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 امللخص التنفيذي .1

اثنارا وتنداعينا  تتجناوز    الحتوائهناوالتندابري املتانذة    19  -تركنت جنائحنة كوفيند

االثر الصننننحي، لتشننننمنل النواحي واملجناال  االجتامعينة واالقتصنننننادينة  

والنفسننننينة. وعملنت عىل زينادة أوجن  التفناو  وعندم املسننننناواة والتميي   

ضد الف ا  املهمشة، واوجد  ظروفا وعوامل عرضت النساء واالطفال 

 مل يد من العنف.

ة التي تعيش يف سننياقا  عىل املجموعا  السننكاني أثر  الجائحة 

النازحني والالج ني الذين تركوا  ومنهم  ،أكرب انسنانية طارئة بشنكل 

ــ منازلهم بسننبب الصنن  الذين يعانون و راعا  يف العرا  وسننوريا. ــــ

ظروفا معيشنننية قاسنننية،    ويعيشنننون أصنننال  من نقص الادما   

فضننننال عن حنالنة التهميش، وانعندام املسننننناواة التي يواجهونهنا  

 يجة لوضعهم.قبل الجائحة نت

تنحنلنينال  النحنننايل  النتنقنينينم  النننوع لنو   ينقننندم  املنبننني عنىل  النعنننف  اقنع 

املنجنتنمنع   النالجن نننا  والنننننازحنننا  والننسنننننناء يف  بنني  االجنتنامعني 

االثنار االجتامعينة   الضننننوء عىلاملضننننيف يف العرا . ويسننننلط  

واالقتصننننادية والنفسننننية التي تركتها الجائحة عىل هذه الف ة من  

السنكان والتي متثل عوامل خطورة قد ت يد من احتامل تعرضنهن 

 للعنف. وتحديد أهم الفجوا  يف االستجابة املقدمة.

بني الطر  الكمينة والنوعينة يف منا  أعتمند التقييم عىل امل اوجنة  

الجهنا  الفناعلنة  معمقنابلنة   42  فريق التقييم ر أج  .جمع البيناننا 

العنف. و  6الحكوميننة وغري الحكوميننة والنسنننننناء الننناجيننا  من 

جلسنا  مناقشنة لجامعا  الرتكي  كام اسنتعان بطريقة املسن  

نازحة والج ة ونساء من املجتمع    501االجتامعي وشملت العينة  

 املضيف، تم اختيارهم بطريقة العينة املريحة.
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اربينل وبغنداد وديناىل ودهوكخ وخالل الفرتة املمتندة من ايلول ولغناينة )أجري التقييم يف اربعنة محنافظنا   

باحثا    9يتألف من   املرأة. اسننننتعان التقييم بفريق عمل من منظمة متكني 2020ترشننننين الثاين من عام  

ورة اسنننامء جميل و قامت الدكت  .املرأةميدانيا  فضنننال عن محلل احصننناق ومنسنننق من منظمة متكني 

االدوا  و االرشاف عىل الفريق و تندريبن  و كتنابنة   بنععنداديف جنامعنة بغنداد    املرأةرشننننيند من مرك  دراسنننننا   

 التقرير النهاق. 

 

 

 اهم النتائج

النننوع االجنتنامعي خنالل جننائنحننة كنينوفينن  . 1 النعنننف املنبننني عنىل  الننننازحننا  والنالجن ننا     19- د واقنع  بنني 

واملجتمع املضيف

قبل   ٪35من    الحتوائ املتاذة   إلجراءا نسننبة النسنناء املتعرضننا  للعنف نتيجة النتشننار الوباء وا ارتفعت 

والالج نا  للعنف بشننننكنل أكرب مقنارننة    وتعرضنننننت الننازحنا   .خالل الجنائحنة  ٪60الجنائحنة اىل منا يقنارب من  

للعنف أكرب سننننواء قبل  خارج املايام بالنسنننناء من املجتمع املضننننيف، وكانت نسننننبة تعرض النسنننناء  

من النسنننناء  ٪56 مقابل للعنف بتعرضننننهنمن النسنننناء خارج املايام    ٪64الجائحة أو خاللها. اذ رصحت 

 داخل املايام  
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 19-جائحة كوفيدأشكال العنف وانواع  خالل  . 2

ي االنواع االخر  من العنف الذي تتعرض ل  الننازحا  والالج نا  والنسنننناء يف ننننننننن يتصنننندر العنف النفسنننن 

  ٪ 17.7افاد   فيام . النفسننية  لإلسنناءا بتعرضننهن   ٪68املجتمع املضننيف خالل الجائحة. اذ رصحت نحو 

مبعاناتهن من تسنننلط    ٪61.3البدنية او العنف الجسننندي، ورصحت    لإلسننناءةمن عينة املسننن  بتعرضنننهن  

النسنننننناء   ٪14التي رافقتهننا. وافنناد     إلجراءا الرجننال عىل حينناتهن الننذي ازداد خالل الجننائحننة وا من عينننة 

عىل الرعاية   بحرمانهن من حقهن يف الحصول عىل املوارد والفر ، وحرمت النساء الحوامل من الحصول 

من املشاركا  يف املس  مبنعهن من الوصول اىل االنرتنيت أو استعامل    ٪ 11.4أفاد   الطبية. و

ومع توقف الرجنال عن العمنل بسننننبنب اجراءا  االغال  العنام، تعرضنننننت بع  النسننننناء   الهواتف النقنالنة.

ن والتحكم مبواردهن دون  العامال  اثناء الجائحة اىل االسننتغالل االقتصننادي شننمل االسننتيالء عىل رواتبه 

 رغبتهن.

 

 

منعن من اجراء فحص االصنننننابنة   بنأنهنمن مجموع عيننة املسنننن  الحنايل    ٪2  نسننننناء اي منا يقنارب  9افناد   

بالفايروس يتكتمن  أصنننننالعديد ممن  و  .الوباءبالفايروس وهو منط جديد من العنف اسننننتجد مع ظهور  

عىل  الحر  بسنبب   عن الذهاب اىل املسنتشنف  وتلقي العالج أنفسنهنعن اصنابتهن وميتنعن من تلقاء  

رف عنهن ال بائن حت  بعد ننننننن شننبكة عالقتهن املحدودة أصننال أو خوفهن من فقدان مصنندر رزقهن وينصنن 

 . خراجهن من املايمإ تعافيهن، أو خوفا من 

ننناجيننا  من العنف معلومننا  مهمننة عن  ووفر  املالحظننا    املينندانيننة واملقننابال  التي اجريننت مع 

 الظروف التي رافقت الوباء وقاد  اىل تعرض النساء اىل العنف الجنيس واالغتصاب ال وجي.

 باإلبالغأكد العاملني يف الرشننطة املجتمعية  و من عينة املسنن  بتعرضننهن للعنف االلكرتوين،   ٪7افاد   

ابت از الكرتوين خالل شننهر واحد وبالنسننبة للنسنناء النازحا  فأن التحرا واملضننايقا  عن عرشننا  حاال   
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ان ا  ا ن ىل ا ذي تنرضت  ه ا  ساء خالل ا جائحة   
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عرب االنرتنيت هو نوع مسنتجد من العنف   يشنهدن  من قبل. وكشنف التقييم عن منط جديد من العنف 

  جنسنية املرتبط بالتكنولوجيا ايضنا رافق الجائحة يتمثل مبعاناة النسناء الناجمة عن اقامة أزواجهن لعالقا

عرب االنرتنينت وقند تم رصننننند حنالتني عىل االقنل يف مايام  بغنداد والنبي يونس يتعرضننننن لهنذا النوع  

 املستجد من العنف.

سننننناهمنت الظروف التي عنايشننننتهنا النسننننناء خالل الجنائحنة يف انهينار قندرة العنديند منهن عىل التعنامنل مع 

من مجموع النسناء املتعرضنا     ٪24من مجموع عينة املسن  و  ٪15ضنغوطا  الحياة اليومية. ورصحت 

 املعتدي. ن ما يكو  للعنف مبحاولتهن االنتحار بدفع وتحري  من أحد غالبا  

 مصدر العنف ومكان  . 3

اغلنب حناال  العنف النذي افصننننحنت عنن  الننازحنا  والالج نا  والنسننننناء من املجتمع املضننننيف هو عنف 

من العنف مصنننندره    ٪47.5وتشننننري نتائج املسنننن  اىل ان   ارسي مرتكب من قبل ال وج او احد افراد االرسة.

