشهاي تربیت فرزندان در موقعیتروحی، ابزار و شیوه

 مشیحمایت از تعیین خط

 هایی مجازي با شرکت مقامات رسمی مربوط از نهادهاي عدالت کیفري ترتیب دهید وگوهایی تلفنی یا کارگاهگفت
بحث  بر ضدّ زنان و دختران هیپاتْ یاز خشونت جنس گانافتهینجاتبر  19-هاي مربوط به مقابله با کوویدي تأثیر اقدامتا درباره
گویی مؤثر به مسایل عدالت کیفري را تضمین هایی را ترویج کنید که در کوتاه مدت و دراز مدت پاسخو گزینهکنید و فحص 

 ؛کندمی

  نفعان ي ذيبراي نهادهاي عدالت کیفري، که به شکلی جامع همه هاي عملیاتی استانداردروشاز تدوین یا بازبینی
به  بر ضدّ زنان و دختران هیپاتْ یاز خشونت جنس گانافتهینجاتیابی و دسترسی سازد، پشتیبانی کنید تا از دسترا درگیر می

اطمینان حاصل  19-کووید ياضطرار شرایطدر  اصلی دیگرِ دستگاه پلیس و قضاییو خدمات  قربانیسازوکارهاي حمایت از 
 گردد.

 ارزیابی و نظارت

 ي سطوح و با هر نوع رکی در هر قالب و در همهکشی و تجاوز جنسی/جسمانی، به گردآوري مدابا تمرکز بر زن
توان به مدد کارشناسان مسئول در سطح ملی و در دفاتر اقدام کنید. این کار را میورزي در قلمرو خانگی روند خشونت

ها از داده در نظر بگیرید که در حال حاضر امکان استخراجچنین هم ها انجام داد؛ ها/مقالهها/گزارشاستانی با گردآوري داده
 اند.ي آزمایش گذاشتهرسانی را به بوتههاي اطالعپایگاه

 ) هاي بخش، ها، قضّات و قّضات دادگاهنیروي پلیس، دادستانبا شرکت متخصّصان مربوط در نظام عدالت کیفري
متمرکز  و بحث الکترونیک، مصاحبه نظرسنجی یک رشته ي مدنیهاي جامعه) و سازمانوکال و مشاوران حقوقی و غیره

هاي هاي مرتبط با کنترل شیوع آن و نیز تأثیر واکنشو اقدام 19-ترتیب دهید تا تأثیر خاص کوویدگروهی به شکل مجازي 
در کوتاه مدت و  نظام عدالت کیفري هايتأیید واکنشچنین به منظور نظام عدالت کیفري را بر قربانیان مستند کنید. هم

 وگو کنید.هاي مورد نظر بحث و گفتي مداخلهبندي کنید و دربارهالعات پایه را گردآوري و دستهاي از اطمجموعه دراز مدت

 پایه بر ضدّ زنان و دخترانجنسیتْ  خشونتِهاي مربوط به احتمال و میزان انباشت موجود و نیز برآورد آتی پرونده 
 ارزیابی کنید. 19-را در پرتو شرایط اضطراري کووید
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 سازيظرفیت

 ي فنّی گرانههاي حمایتنظام عدالت کیفري و نیز اجراي فعالیتصان متخصّه هاي آموزشی ببرنامهي عرضهاي بر
متوقف گردد،  19-که به محض این که اقدامات جاري براي کنترل کوویدآمادگی کسب کنید و هماهنگی به عمل آورید 

ي گفتارهاي مبتنی بر آموزش اینترنتی و/یا وبینارها، مرحلهز درسگیري اهر جا که مقدور باشد، با بهره ها آغاز گردد.فعالیت
بایست با در نظر گرفتن نیازها و خالءهاي خاص موجود مورد جرح ها را میتوان آغاز کرد. این آموزشمقدماتی آموزش را می

دفتر هاي ر ابزار و دستور عملهایی که در حال حاضر دي موضوعتوان بر پایهو تعدیل قرار داد. این جرح و تعدیل را می
  6خشونت بر ضدّ زنان و کودکان گنجانده شده است، انجام داد. مرتبط با مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد

