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کرونا :کاهش  23درصدی جرائم
وزیر ریول :وقت رسعت زندگ عمویم کاهش پیدا کند ،اتفاقات کمتری رخ یمدهد .این مسئله
ً
تقریبا درباره تمام انواع جرائم هم صدق یمکند
ر
منتش کرده است:
وزارت امور داخیل بیانیه زیر را
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جرائم کمتر در نوردراین-وستفالن :از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا ،تعدا جرائم در مقایسه با
سال قبل به شکل قابل توجیه کاهش پیدا کرده است .از آغاز ماه مارس تا انتهای ماه ژوئن
سال جاری ،در مجموع تعداد  365٫676پرونده کیفری تشکیل شده است .این عدد
 107٫954مورد کمتر از مدت مشابه سال قبل است و کاهش نزدیک به  23درصد را نشان
یمدهد« .وقت رسعت زندگ عمویم کاهش پیدا کند ،اتفاقات کمتری رخ یمدهد .کاهش
ً
پروندههای کیفری یک پیشفت مثبت محسوب یمشود .اگرچه این اعداد هنوز کامال رسیم
نیست اما بعض روندهای ابتدای قابل مشاهده هستند .این کاهش تقریبا درباره تمام انواع
جرائم صدق یمکند »،اینها بخش از گفتههای وزیر امور داخیل آقای هربرت ریول بود که
در «گزارش پیشفت ویروس کرونا» ،در فاصله کوتایه پس از نیمه اول سال  2020منتش
میان جرائم کیفری در طول دوران شیوع
تغییات ایجاد شده در ر
شده است .در این گزارش به ر
این بیماری و همچن ری اعزام ن ریوهای پلیس برای رسیدی به موارد نقض حکم حفاظت در
برابر ویروس کرونا پرداخته یمشود.
تعداد موارد ورود غ ریقانوی به میل دیگران  30درصد کاهش داشته و از  7٫561مورد به
 5٫290مورد رسیده است .تعداد موارد رسقت هم در طول مدت مشابه  26درصد کاهش را
تجربه کرده و از  3٫819مورد به  2٫821مورد رسیده است .تعداد موارد جیببری کاهش
چشمگ ری  39درصدی داشته و از  10٫638مورد به  6٫511مورد رسیده است .جرائیم که در
آن افراد سالمند قربای هستند هم  11درصد کاهش پیدا کرده و از  13٫550مورد به 12٫104
مورد رسیده است.
پروندههای خشونت خانگ ،از ماه مارس تا ماه ژوئن سال جاری ،کاهش  21درصدی داشته
و از  13٫230مورد به  10٫479مورد رسیده است .آقای ریول در ادامه افزودند« :ما باید در
رابطه با تخم ری موارد خشونت خانگ بسیار محتاطانه عمل کنیم و موارد را به دقت مورد
ً
برریس قرار دهیم .اما یک فرضیه کامال واضح است :اگر افراد بیشیی برای مدی طوالی در
نزدیگ یکدیگر باشند ،احتمال وقوع موارد خشونت خانگ افزایش پیدا یمکند.
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اما اعداد هنوز این نتیجهگ ریی را بازتاب ندادهاند .یمتوان از یک مسئله مطمی بود :پلیس
 NRWتمام رسنخها را پیگ ریی یمکند».
کالهیداری و تقلب هم تغ رییای داشته است .آقای ریول اظهار داشتند:
پروندههای
ر
کالهیدار
«پروندههای وجود داشت ،به خصوص در زمان رسوع بیماری ،که در آنها افراد
ر
خود را به عنوان کارکنان بخش بهداشت معرف و تالش یمکردند آزمایش ویروس کرونا را به
الهیداری از سالمندان» با پوشیدن یک روپوش سفید بود».
فروش برسانند که نویع «ک ر
موارد نقض حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا در طول تعطیالت عید پاک و اخ ریا در طول
آخر هفته گذشته ،به اوج خود رسید .پلیس هزاران مورد نقض مقررات را گزارش کرد و از 25
مارس تا انتهای ماه ژوئن 50٫587 ،نفر مقررات را نقض کردند که در ب ری آنها 36٫837
بزرگسال 11٫404 ،نوجوان و  2٫346کودک وجود داشت .آقای ریول افزودند« :بیشی مردم
علیغم اعمال محدودیتها،
به شکیل مثالزدی و با انضباط باال رفتار یمکنند .با این حال ،ر
بعض افراد به قوان ری عمل نیمکنند .این اشتیاق به نفس کشیدن و حضور در فضاهای باز
ً
کامال قابل درک است ،اما شیوع ویروس هنوز به پایان نرسیده است .فضاهای زیبای زیادی
در نوردراین-وستفالن وجود دارد و تمام مردم مجبور نیستند برای گذران اوقات خود به مرکز
شهر بروند».
در طول دوران برگزاری «بازیهای ارواح» در بوندسلیگا ،وزیر ریول به شدت تحت تأث ری رفتار
طرفداران فوتبال قرار گرفته بود .بیشی این بازیها بدون هیچ حادثهای برگزار شدند .آقای
ریول اظهار داشتند« :ما در رابطه با نحوه واکنش طرفداران کیم نگران بودیم .و از اینکه
مناست داشتند ،بسیار خوشحالیم .مطمئنا افراد یمتوانند در
دیدیم بخش اعظم آنها رفتار
ر
کنار عشق و عالقه به فوتبال ،مراقب سالمت خود هم باشند».
آقای ریول به اجتماعای که حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا را نقض کردند هم اشاره کرد.
درست زمای که شیوع این بیماری آغاز شد ،تظاهرای علیه منع تماس در حال انجام بود .اما
در ماه مه افراد سودجو ،نظریهپردازان تئوریهای توطئه و تندروها از وضعیت نامشخص
حاکم سوءاستفاده کردند و بعض حت در فعالیتهای مجرمانه رسکت داشتند .به تازگ به
دلیل محدودیتهای اعمال شده در ناحیه گوترسلو ،گردهمایهای شکل گرفته است .از ماه
مارس تا ماه ژوئن ،در مجموع بیش از  850گردهمای در نوردراین-وستفالن برگزار شده است.
تقریبا تمام این گردهمایها درباره محدودیتهای اعمال شده به خاطر حکم حفاظت در برابر
ویروس کرونا ،شکل گرفتند.
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جرائم کمتر در NRW