وتشكوا بع    .  ٪12وخاصة العنف املرتكب ضد النساء غري املت وجا  ثم االب    ٪13.4ال وج، يلي  االخوة  

النازحا  يف املايام  وخارجها من مضننننايقا  ووصننننم ومتيي  مصنننندرها سننننكان املجتمع املضننننيف 

يشننننكلون مصنننندر تهديد للمجتمعا    اأصننننبحو تعكس عدم تقبلهم لوجود النازحني يف مناطقهم وانهم  

 املضيفة  

 العنف ضد النساء من ذوا  االحتياجا  الااصة . 4

قبل الجائحة    ٪37والفتيا  من ذوا  االحتياجا  الااصنة الال  يتعرضنن للعنف من ارتفعت نسنبة النسناء 

الحجر الصننننحي واالغال  العنام النذي أجرب النناس عىل البقناء يف مننازلهم. وكنان    إجراءا مع فرض    ٪89  ىل ا

الب ثم ا  ٪14.8من النسنننناء ذوا  االحتياجا  الااصننننة. يلي  االخوة    ٪26ال وج مصنننندر العنف ملا نسننننبت    

 لهن بصلة. تال ميبان مصدر العنف هم مقدمي الادما  أو رجل   ٪11. وذكر  7.4٪

 اثر الجائحة عىل سلوك االبالغ والايارا  التي تتبعها النساء ملواجهة العنف  . 5

  اذ انافضننت عدد االبالغا   هناك تحول يف سننلوك االبالغ عن العنف نتج عن الظروف التي رافقت الوباء.

شنننكو  يف شنننهر    293اىل   .قليم كوردسنننتان إيف   املرأةالتي كانت تصنننل اىل دائرة مناهضنننة العنف ضننند 

.  كام أناف   1شننكو  877يف حني بلغت عدد الشننكاو  لنفس الشننهر من العام املا     2020نيسننان 

السننتة   مجموع عدد شننكاو  العنف االرسي املبلع عنها لد  مديرية حامية االرسة يف عموم العرا  خالل 

 .2017من العام  أشهرحالة مقارنة بعدد الشكاو  لستة  50االوىل من انتشار الجائحة   بواقع  أشهر

وميكن ع و السننننبننب يف هننذا االنافنناض اىل اجراءا  املنع واالغال  العننام وحظر التجوال التي اعنناقننت  

يعكس ايضنننا عدم وضنننع وزارة  الضنننحايا من الوصنننول اىل مراك  الرشنننطة. ولكن هذا االنافاض ميكن ان  

 الداخلية قضايا العنف االرسي ضمن اولوياتها.
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املقابال  عن التأثريا  املتعددة الجوانب التي احدثتها الجائحة عىل سنننلوك طلب املسننناعدة.    وكشنننفت

فمن ناحية اعاد  الجائحة ترتيب أولويا  الناجيا  من العنف اللوا  عانني من اوضننناع معيشنننية صنننعبة  

من خندمنة الندعم    اهم بكثري  أصننننب النذي    ألطفنالهنحندد  احتيناجناتهنا بضننننامن وتنأمني الغنذاء  للغناينة و 

ي او املسناعدة القانونية. وتأثر  قدرة النسناء يف البحع عن املسناعدة بسنبب الواجبا  املن لية  نننننن النفسن 

لجائحة  ا  وأد  الوقت.التي تضنناعفت ونتيجة لوجود املعتدي الذي يسننيطر عىل حركتهن يف املن ل طوال  

عن شننننبكنا  الندعم التي تعتمند عليهنا النسننننناء كثريا يف   املرأةاملتانذة ملواجهتهنا اىل ع ل    إلجراءا وا

وهو منا اد  اىل اضننننعناف الحامينة التقليندينة   .تقود الين   املواقف التيمقناومتهن للعنف وتحملن  وتندبري  

 للدعم الذي ممكن ان تتلقاه من اهلها واقاربها.  املرأةوفقدان  

 ي للنازحا  والالج ا  والنساء من املجتمع املضيف ن تأثريا  االزمة الوبائية عىل الوضع املعيش  . 6

العاملني  انافضننت نسننبةاثر  الجائحة والتدابري املتاذة ملواجهتها عىل االوضنناع املعيشننية للنسنناء. اذ  

بعند الجنائحنة يف املقنابنل    ٪39قبنل الجنائحنة اىل    ٪57.5لننازحنة والالج نة من  بناجر يومي من اربناب االرس ا

 .٪40.3اىل    ٪20.4تضاعفت نسبة العاطلني عن العمل بني االرس من 

من املشنناركا  باملسنن  بتأثر عمل أزواجهن وان جميع من كان يعمل بأجر يومي من أفراد    ٪50.5وأفاد   

من عينة املسنننن  بانهن     ٪91.4عائلتهن فقد عمل  ودخل  خالل فرتة االغال  العام والحجر املن يل. وذكر  

رنة بالنازحا   واجهن صنننعوبا  كبرية يف تدبري امور املعيشنننة وتلبية االحتياجا  االسننناسنننية للعائلة. ومقا

لكونهم يعيشننننون يف   أكرب والالج نا  داخنل املايم واجهنت الننازحنا  والالج نا  خنارج املايم صننننعوبنا   

 .مستأجرةمساكن 

لرتك   ٪11.2من العنامال  وظنائفهن واضننننطر     ٪50منا يقرب    وفيام يتعلق بنالنسننننناء العنامال  فقند 

"حضننانا  ومدارس" و نصننف     رعايةاعاملهن بسننبب بقاء االطفال لوحدهم بعد ان اغلقت مؤسننسننا  ال

فقدان النساء لعملهن اىل اضعافهن واستهدافهن   وأد روعهن بسبب الوباء. نن صاحبا  العمل ترضر مش

 بالعنف.

 االجهاد والضائقة النفسية بني النازحا  والالج ا  والنساء من املجتمع املضيف خالل الجائحة . 7

ي ووصننفت املبحوثا  نننننن والتوتر والضننغط النفسنن   شننعورهن باإلجهادمن عينة املسنن  اىل    ٪94.2أشننار   

  ٪ 68تجربتهن اثناء الجائحة بانها اسنننوء من املعاناة التي شنننهدنها خالل التهجري والن وب. غالبية املبحوثا  

  أفراد يع  تنأثري التواجند املسننننتمر لجم  ٪65.7افندن بشننننعورهن بعندم االمن والاوف خالل الجنائحنة. وايند   

بان االجهاد والضنغط الناجم عن هذا التواجد هو السنبب    ٪17.4االرسة عىل أوضناعها النفسنية فيام أفاد   

اىل ان الجائحة ع لتها وقطعت تواصنلها    ٪72ي لتعرض النسناء للعنف خالل الجائحة.  كام اشنار  نننننن الرئيسن 

ن لينة نتيجنة لتواجند جميع أفراد االرسة يف من املبحوثنا  ب ينادة االعبناء امل  ٪82مع أهلهنا ومعنارفهنا وافناد   

 املن ل.
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 تصاعد التوترا  العائلية  . 8

قاد  تدابري الحجر الصنننحي واجبار السنننكان عىل البقاء يف منازلهم اىل توترا  عائلية شنننملت جميع افراد  

التقنارب املكناين داخنل مسننننناحنة مغلقنة وضننننيقنة يف ظهور   أثر. وقند  ٪88.4االرسة. بحسنننننب منا رصحنت   

مامرسننا  عدائية بني افراد االرسة. وتشننكوا النسنناء من تغريا  سننلوكية سننلبية ظهر  عىل أبنائهن وعىل  

البنا  بشنكل خا  نتيجة لالحتجاز املطول. من بينها العدائية وعدم القدرة تحمل بعضنهم للبع  االخر. 