 وآمدها متوقف شد)هاي مربوط به اعمال محدودیت رفت(پس از آن که اقدام دراز مدت هايهگزین. 4,2

 هاي بخش، وکال و ها، قّضات و قضّات دادگاهفري (نیروي پلیس، دادستانبراي متخصّصان مربوط نظام عدالت کی
و تدابیر مرتبط در خصوص  19-ي کوویدي مدنی، با تمرکز بر تأثیرات ویژههاي جامعهمشاوران حقوقی و غیره) سازمان

گیريِ ي پیشدر زمینه موختهآهاي و نیز درس بر ضّد زنان و دختران هپایتْیخشونت جنسگان از یافتهقربانیان و نجات
 هاي آموزشی اجرا کنید.گو برنامههاي پاسخورزي و قوانین و سیاستاز خشونت حسّاسو جنسیتْ  حسّاسکودكْ

 ي قضاییه براي کاستن از انباشت آن دسته از رسانی مربوط به پیگردهاي قانونی و قوههاي خدماتبه دستگاه
اند اند یا به این دلیل شدت یافتهرخ داده 19-که به سبب کووید بر ضدّ زنان و دختران هیپاتْ یجنس ورزيِخشونتهاي پرونده

بایست با موقعیت خاص هر کشور متناسب باشد، ها که میهاي فنّی ارائه کنید و مورد پشتیبانی قرار دهید. این اقداممشورت
 از جمله، عبارت اند از: 

 بر  هپایتْیخشونت جنسهاي خشونت هاي (سیّار) اضافی که منحصراً به پروندهههاي ویژه یا دادگادادرسیاندازي راه
 بپردازند؛ ضدّ زنان و دختران

 ها، نظام کارآمدتري براي تدارك دیدن تدابیر داخلی سازمانی( مانند ایجاد گروهی براي کاستن از انباشت پرونده
هاي ها و برگزاري همایشایگانی الکترونیک براي دادگاههاي الکترونیک، ایجاد بها، کاربستِ فُرممدیریت پرونده

 ویدئویی)؛

  نامه با یا امضاي تفاهم استاندارد یاتیعمل يهاروشتدابیر بیرونی سازمانی (براي نمونه، به کارگیري تدارك دیدن
 ها)؛افتادگینهادهاي مربوط دیگر براي کاهش عقب

   دادرسی، به حداقل  هايبرگذاري جلسهبندي نه، بهبود نظام زمانفنّی (براي نموتخصّصی/فراهم آوردن تمهیدات
 ).هارساندن زمان تعطیلی و/یا تنفس دادگاه

                                                           
 تر، نگاه کنید به:اي آگاهی بیشبر  6

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
https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html?ref=menuside
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 گویی مجرم، و نیز بیشضرورت دارد که در اجراي تمام این تدابیر اصول مربوط به حفظ ایمنی قربانیان و پاسخ-

از اهمیت  بر ضدّ زنان و دختران هپایتْیجنس ورزيِخشونتهاي ترین منافع کودکان، رعایت شود که این مسایل در پرونده
خوان با استانداردها و هاي جایگزین زندان یا تغییر مسیر مجازات، همسیاستکاربستِ رویکرد عدالت ترمیمی، ، برخوردار اند. 

وفصل اختالف به براي حل بایستهاي قابل ذکر خاصی بستگی دارد (براي نمونه، نمینکتهالمللی، به رعایت هنجارهاي بین
روشنی و با بایست به هاي مشابه دیگر ارجاع داد؛ میهاي مبتنی بر عدالت ترمیمی یا شکلطور خودکار یا اجباري به رویه

هاي حقوقی و تخصّصی/فنّی پابند بود؛ ضرورت دارد که در ي عادالنه، حمایترویهآگاهانه، به کسب رضایت  گیريسخت
-ي تغییر مسیر مجازات و اجراي تدابیر غیر زندان و حبس مسایلی که ایمنی قربانیان را به خطر میهگیري دربارتصمیم

  ).ي با خبر شدن از آزادي مجرم به رسمیت شناخته شودحق قربانیان درباره اندازند، در نظر گرفت؛
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