جرائم کیفری ساالینه از  03/01تا 06/30

جرائم کمتر در NRW

سرقت منزل

جیببری

جرائم علیه افراد سالمند

سرقت

خشونت خانگی

تعداد پروندههای جرائم انتخابی از  03/01تا  06/30در هر سال | منبعViVA/IGVP/FINDUS :

افراد شناسایی شده

با مشارکت بزرگساالن

با مشارکت نوجوانان

با مشارکت کودکان

شناسایی بر اساس گروه سنی .03/25 ،تا 2020/06/30

موارد نقض قانون
دعاوی
گردهماییها
مسافران در حال بازگشت (ممنوعیت ورود)
مراکز بستری بیماران
مراکز تفریحی ،فرهنگی ،ورزشی
بازرگانی و خدمات غذایی
صنایع دستی
اقامت و گردشگری
مراکز خرید
رویدادها و گردهماییهای مذهبی

 03/25تا  :2020/06/30موارد شناساییشده نقض مقررات مربوط به شیوع بیماری

ً
لطفا از طریق شماره تلفن  0211 871-1111تمام سؤاالت خود به دفت مطبوعات وزارت
امور داخیل ارسال نمایید.
این ن
مت مطبوعات به صورت آنالین روی وبسایت دولت ایالت به آدرس
هم در دستس قرار دارد.
خط ر
مش حریم خصویص برای رسانههای اجتمایع
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