خوانهن الننذكور أشننننننار  بع  االمهننا  اىل إ املت وجننا  من عنف وعنندوانيننة    وبينام عننانننت الفتيننا  غري

 .أنفسهنالعالقا  العدائية بني الفتيا  

ووصننفت النسنناء النازحا  والالج ا  حجم التوترا  بانها تشننمل جميع أفراد العائلة ملا ولدت  الجائحة من 

بعضنهم البع ، وتشنكو نسناء اخريا  كره شنديد بني أعضناء االرسة الواحدة دفعهم اىل رصاع مسنتمر مع  

من سننلوك ينم عن العناد وعدم االمتثال ظهر عىل بناتهن املراهقا  و  يكن مثل هذا السننلوك موجود  

 قبل الجائحة.

 نقص املعرفة بادما  العنف املبني عىل النوع االجتامعي املتاحة خالل الجائحة . 9

لنسننننناء وبطر  يفهمنهنا. ومعظم النسننننناء توفر  املعلومنا  حول الفنايروس ووصننننلنت اىل جميع ال ا 

حصنننلن عىل املعلوما  عن طريق وسنننائل االعالم. اما فيام يتعلق بالعنف    ٪37.5املشننناركا  بالتقييم  

املبني عىل النوع االجتامعي والاندمنا  املتوفرة وطر  الوصننننول اليهنا، فقند كناننت املعلومنا  محندودة 

   هذا املوضوع. حول رسالة  لق أيةتتمن عينة املس  انها     ٪84جدا. اذ اشار  

ــ الرئيسنن  والسننبب  حني  يفالالوي   الهاتفرسننائل عرب  االنرتنيت او   عرب  تقدمهو ان املعلوما  كانت ي  ـــــ

وغري مرتبطننا   من النننازحننا  والالج ننا  ليس لننديهننا هنناتف    ٪36نتننائج املسنننن  الحننايل اىل ان    اشنننننار 

وثلثهن غري ملام  بننالقراءة والكتننابننة ولن يتمكن من االطالع عىل هننذه املعلومننا . كام ان    بنناألنرتنيننت

املعلوما  وأرقام الاطوط السننناخنة   توضنننع يف اماكن من السنننهل الوصنننول اليها مثل الصنننيدليا   

 ومحال  البقالة.

 محدودية توافر الادما  الطبية . 10

يتعلق بنالوصننننول اىل الاندمنا  الصننننحينة خالل الجنائحنة حينع أظهر  نتنائج التقييم مؤرشا  مقلقنة فيام  

من املشننننناركنا  يف املسنننن  بنان الجنائحنة قند اعناقنت بنالفعنل حصننننولهن عىل الرعناينة الطبينة.    ٪77افناد   

يتعلق بعضننننها مبحدودية الادما  املتوافرة وبعضننننها يتعلق بالقيود املفروضننننة للوقاية من  ألسننننباب

ي نتيجة لتوقف ننن فيام ترتبط االسباب االخر  بتدهور الوضع املعيش الفايروس واالحتجاز داخل املايام 

 االعامل التي اعاقت القدرة عىل طلب خدما  طبية متاصصة او رشاء العالج. 
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 تعطيل اليا  الوصول اىل العدالة . 11

من عينة النسننناء املشننناركا  يف املسننن  بأن االزمة الوبائية قد أعاقت متابعتها لقضنننية يف   ٪25أفاد   

حكمة أو الوصننول اىل املؤسننسننا  العدلية. وكانت نسننبة النسنناء النازحا  الال  أفدن بعدم قدرتهن امل

 الالج ا .  ٪18.7للنساء يف املجتمع املضيف و  ٪27مقابل   ٪28.4اىل الوصول اىل العدالة  

باملطالبة بحضننننانة االطفال وحقها يف الحصننننول عىل    املرأةالطال  وحق   املحاكم اجراءا وأوقف غلق  

االغال  العنام يف البنت أو يف تنفينذ االحكنام الاناصنننننة بنالنفقنة األمر النذي ترتنب علين    وأثرالوثنائق املندنينة  

أغال  املحاكم عىل قضنايا العنف املبني عىل    كام أثر أداء النفقة املسنتحقة  النسناء منمن   حرمان العديد

ووصننننول النناجينا  اىل العندالنة وسننننناهم يف افال  الجنناة من العقناب. وتراجع خندمنة   النوع االجتامعي

بننالنندرجننة االسنننننناس عىل ا التي يقوم بهننا    إلجراءا التمثيننل القننانوين للننناجيننا  من العنف التي تعتمنند 

 .املحامون املمثلني عن الناجيا  داخل الدوائر القضائية

 ا  من العنف خالل الجائحةتعطيل اليا  الدعم والحامية املقدمة للناجي . 12

بننالعنف قنند   بسننننبننب الجننائحننة. واكنند  جميع الجهننا  الحكوميننة وغري    تننأثر جميع الانندمننا  املتعلقننة 

الحكومينة ان االسننننتجنابنة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي خالل الجنائحنة   تكن كنافينة وان الاندمنا   

 املقدمة ضعيفة ومتواضعة من ناحية الجودة. 

 تحديا  الادمة عن بعد وفجواتها . 13

ال العنف املبني عىل  العنناملننة عىل  االنرتنيننت ومواقع نقلننت املنظام   خنندمنناتهننا اىل  نوع االجتامعي 

التواصنننل االجتامعي، وواج  مقدمي ا   الادما  صنننعوبة كبرية يف الوصنننول اىل الناجيا  من العنف  

. وال تسنننتطيع الناجيا  طلب باألنرتنيتعرب االنرتنيت والهواتف النقالة بسنننبب ان  الناجيا  غري مرتبطا   

اد العائلة باملن ل وعدم وجود مكان امن تنفرد في  الناجية مع نفسنها وقد املسناعدة عرب الهاتف بوجود افر 

 يكشف املعتدي اتصاالتها مام يعرضهن مل يد من العنف 

مسارا  االحالة وادارة الحالة بسبب   وتأثر أثر تقديم الادمة عن بعد عىل جودة الادمة املقدمة ونوعيتها 

 نال ميكالتمثيننل القننانوين التي    ك ، وتوقفننت خنندمننةراعنندم تواجنند واغال  العنندينند من املنظام  وامل

 بعد. تقدميها عن

كام تنأثر  برامج التنأهينل والندمج االجتامعي وبنناء القنابلينا  للنناجينا  و  يكن من السننننهنل تقنديم هنذه 

اثر  الجننائحننة وا النوع    إلجراءا الانندمننة عن بعنند،  املتاننذة ملواجهتهننا عىل رصنننننند العنف املبني عىل 

 االجتامعي والذي يعتمد بالدرجة االساس عىل ال يارا  امليانية التي يقوم بها مقدمي الادما .
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 لتدخالت املةلوبةا

مبا يف ذلك تحليل مااطر وآليا  الوصنننول   الفاعلة،وضنننع خطة طوارم ضنننمن خطط وبرامج الجها   -1

 وضامن االستجابة الفعالة للعنف وحامية الضحايا. النائية،إىل النازحا  والالج ا  والنساء يف املناطق 

دمج خدما  االسننتجابة والتصنندي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضننمن تعليام  وإجراءا  خلية  -2

ص أموال من املي انية املاصننصننة للوباء ملواجهة العنف القائم عىل  مع تاصنني  الجائحة،األزمة ملواجهة  

 النوع االجتامعي.

إرشاك منظام  حقو  املرأة والنساء يف جميع مراحل االستجابة للوباء ويف األزما  واللجان الصحية   -3

دمج عىل مسننننتو  املحنافظنا  ويف جميع مواقع صنننننع القرار املتعلقنة بنعدارة أزمنة فريوس كوروننا. إن  

املنظور االجتامعي الجنندري يقوم عىل مراعناة احتيناجنا  كنل من املرأة والرجنل يف جميع الربامج والاطط  

 التي يتم تطويرها وتنفيذها ملواجهة الوباء وآثاره.

مبا يسننناعد  للجائحة،توفري بيانا  مصننننفة حسنننب الجنس عن اآلثار الصنننحية والتعليمية واالقتصنننادية   -4

ويسننهم يف تعديل السننياسننا  وتوجي  املوارد والجهود بشننكل    املرأة،هم احتياجا   متاذي القرار عىل ف

 يضمن الحد من انتشار الوباء. ظهر التفاو  بني الجنسني أكرث وضوحا خالل أزمة الوباء.

