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 برابری جنسیتی، تنوع و برابری فرصت ها در امور ،نزد نخست وزیرتوظیف شده  ،معاون وزیر | الیزابت موِرنو

افزایش پدیده خشونت میان زوج ها که قرنطینه باعث شدت  مواجهه با  صحی بی سابقه ای که در آن قرار داریم و در"در وضعیت 

شنود، هشدار، کمک تمام ساز و کار های با اراده کامل و بسیج تمام امکانات با این پدیده مقابله می کند. آن شده است، حکومت 

برای از بین  زمان هر در باید مبارزه با خشونت علیه زنان یک اولویت است و همه مافعال و عملیاتی هستند.  ،پناه دادن عاجل و

 بردن این آفت بسیج شویم." 

*** 

 بحران صحی | دوره قرنطینه 

 مبارزه با خشونت علیه زنان  های موجودسازوکار مورد در معلومات

  

باعث شد که اقدامات ویژه به منظور حفظ دسترسی به حقوق اساسی در ( 19-بحران صحی ایجاد شده توسط کرونا ویروس )کووید

 زمینه برابری میان زنان و مردان روی دست گرفته شود. 

، یک 2020اکتبر  30برای محدود کردن پخش ویروس، وضع یک دوره جدید قرنطینه ضروری است. بنابر این، سر از تاریخ 

 است. هفته وضع گردیده  4قرنطینه جدید برای مدت 

 پالن مبارزه علیه خشونت های زناشویی که در دوره اول قرنطینه ایجاد شده بود، به روز رسانی شده و دوباره اجرا می گردد. 

 پالن مبارزه با خشونت علیه زنان در جریان قرنطینه 

 سازوکار اطالع دهی و شنود : 

 وضعیت عاجل و خطر فوری : در صورت 

 زنگ بزنید 17به شماره  -

 پیام بدهید )برای افراد ناشنوا و افرادی که مشکل شنوایی دارند( 114به شماره  -

همه روزه بدون استثناء و به صورت اطالع دهید. این پالتفورم  از طریق پالتفورم انترنتی مخصوصوضعیت تان را  -

 ساعته فعال است و امکان چت بدون ردیابی در این پالتفورم وجود دارد :  24

WWW.ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 

 در صورت روبرو بودن با خطر فوری، نیازی به داشتن تصدیق اجازه تردد در جریان قرنطینه نیست. یادآوری : 
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 دیگر :  ی هایبرای شنیده شدن حرف های تان، مشاوره و یا راهنمای

تماس بگیرید : شماره رایگان و به صورت ناشناس برای قربانیان خشونت های جنسی و جنسیتی،  19 39به شماره  -

از ساعت  تعطیلافراد نزدیک به آنها، و کارمندان مرتبط به این موضوعات. این شماره همه روزه، به شمول روزهای 

 شب فعال می باشد.  9:00صبح تا  9:00

شب از طریق اپلیکیشن  7:00تا  8:30معلول، از دوشنبه تا جمعه از ساعت پالتفورم تیلفونی همچنان برای زنان  -

Roger Voice  و یا از طریق سایت انترنتیwww.solidaritefemmes.org  .در دسترس قرار دارد 

زنان  در دسترسکه  « En avant toutes » مربوط به انجمن commentonsaime.fr می توانید از سیستم چت -

 قرار دارد.  +LGBTجوان و اشخاص 

را دانلود کنید که امکان اطالع دادن به سه شخص مورد اعتماد تان را به شما می دهد  App-Ellesمی توانید اپلیکیشن  -

(www.app-elles.fr)   و لیست کلیه نهادهای مسئول مراقبت زنان قربانی خشونت در جریان قرنطینه را در آنجا پیدا

 می توانید. 

، که در جریان قرنطینه اول ایجاد شده بود، در دواخانه هاخشونت های زناشویی  سازوکار های گزارش دادنبرعالوه این ابزارها، 

 ادامه می یابند. 

، مراکز فعال شان برای قربانیان خشونت را حفظ می کنند. لیست این ت حقوق زنان و خانواده هامرکز اطالعا 106همچنان، در 

 پیدا کنید.  اینجامراکز را 

*** 

 پناه : فراهم کردن سر  محافظت و

قربانیان خشونت زناشویی به بسیج ابزاری مانند احکام محافظت، خطوط تیلفون خطر جدی و دستبند  قضایی محافظت ابزارهای

 های که از نزدیک شدن جلوگیری می کنند، ادامه می دهند. 

در دسترس قرار دارد  2021مارس  31تا   19 39از طریق اوبر و با تماس به شماره  دوره رفت و آمد رایگان تکسی 2000

 تا زنانی را که وسیله ترانسپورتی از خود ندارند به یک سر پناه انتقال دهد. 