ررين من الوباء وحامية العاملني يف القطاع غري نننننننن وضنننع وتنفيذ سنننياسنننا  اقتصنننادية لدعم املتضننن  -5

وإعطاء املرأة أولوية ربا  األرس يف املن  الطارئة وأي تعويضننا  تسننهل حصننولهن   الفقر،الحكومي من 

عىل املواد الغذائية واملسنتل ما  الطبية. يجب عىل العاملني الحكوميني تقاسنم املسنؤولية االجتامعية  

 تجاه الفقراء والف ا  الاالية من الدخل من خالل قيادة املبادرا  لدعم الفقراء.

التواصننل االجتامعي والقنوا  التلف يونية لنقل املعرفة   ووسننائلمن جميع وسننائل اإلعالم    االسننتفادة -6

واملعلوما  لبع الرسنننائل والعروض القصنننرية عىل اإلنرتنت وضنننامن وصنننولها وتعميمها عىل النسننناء 

والرجنال. ائتالف يضننننم مجموعنة من املنظام  الندولينة قند اقرتب مجموعنة من األدوا  التي تتوافق مع 

والتي ميكن أن تكون مصننننندرا ومرجعنا للمنظام  املحلينة   األزمنة،اإلجراءا  واإلجراءا  املتانذة ملواجهنة  

  الحظر، رهنا. تعليام  للرجنال خالل فرتة  ننننننننن مبنا يف ذلنك إيصنننننالهنا ونشنننن   األرسي،التي تتعنامنل مع العنف  

وإنشناء مجموعا    األرسي،والتوعية باآلثار النفسنية للعنف ضند املرأة وكيفية التعامل مع حاال  العنف 

ا اعتامد تدابري وقائية تشمل إعطاء األولوية للسلطا  األمنية والقضائية  دعم للشابا . من الرضوري أيض 

 .19-کوفیدملعاقبة مرتكبي أعامل العنف خالل جائحة 

عىل أسناس نهج مجتمعي.   والالج ني،دعم لضنحايا العنف من داخل مجتمع النازحني   إنشناء مجموعا  -7

 النساء الالق لديهن ثقة يف مجتمعاتهن لهن دور يف تقديم الادما  األولية للضحايا.
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لقد أثبتت أزمة الوباء أهمية العمل مع أنظمة العدالة اإللكرتونية لضنامن وصنول املرأة إىل العدالة أثناء  -8

ورفع القضنايا من خالل منصنا  إلكرتونية مامثلة ملا  بعد،وبدء الفصنل يف القضنايا عن   الطوارم،ال   حا

ر الوقنت والجهند وتقلينل اإلجراءا   ننننننننن هو معمول بن  يف العنديند من البلندان. هنذه العملينة ميكن أن تقصنننن 

 البريوقراطية التي غالبا ما تؤدي إىل فقدان حقو  املرأة.

عدة للنساء ضحايا العنف بطريقة جديدة تتامىش مع إجراءا  التباعد االجتامعي  تصميم خدما  املسا -9

  إليها، واملحظورا  وضنننامن وصنننول النسننناء من الف ا  السنننكانية أو املناطق التي يصنننعب الوصنننول 

 هواتف محمولة. هنوخاصة النساء يف مايام  الن وب والنساء غري متصل باإلنرتنت وليس لدي

ملعرفينة للعنف القنائم عىل النوع االجتامعي والعنف األرسي أثنناء الجنائحنة من خالل  تع ي  القناعندة ا  -10

توفري البيانا  وتحسنننني أنظمة جمع املعلوما  وإعداد التقارير الااصنننة وتوثيق جميع أشنننكالها وأنواعها  

 أصنحاب املصنلحة عىل تحسنني االسنتجابة للعنف  ويسناعدبطريقة تسناعد عىل تعميق فهم كيفية عملها  

 ضد املرأة.

 تطوير آليا  للسامب للضحايا باإلبالغ عن العنف يف حاال  الطوارم واألزما .  -11

إعادة توجي  املشناريع التي تعمل عىل قضنايا النوع االجتامعي بطريقة تسنم  بعدماج الرجال يف األطر   -12

ترك    لنوع االجتامعيا  حيع أن العديد من املشنناريع التي عملت عىل املسنناواة بني  الصننلة،والربامج ذا  

يف الغالب عىل النسنننناء بينام منع العنف يتطلب إرشاك الرجال ومطالبتهم بالحصننننول عىل تشننننارك يف 

 مكافحتها.

إطال  حمال  توعينة وتثقيفينة تسننننتهندف القواعند الشننننعبينة وقنادة املجتمع بهندف ثني األفراد عن    -13

تغيري فعيل يف السننلوكيا  التقليدية التي متي  االناراط يف املامرسننا  الضننارة ضنند املرأة وتؤدي إىل  

 ضد املرأة.

 الضغط من أجل إصدار قانون حامية األرسة وإنشاء اآلليا  املؤسسية وتع ي ها لتطبيق هذا القانون.  -14

وضننع خطة وطنية لتطوير خدما  الصننحة النفسننية عىل أن يتم دمج هذه الادما  يف مراك  الرعاية    -15

امن وصول املرأة إليها. إن نرش الوعي العام بالصحة النفسية وخدما  الرعاية املتاحة الصحية األولية لض

ا   ا طويال  وجهنند  النندعم. تتطلننب هننذه الاطوة وقتنن  هو خطوة أوىل لتشننننجيع املحتنناجني للرعننايننة لطلننب 

ا.  مضاعف 
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 خلفية عامة   .2

كورونا ي فايروس ننننننننن اتاذ العرا  تدابري غري مسننننبوقة عىل خلفية تفشنننن 

. منها الحجر 2020واالعالن عن اول اصابة بهذا الفايروس يف نهاية شباط  

العننام للجننامعننا  واملنندارس وامنناكن العمننل ومراك   املن يل واالغال  

 التسو ، وفرض التباعد االجتامعي، وحظر التنقل.

اثننارا وتننداعيننا  تتجنناوز االثر   الحتوائهنناتركننت الجننائحننة والتنندابري املتاننذة  

الننواحي واملجننناال  االجتامعينننة واالقتصننننننادينننة  لتشننننمنننل  الصننننحني، 

والنفسننننينة. وعملنت عىل زيادة اوج  التفناو  وعدم املسنننناواة والتميي   

ضننننند الف نا  املهمشنننننة، واوجند  ظروفنا  وعوامنل عرضنننننت النسننننناء 

 واالطفال مل يد من العنف.

اقتصنننننادينة وكسننننناد نناتج عن االنافناض الكبري يف رافقنت الجنائحنة ازمنة  

اسننننعنار النفط النذي يشننننكنل معظم واردا  العرا ، وت امننت مع حركنة 

احتجاجية واضنطرابا  سنياسنية، اضنعفت قدرة الحكومة عىل االسنتجابة  

 الفعالة للجائحة.

 فنة وحامينةي  تتبن  الحكومنة سننننيناسنننننا  واجراءا  كنافينة للتافيف من أثنار الجنائحنة عىل الف نا  الضننننع

 االفراد من التعرض للفقر، وحامية النساء واالطفال من التعرض للعنف وهو ما فاقم من آثار الجائحة.

عىل السنكان من ماتلف الف ا ، اال ان تأثريه عىل املجموعا    إجراءا أثر انتشنار الفايروس ومارافق  من  

، بسنبب عوامل ثقافية واقتصنادية وأيضنا بكثري  أكرب السنكانية التي تعيش يف سنياقا  انسنانية طارئة كان  

أضننننناف فنايروس كوروننا ماناطر جنديندة مل نا  االالف من الننازحني  للاندمنا .بسننننبنب تعنذر وصننننولهم  

عديدة تقوض  وعرضنهم اىل تهديدا العرا  وسنوريا. والالج ني الذين تركوا منازلهم بسنبب الاناعا  يف 

 سبل عيشهم وتدفعهم نحو الفقر والجوع.

محنافظنة عراقينة    13خ مايام  موزعنة يف  77)   2020بلع عندد املايام  يف العرا  حت  شننننهر اينار من عنام  

. والنذين  2الن وبفقط من مجموع الننازحني املسننننتمرين يف    ٪9الفخ عنائلنة متثنل    62يسننننكنهنا منا يقنارب )

رد داخيل وقد نننننن مليون شناص من ماتلف املكونا  السنكانية الي الون يف حالة تشن  1،4 يقدر عددهم ب

انتقل العديد منهم أو رشدوا بعد محاولة عودة فاشننننلة اىل مناطقهم االصننننلية وهم بحاجة اىل تبني نهجا 

.1لعقبا  التي يواجهونهاخاصا  لوضع حلول دامئة ل

 
 2020ح يران  15 داخليا .االمم املتحدة الجمعية العامة: تقرير املقررة الااصة بحقو  االنسان للمرشدين  1

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/41/Add.1 



  

ة صفح   | 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . االهلينة رافق الحربخ الجئ قندموا من سننننورينا اىل العرا  هربنا  من العنف النذي ألف  250) وهنناك منا يقنارب

يرتك  معظمهم يف اقليم كوردسننننتنان ويتوزعون عىل مايام  الالج ني الرسننننمينة واملسننننتوطننا  غري  

 .2الرسمية

املطولننة التي تاطننت مرحلننة الطوارم االوليننة ولكن ال   الن وب  ميثلون حنناال معظم النننازحني والالج ني  

سننواء الذين يعيشننون يف مايام  أو خارجها  توجد لها حلول يف املسننتقبل القريب. ويواج  العديد منهم

ظروف معيشننية قاسننية وأشننكال ماتلفة من التميي  واملضننايقا  واالسننتغالل بسننبب ن وحهم الطويل  

5سكان املناطق املضيفة عىل املوارد الشحيحة تنافسهم معالذي أد  اىل  

 
 تقييم االحتياجا  النفسية يف العرا  : )تقريرخ .  خ:2016)  .للطفولة. اليونيسيفمنظمة األمم املتحدة  2
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  الاندمنا  فضننننال  عن حنالنةوالالج ني، النذين يعنانون أصننننال  من نقص    الننازحنيتفناقمنت اثنار الجنائحنة عىل  

التهميش، وانعدام املسننناواة التي يواجهونها قبل الجائحة نتيجة لوضنننعهم. وهو ما أوجد ظروفا وعوامل  

 تعرض النازحا  والالج ا  مل يد من العنف.  احتامل خطورة ميكن ان ت يد من 

املبني عىل النوع االجتامعي خالل   انتشنننننار العنفهنا حول معندال   دقيقنة ميكن الوثو  ب  بيناننا  دال يوجن 

وتعد   العنف،يف العرا  عموما . ومع ذلك هناك سنننيل من االدلة التي تشنننري اىل تصننناعد    19-ازمة كوفيد

لهذا العنف بسننننبب ابتعادهن عن شننننبكاتهن االجتامعية التي   أكرب الالج ا  والنازحا  معرضننننا  بشننننكل 

  من الحامية التقليدية للنساء.ميكن ان توفر شكال 

يسننننلط التقرير الحننايل الضننننوء عىل واقع العنف املبني عىل النوع االجتامعي بني الالج ننا  والنننازحننا   

والنسننننناء يف املجتمع املضننننيف يف العرا . ويحناول ان يكشننننف عن االثنار االجتامعينة واالقتصنننننادينة  

كنان والتي متثنل عوامنل خطورة ت يند من احتامل والنفسننننينة التي تركتهنا الجنائحنة عىل هنذه الف نة من السنننن 

 االستجابة املقدمة.تعرضهن للعنف. وتحديد أهم الفجوا  يف 

الهندف من هنذا التقرير هو تع ي  قناعندة املعرفنة بنالعنف املبني عىل النوع االجتامعي والعنف االرسي 

ىل تعميق الفهم بالكيفية التي يعمل بها ويساعد  خالل الجائحة وتوثيق جميع أشكال  وانواع  مبا يساعد ع

أصحاب املصلحة من تحسني االستجابة للعنف.
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 دافووووووااله .3

ي من هذا التقييم هو تحسننني الفهم بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي خالل االزمة ننننننن الغرض الرئيسنن 

الوبنائينة من خالل توفري معلومنا  عن وضننننع النسننننناء يف املايام  واملجتمع املضننننيف واحتيناجناتهن 

والعوامل التي ت يد من خطر التعرض للعنف، تسناعد يف ارشناد متاذي القرار والجها  املعنية يف وضنع 

 االستجابة ل .اسا  وبرامج لتحسني سي

 االهداف الرئيسية للتقييم   3.1

النوع االجتامعي  لتننأثريتقننديم فهم    - العنف املبني عىل  الوبننائيننة عىل  وسننننلوك االبالغ وطلننب   االزمننة 

 املساعدة. يف املايام  واملجتمع املضيف  

        19ومااطر الحامية للنازحا  والالج ا  واملجتمع املضيف خالل جائحة كوفيد  احتياجا تقييم  -

تقييم االسننننتجننابننة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي وتحنندينند الفجوا  يف التنندابري املتاننذة لحاميننة   -

 النازحا  والالج ا  من تداعيا  االزمة الوبائية.

لنازحا  والالج ا  والنساء يف املجتمع املضيف اىل الادما   التعرف عىل العوامل املؤثرة يف وصول ا -

 خالل االزمة الوبائية.

 ا  وتقديم التوصنننيا تحديد اولويا  االسنننتجابة ملنع العنف املبني عىل النوع االجتامعي وحامية الناجي -

 الالزمة للحكومة واملنظام  الدولية واملحلية ذا  العالقة.

 

 تقييم وووووووال  ة وومنهجي .4

لغرض توفري معلومنا  عن حنالنة الطوارم التي رافقنت االزمنة الوبنائينة وتقندير الواقع الفعيل اسننننتننادا  اىل  

 اللجوء اىل التقييم الرسيع. تماملعلوما  التي ميكن جمعها من السكان املترضرين 

يا  االزمة الوبائية عىل ريع صننورة شنناملة عن وضننع النسنناء النازحا  والالج ا  وتداعننننننن يقدم التقييم السنن 

ررين، فضنال عن قدرت  عىل مراقبة االوضناع املسنتجدة. ورصند وتوثيق العنف ومااطر  نننننن السنكان املتضن 

 لألثارشمولية    أكرثالحامية لتوجي  االستجابة االولية. وميكن ان يوفر التقييم الرسيع اساسا  لعملية تقييم  

 املرتتبة عن حاال  الطوارم عىل النساء.

متننت التقييم الحننايل عىل امل اوجننة مننا بني الطر  الكميننة والطر  النوعيننة يف جمع البيننانننا  اذ    يعتمنند

  ألوضننننناع عمقنا     أكرثبناملقنابال  الفردينة ونقناشنننننا  املجموعنا  البؤرينة للوصننننول اىل فهم    االسننننتعناننة

 .19-الالج ا  والنازحا  والنساء يف املجتمع املضيف خالل ازمة كوفيد
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كام تم االسنننتعانة بطريقة املسننن  االجتامعي بالعينة للوصنننول اىل بيانا  ميكن تصننننيفها وتفسنننريها  

ويجعلها  املتحصنلةوتسنم  يف الوقت نفسن  باسنتطالع اراء عدد كبري من النسناء مام يؤمن الثقة بالنتائج 

 تعميم.قابلة لل

 .2020يف الفرتة املمتدة من ايلول ولغاية ترشين الثاين للعام  أجري التقييم

لنديهن خربة   ميندانينا  ممنبناحثنا     9من    يتنألف  املرأةاسننننتعنان التقييم بفريق عمنل من منظمنة متكني  

وتواصننننل مع النسنننناء النازحا  والالج ا  يف املناطق التي شننننملها التقييم فضننننال عن محلل احصنننناق  

 نسق.وم

تلق  الفريق تدريبا  عرب االنرتنيت عىل فرتتني حول طريقة اجراء املقابال  وكيفية استعامل ادوا  الدراسة  

التي تسننننتالص املعلومننا    التقننارير عن املوقع والتقننارير االسننننبوعيننة    اليوميننة وتسننننتعرض واعننداد 

ا  االمنية التي واجهتهم  املعلوما  التي متت مالحظتها والصننعوبا  يف االجابة عن االسنن لة والصننعوب

 خالل العمل يف امليدان.