*** 

 مبارزه علیه اقدام به خشونت و تکرار آن : 

 ملی برای عامالن خشونت زناشویی  شماره« Ne frappez pas »   )برای مردان با رفتار خشونت آمیز )لت و کوب نکنید

 شب.   7:00صبح تا  9:00از دوشنبه تا یکشنبه از ساعت   11 019 019 08قابل دسترس به شماره 

 پالتفورم اسکان به منظور بیرون کردن همسر خشن .  

 مرکز مراقبت برای عامالن خشونت. 16د ایجا  

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.solidaritefemmes.org&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=2M6aVHACoLqy-5-mA0v7DsxwShJSPsz4rpiF0tZdc64&m=plWZLanJ2gybQh0Punx_0w1kAMD9PwUJVj0AaITpKsI&s=Hu8JLSNvpkjyr2hssxFsrCU7lG1NAXVtxiY3twtpr18&e=
http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73
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 پیشگیری از بارداری و سقط جنین قانونیحفظ حقوق زنان در زمینه دسترسی به راه های 

 

 

نباید باعث ایجاد مانع در دسترسی زنان به حقوق اساسی شان در زمینه سالمت  وجه به هیچ 19-دلیل اپیدمی کووید بحران صحی به

 . ی، گرددجنسی، بخصوص در ارتباط به دسترسی به راه های پیشگیری از بارداری و سقط جنین قانون

)جنسیت، پیشگیری از بارداری و سقط جنین(   « Sexualités, contraception, IVG »در این راستا، خط تیلفونی شنود 

شب در متروپول و  8:00صبح تا  9:00فعال نگهداشته می شود و از دوشنبه تا شنبه از ساعت  11 11 08 800 0ه به شمار

زندگی امکان پذیرش نیز توسط فضای ر در آنتیل فعال خواهد بود. همچنان عص 5:00صبح تا  9:00از دوشنبه تا جمعه از ساعت 

 نیز فراهم شده است.  (EVARS) و جنسی ارتباطیعاطفی، 

 های پیشگیری از بارداری را تهیه نمایند.  )قرص( زنان می توانند با نشان دادن نسخه قبلی شان، تابلیت

کلیه معاینات ضروری مربوط به سقط جنین دارویی می توانند از راه دور انجام شوند، در صورتی که زن بخواهد و داکتر نیز آن 

 را ممکن بداند، از طریق ذیل انجام شده می توانند : 

 معاینه از راه دور برای معلومات و برای دادن نسخه ؛ .1

پروژسترون( : در صورت معاینه از راه دور، زن می تواند دوا را از معاینه برای گرفتن دوای توقف بارداری )آنتی  .2

ساعت بعد از اولی گرفته  48ساعت یا  36دواخانه تهیه کند، با نظر داکتر و یا قابله. دوای دوم )پروستاگالندین( باید 

 شود ؛

 روز بعد.  21یا  14معاینه برای کنترل و ارزیابی وضعیت  .3

 هفته آمنوره )فقدان قاعدگی( 9تا  7خارج از شفاخانه از دارویی  تمدید مهلت انجام سقط جنین

حکومت کلیه داکتران در شهر و قابله های آزاد را تشویق می کند که سقط جنین های دارویی را حفظ کنند و از مراکز صحی 

 خواسته است که سقط جنین های ابزاری را حفظ کنند. 
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 قرنطینه

در برابر خشونت های با هم 

 زناشویی مبارزه کنیم

ZONE DE TEXTE pour 
traduction texte  
(respecter les codes couleurs 
de la police si possible svp) 

 

ZONE DE TEXTE pour 
traduction texte  
(respecter les codes couleurs 
de la police si possible svp) 

 

ZONE DE TEXTE pour 
traduction texte  
(respecter les codes couleurs 
de la police si possible svp) 

 

ZONE DE TEXTE pour 
traduction texte  
(respecter les codes couleurs 
de la police si possible svp) 

 

 شما در وضعیت خطر فوری قرار دارید؟
 به این شماره زنگ بزنید

17 

 نیاز دارید که به شما گوش داده شود؟ 
 به این شماره زنگ بزنید

3919 

نیاز دارید به صورت ناشناس موردی 
 را اطالع دهید؟

 به پالتفورم انترنتی زیر مراجعه کنید
ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 

 نمی توانید صحبت کنید؟
 شماره پیام بفرستید به این

114 



2020نوامبر  12  

C ( C O VI D - 19) 

 حکومت 

 آزادی

 برابری

 برادری

9193 

3919 
 به خشونت ها

  پایان دهیم

وزارت امور برابری جنسیتی، 
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 وزارت امور برابری جنسیتی، تنوع و برابری فرصت ها

 
55, rue Saint-Dominique –75007 Paris : درس آ  

presse-efh@pm.gouv.fr :  آدرس ایمیل  

  شماره تماس : 75 62 75 42 01

www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr :  وبسایت  

 