 

  مصادر املعلومات  4،1 

روع بالتقييم واثنائ  لغرض الحصول عىل بيانا  ثانوية نن املراجعة املكتبية: أجريت مراجعة مكتبية قبل الش

 ومعلوما  تساعد يف صياغة االس لة وخيارا  االجابة. 

شنننملت املراجعة التقارير والوثائق والسنننياسنننا  الصنننادرة عن منظام  وهي ا  دولية حول تأثري الجائحة 

ل وضننع النسنناء يف العرا  خالل  عىل النسنناء، كام شننملت االسننتطالعا  والتقارير املحلية التي اجريت حو 

الجائحة. والتقارير والبيانا  الصننادرة عن وزارة الداخلية حول العنف االرسي فضننال عن التقارير التي صنندر  

عن وزارة التاطيط. وقند تم دمج املعلومنا  والبيناننا  املسننننتقناة من هنذه املراجعنة يف هيكلينة التقييم 

 الحايل.

رير عىل املقابال  الفردية ملا متتاز ب  من مرونة وقدرة عىل الوصنول اىل  املقابال  املعمقة: اعتمد التق

معلوما  مفصنلة ومعمقة تسناعد يف الفهم، وملا متتاز ب  من حيادية وعدم تأثر البيانا  املسنتحصنلة 

مقابلة شنننملت الجها  الفاعلة الحكومية   42من  أكرثفريق التقييم    أجر بآراء االخرين أو االصنننطدام بهم،  

الناجيا  من العنف. يرتك  الغرض من املقابال  يف فهم ديناميا  العنف خالل   والنسنناءغري الحكومية و 

، والطر  واجهت وصننولهم للادما وتأثري الجائحة عىل حياة النسنناء واهم التحديا  التي  19جائحة كوفيد 

 املمكن اتباعها لتحسني االستجابة للعنف.
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 استهدفت املقابال :

 .االمم املتحدة دولية ووكاال عاملني يف منظام   -

 .مقدمي الادما  وتحديدا يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي -

 .موظفي الحكومة مع الرتكي  عىل دائرة العنف االرسي والرشطة املجتمعية -

يل للبيانا  وملا  جلسنننا  مناقشنننة لجامعا  الرتكي  كمصننندر تكمي 6فريق التقييم    أجر جامعا  الرتكي : 

بنن  من قنندرة عىل جمع وجهننا  نظر متعننددة وماتلفننة حول   التقييممتتنناز  . وقنند شننننملننت موضننننوع 

  نسنننناء نازحا  خارج املايم وداخل املايم،  ااملجموعا  جها  فاعلة حكومية وغري حكومية، ومجموع

 واملجتمع مضيف.
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 الجها  املشاركة يف املقابال  ونقاشا  جامعا  الرتكي  موزعة بحسب مناطق الدراسة خ1جدول )

موقووابوالت مو   مجموعات الرتكيز

نوواجوويووات موون 

 العنف

 املحافظة مقابالت جهات حكومية مقابالت منظامت

بننلننومننننند )ادارة    - 3  منننننظننمننة 

 ملايمخ 

 LCNمنظمة  -

مكتنب منناهضنننننة العنف   -

 االرسي 

 الرشطة املجتمعية -

 دائرة الهجرة واملهجرين  -

 خانقني  دياىل

 

جهننا  فناعلننة حكوميننة وغري   -

 حكومية

 نساء نازحا  داخل املايم  -

 مايم النهروان املرأةلجنة  - 2

 IOMمنظمة الهجرة -

 مديرة مايم مريم العذراء -

 1جمعية نساء بغداد-

 2بغداد جمعية نساء -

  لننألمننمالننربنننامننج االمننناق  -

 املتحدة 

 منظمة بنت الرافدين-

 بغداد الرشطة املجتمعية  -

جهنا  فناعلنة حكومينة وغري    -

 حكومية

 

 مرك  الياسمني - 3

مرك  دعم النسنننناء والفتيا    -

يف دهوك )معننالج وطبيننب  

  خ نفيس

 املرأةمنظمة تأهيل  -

 منظمة هاري كار -

 جمعية نساء بغداد -

 مرك  ئيمة األجتامعي -

دائنننرة   - شنننننننؤون  مننندينننرينننة 

 الحامية 

 دهوك

 نساءنازحا  )خارج املايمخ  -

 نساءمجتمع مضيف -

جهننا  فنناعلننة حكوميننة وغري  -

 حكومية

 

7 

 BCFمرك   -

 UPPمنظمة  -

 WFWIمنظمة -

 منظمة املسلة-

 وزارة الرتبية اربيل -

دائرة مناهضنة العنف ضند   -

 1واالرسة  املرأة

دائرة مناهضنة العنف ضند   -

 2واالرسة  املرأة

 اربيل

 املجموع 8 19 15 6
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 ادوات التقييم 4،2 

 رئيسية:اعتمد التقييم عىل ثالثة ادوا    

خ: وهذه االداة موجهة اىل النسنناء النازحا  والالج ا  والنسنناء من اسننتامرة املسنن  )االسننتامرة االسننتبيانية

املحتملة لالزمة  التأثرا محاور تعكس  5سننؤاال موزعة عىل   50املجتمع املضننيف. تضننمنت االسننتامرة  

الوبنائينة عىل حيناة النسننننناء داخنل املايم وخنارجن ، ومتثنل يف الوقنت ذاتن  عوامنل خطورة ميكن ان ت يند من 

ض النسننننناء للعنف يف مقندمتهنا التنأثريا  االقتصنننننادينة والتنأثريا  النفسننننينة واالجتامعينة،  احتاملينة تعر 

والقنندرة عىل الوصننننول اىل املعلومننا  والانندمننا ، امننا املحور الاننامس فيسننننتطلع التعرض للعنف 

 وسلوك طلب املساعدة.

عنهنا مجموعنة من شننننمنل الندلينل  عندد من االسنننن لنة املفتناحينة تتفرع     دلينل مقنابلنة النناجينا  من العنف: 

تتحر  االسنننن لنة عن العنف النذي    .االسنننن لنة لغرض تحفي  من تتم مقنابلتهم عىل التعمق أكرث يف االجنابنة

تعرضنننننت لن  النناجينا  خالل الجنائحنة والطر  التي اتبعنهنا ملواجهنة العنف واالسننننبناب التي اعناقنت طلبهن 

 للمساعدة والوصول اىل الادما  واملعلوما . 

شنننمل الدليل عدد من االسننن لة املوجهة للعاملني   : الجها  الفاعلة )حكومية وغري الحكوميةخدليل مقابلة  

التندابري املتانذة  يف املؤسننننسنننننا  الحكومينة ومقندمي الاندمنا  يف املنظام  غري الحكومينة. حول  

ملواجهنة احتيناجنا  الننازحنا  والالج نا  والنسننننناء يف املجتمع املضننننيف. واهم التحندينا  التي واجهنت  

ميهم للاندمنا ، واهم الفجوا  يف االسننننتجنابنة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي واملامرسنننننا  تقند

الجيدة. واالحتياجا  واالولويا  لتحسننننني الادما  وحامية الناجيا  من العنف. متت صننننياغة االسنننن لة 

 بحيع ميكن تكييفها واستعاملها يف املقابال  الفردية ويف جلسا  مجموعا  النقاا.

 

 النةاق الجغرايف  4،3 

تع ي   الوصننننول اىل الحامينة يغطيهنا برننامج مندد يف العرا   حول "شننننمنل التقييم جميع املواقع التي  

واملمول من "واملشننننناركنة والاندمنا  للنسننننناء الالج نا  والننازحنا  والنسننننناء يف املجتمع املضننننيف  

و بنالتنسننننيق مع املبنادرة    املرأةاالقليمي لالتحناد االوريب وتنفنذه جمعينة متكني  الصنننننندو  االسننننت امن  

واربيل ودهوك ودياىل، شملت املواقع  محافظا  يف العرا  وهي بغداد  4النسوية االورومتوسطية يف  

و كل من مایم مریم   ،مايم دومي ، قرية سنننيميل و شننناريا يف محافظة دهوك التقييماملتضنننمنة يف 

اىل عدد مناطق اخر     باإلضننننافة،  الشننننمس و مايم االهل يف بغداد مايم   ،مايم النبي يونس  ،ذراءالع

  105مشننننناركنة من بغنداد،    100حنافظنا  بواقع  وتوزعنت العيننة بحسنننننب امليف محنافظتي ديناىل و اربينل  

 مشاركة من دهوك،  
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مشنننناركة من اربيل، تباينت اعداد املشنننناركا  يف املسنننن  من كل   221مشنننناركة من دياىل خانقني و  75

 محافظة تبعا لعدد املواقع التي يغطيها املرشوع.

 شكل يوض  توزيع عينة الدراسة بحسب املحافظا  املشمولة بالدراسة

 

 الفئات املستهدفة   4،4 

مشناركة، تم اختيارهم بطريقة العينة املريحة وهي الطريقة االكرث اسنتاداما    501شنمل املسن  االجتامعي  

رعتها وعدم كلفتها حيع يتم اختيار املشاركني وفقا لتوفرهم وامكانية نن خاصة يف التقييم الرسيع نظرا  لس

خ من املجتمع املضنيف فضنال  163خ نازحة و )179خ الج ة و )155بواقع ) املسن . توزعت عينة  إليهمالوصنول  

 نساء عائدا . 4عن 
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ج ا  والنسننناء من والنازحا  والال   خ279املايام  وبواقع )  من داخلوتضنننمنت العينة النازحا  والالج ا   

 خ.222خارج املايم وبواقع )

 

 
 

نساء من ذوي    تضمنت العينة نساء منتميا  اىل االقليا  املسيحية والرتكامنية واالي يدية كام تضمنت

 من مجموع العينة.  ٪5امرأة وبنسبة  27االحتياجا  الااصة بلع عددهن 
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 . خصائص العينة5

 االعامر أوال :

سننننننة. وتتوزع العيننة عىل الف نا  العمرينة    54-15 منا بنيتراوحنت اعامر النسننننناء املشننننناركنا  يف املسنننن  

 سنة، 39-29املمتدة من  ترتك  يف الف ة العمريةان أكرث من ثلع العينة   ويالحظاملاتلفة،  

 

 التوزي  النسبي لعينة النساء بحسب االعامر

 ٪ 4.6 23 سنة 18أقل من  

28-18 150 29.9 ٪ 

39-29 179 35.7 ٪ 

40-49 104 20.9 ٪ 

 ٪ 98 45 فأعىل 50

 

 ثانيا : الحالة ال واجية

وتشننكل    ٪22. يف حني بلغت نسننبة غري املت وجا   ٪58بلغت نسننبة النسنناء املت وجا  يف عينة الدراسننة  

. وهذا يعني ان نسنننبة كبرية  ٪20.2النسننناء فاقدا  ال وج )ارامل ومطلقا  وزوجا  مفقودينخ  ما نسنننبت  

من هذه الف ا  تتحمل عبئ اعالة ارستها ويرتتب عىل ذلك قصننور يف تحقيق الحاجا  االسنناسننية. وعدم  

 القدرة عىل الوصول اىل مستو  معييش مقبول.

 

 الحالة الزواجية ء بحسبالتوزي  النسبي لعينة النسا

 ٪ 58.2 292 مت وجة

 ٪ 21.6 108 غري مت وجة

 ٪ 11.6 58 ارملة

 ٪ 4.4 22 مطلقة

 ٪ 3.4 17 مهجورة أو منفصلة  

 ٪ 0.8 4 مفقود
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 الحالة التعليمية ثالثا :

يناف  املسنننتو  التعليمي بشنننكل واضننن  بني املشننناركا  يف الدراسنننة اذ بلغت نسنننبة غري امللام  

  يتجاوز تعليمهن املرحلة االبتدائية  ومثل هذا املسنننتو  من   ٪34وأكرث من ثلثهن   ٪22بالقراءة والكتابة 

فقط. وهذا يعني    ٪12التعليم ل  آثار االمية ذاتها. اما الحاصنال  عىل شنهادة الثانوية فلم تتجاوز نسنبتهن 

ضننننيف لن تتمكن من االطالع عىل ان نسننننبنة كبرية من الننازحنا  والالج نا  والنسننننناء يف املجتمع امل

املعلوما  الالزمة سنننواء حول سنننبل الوقاية من الجائحة أو طلب املسننناعدة سنننواءيف حالة االصنننابة او  

  .حاال  العنف املبني عىل النوع االجتامعي

 

 الحالة التعليمية التوزي  النسبي لعينة النساء بحسب

 ٪ 22.1 111 غري ملمة بالقراءة والكتابة

 ٪ 33.9 170 ابتداق فامدون

 ٪ 17.9 90 متوسطة

 ٪ 11.8 59 ثانوية

 ٪ 6.4 32 معهد 

 ٪ 7.9 39 تعليم جامعي

 

 رابعا : االطفال

 4لنديهنا    ٪34و    3  -1منا بني    ٪35.2يرتاوب عندد االطفنال ملنا نسننننبتن   أكرث من ثلثي العيننة لنديهنا اطفنال.  

  15االعنالنة، فكلام زاد معندل عندد االطفنال النذين تقنل اعامرهم عن    عبئيعني زينادة يف    فنأكرث. ماماطفنال  

 سنة ي داد العبئ الذي تتحمل  االرسة ويتأثر املستو  املعييش لها. 

 

 التوزي  النسبي لعينة النساء بحسب عدد االبناء

 ٪ 29.3 147 ال يوجد

 ٪ 35.2 176 3اىل  1من 

 ٪ 27.9 140 6اىل  4من 

 ٪ 7.6 38 فأكرث 7
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 طبيعة االيواء

من عينة املسنن   ٪55شننكلت النسنناء الال  يعشننن يف املايام  الااصننة بالنازحني والالج ني ما نسننبة 

وهي النسنننبة االعىل وذلك الن معظم العينة قد سنننحبت من املايام ، وال تعكس هذه النسنننبة توزيع 

كنل مسننننتمر يف كنل جولنة من الننازحني عىل ترتيبنا  املنأو  املاتلفنة يف عموم العرا ، والتي تتغري بشنننن 

)املسننتأجرة يف الغالبخ هي االكرث شننيوعا  من بني ترتيبا    التقارير. وعىل الرغم من ان املسنناكن الااصننة

يف  مسنتأجرااملأو  للنازحني. اال ان نسنبة النسناء النازحا  يف عينة الدراسنة الال  يقمن يف سنكن خا   

 ومعظم  ٪7،5  يعشنن يف مسناكن تعود ملكيتها للعائلة . فيام بلغت نسنبة النسناء الال ٪25بلغت العادة  

 من املجتمع املضيف.

غنالبنا  منا تكون مندارس او مسننننتوصننننفنا  او دوائر   ٪3 امنا منا تبق  من العيننة فتعيش امنا يف بنناينا  عنامنة

)هيناكنلخ بيو  غري مكتملنة البنناء. او مع  حكومينة او مجمعنا  سننننكنينة غري مكتملنة وغري منأهولنة اي يف

   ٪0.5االقارب 
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والالجئوات  بني النوازحوات    19.  واق  العنف املبني عىل النوع االجتامعي خالل جوائحوة كيوفيود6

 واملجتم  املضيف

 انتشار العنف  6.1

من   ٪60ترتفع حناال  العنف املبني عىل النوع االجتامعي خالل جنائحنة كوروننا، اذ افناد  منا يقنارب من  

النازحا  والالج ا  و النسنناء يف املجتمع املضننيف بتعرضننهن لشننكل من أشننكال العنف خالل االغال   

فنان نسننننبنة حناال      ٪35  العنام والحجر املن يل، ومقنارننة بحناال  التعرض للعنف قبنل الجنائحنة والبنالغنة

 .  ٪25 ت ا نسبقد ازداد  مب  الحتوائ املتاذة  إلجراءا التعرض للعنف نتيجة النتشار الوباء وا

 

سننلوك جديد    ويعتربن  نسنناء   يتعرضننن للعنف قبل الجائحة.شننملت ال يادة يف معدل حاال  العنف  

 يشهدن  من قبل.

" قبنل الوباء   يكن هنناك عنف باالسنننناس، فكنل بينت تحندا فين  خالفا  لكن رسعان ما يتم حلهنا، ولكن 

عام   30الج ة -"  يتحملها انسننننان السننننيام اذا كان الج اخالل الجائحة كانت الضننننغوطا  اكرب بكثري من ان 

 لديها اربعة اطفال مايم باسريما
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العنف عىل النسنننناء الال  كن يتعرضننننن للعنف من قبل. وأفاد     وتكرار يادة ارتفاع وترية  الكام شننننملت  

من النسننناء الال  خربن وتعرضنننن للعنف قبل الجائحة  بأن العنف الذي يتعرضنننن ل  قد ازداد  وتريت     13٪

وشندت  خالل الجائحة واكد  املقابال  التي اجريت مع نسناء نازحا  وناجيا  من العنف، ان العنف الذي 

ن متت مقابلتهم عىل واكد جميع مقدمي   ا  الادما  الذي .يتعرضننننن ل  قد تفاقم وامتد خالل الجائحة

ال يادة يف انتشننار العنف بني النازحا  والالج ا  وان هذه ال يادة كانت كبرية وال تقتانن عىل تكرار العنف  

 شدة وقسوة. أكرث أصب فقط وامنا شملت ايضا تحوال يف أمناط العنف حيع 

خالل حظر التجول    " منذ االيام االوىل ل واجي وزوجي يرضننننبني ويشننننتمني بسننننبب او بدون سننننبب ولكن

 يفرغ غضنب  عيل ". أصنب والحجر املن يل ازداد بشنكل كبري، كان قد تعود عىل السنهر مع اصندقائ ، واالن  

 مت وجة شابة خارج املايم لديها ثالثة اطفال يف مايم النبي يونس- 

مقنارننة  بنالنسننننناء من للعنف بني الننازحنا  والالج نا  كنان أكرب  وأظهر  نتنائج املسنننن  الحنايل ان التعرض  

وهي اعىل من نسننبة النسنناء   ٪66.5املجتمع املضننيف، حيع بلغت نسننبة التعرض للعنف بني الالج ا  

وأعىل ايضنننننا من نسننننبنة النسننننناء يف املجتمع   ٪58.5  الننازحنا  الال  افندن بتعرضننننهن للعنف والبنالغنة

بني النسنناء يف املجتمع املضننيف  . وقد تكون التباينا  بني النازحا  والالج ا  و ٪54املضننيف والبالغة 

للعنف نتيجة للضننننغوطا  الحياتية التي   املرأةمرتبطة بظروف الن وب والتهجري التي ت يد من خطر تعرض 

، وغيناب الينا  الندعم والحامينة التقليندينة عنند انتقنال بناإلحبناطيواجههنا رب االرسة والتي تؤدي اىل الشننننعور  

. غري ان التبنايننا  بني الننازحنا  والالج نا  قند يكون مرتبط مبفهوم منألوفالنسننننناء اىل مكنان جنديند غري  

النسننناء للعنف ووعيهن ب ، والذي ياتلف بحسنننب البي ة الثقافية للنازحا  داخليا  والالج ا  من سنننورية.  

وقد كشننننفت املالحظا  امليدانية ان العديد من النسنننناء النازحا  الال  يتعرضننننن وبشننننكل يومي اىل  
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عنفنا وامنا مشننننكال  عائلينة اعتيادية ال يالوا منها اي من ل، واعتاد  العديد  اال يعتربنهن ءة  العنف واالسننننا

 منهن عىل ان العنف هو ج ء من الحياة اليومية.

ومقارنة  بالنسننناء داخل املايام  فأن نسنننبة تعرض النسننناء خارج املايام  للعنف كان أكرب سنننواء قبل 

من   ٪56  لنسننننناء خنارج املايام  بتعرضننننهن للعنف بينام رصحنتمن ا  ٪64الجنائحنة أو خاللهنا. اذ رصحنت  

 النساء داخل املايام  بتعرضهن للعنف خالل الجائحة.

 

 

 أشكال العنف وانواعه خالل جائحة كورونا  6.2
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 االساءا  النفسية:    6.2.1

والالج ا  والنسنننناء يف ي االنواع االخر  من العنف الذي تتعرض ل  النازحا  نننننننن يتصنننندر العنف النفسنننن    

 لإلسننننناءا ممن يواجهن العنف بتعرضننننهن    ٪68املجتمع املضننننيف خالل جنائحنة كوروننا. اذ رصحنت نحو  

النفسنية، كام عرب  النسناء يف مجموعا  الرتكي  واملقابال  الفردية عن طائفة واسنعة من االفعال التي 

او ال واج   بناألذ تعكس التجناهنل والتعنامنل بندون احرتام  واالخنافنة والرتهينب والحط من الشنننننأن والتهنديند  

بصننورة مسننتمرة بأنها مقاننة يف   املرأةبامرأة ثانية والشننتم بكل انواع ، واالسننتعباد واالهانا  واشننعار  

 واجباتها.

" كان يشنعرين طوال الوقت بالتقصنري وبأنني ال ايدي واجبا  بالشنكل الكامل عىل الرغم من الجهد الذي 

عام   35مت وجة -ابذل  الدارة شننننؤون البيت، وكانت تعليقات  تشننننعرين بالضننننيق واالختنا  والرغبة بالبكاء"  

 مجتمع مضيف

النفسنية بالوضنع النفيسن العام للناجيا  والضنغوط التي عانت   لإلسناءا نسنبة التعرض  قد يرتبط ارتفاع 

منها خالل الجائحة مع التواجد املسننننتمر ملصنننندر العنف سننننواء كان زوج او اه، لذلك قدمت  النسنننناء يف   

عىل بناقي انواع العنف خناصنننننة اذا منا اخنذننا بعني االعتبنار ان كنل نناجينة تتعرض للعنف بكنل انواعن    العيننة

واشنكال  ونادرا ما تتعرض احداهن لنوع واحد من العنف فالعنف النفيسن غالبا ما يرافق  العنف الجسندي 

ساء بغداد انها تلقت تؤكد باحثة اجتامعية يف جمعية نو  ي والحرمان من املوارد والفر .نننن والعنف الجنس

 خالل االشهر الستة االوىل من انتشار الجائحة اتصاال  من نساء مورس عليهن العنف بكل انواع  اشكال .  

" كنت اسننننتقبل حاال  كثرية عن طريق الهاتف وكنت اتحمل مسننننؤولية كبرية فبع  النسنننناء كن يفكرن 

نف كانت متارس ضننندهن نفيسننن وجسننندي باالنتحار وبعضنننهن يفكرن بالهروب من البيت، كل انواع الع

 .يف مرك  دعم مايام  بغداد اجتامعيةباحثة - جارحة" بأدوا وجنيس واقتصادي واحيانا تهديد 

 

 االعتداءا  البدنية:   6.2.2

البدنية او العنف الجسنننندي، مبا يف ذلك الرضننننب  لإلسنننناءةمن عينة املسنننن  بتعرضننننهن   ٪17.7افاد   

جارحة، وبع  النسناء يف مجموعا  النقاا ما ت ال اثار  بأدوا مؤذية والتلوي   بأشنياءوالصنفع والقذف  

انها    النفيس اال   جدا مقارنة بالعنف   مرتفعة    غري   ان هذه النسبة   اجسادهن، "ومع    عىل   الرضب مطبوعة 

ري مع املعتدي وعدم القدرة نننننن ظل حظر التنقل واضننطرار الضننحايا للتعايش القسنن تعد االخطر خاصننة يف 

 .3عىل الوصول اىل الادما  او طلب املساعدة"

 

 
 2020يف دولة فلسطني.مايس  19-ة الفلسطينية: العنف ضد النساء والفتيا  يف فرتة كوفيداالتحاد العام للمرأ  3

 



  

ة صفح   | 27 

 

 التسلطي:السلوك  6.2.3

هو زينادة سننننيطرة وتحكم   املن ل نتيجنة لحظر التنقنلمن بني اهم التنأثريا  النناتجنة عن بقناء الرجنال يف  

من املشننناركا     ٪61.3افاد    .املرتتب عىل هذا السنننلوك لألذ   املرأةاملعتدين بالضنننحايا وزيادة ادراك  

 التي رافقتها.  إلجراءا يف املس  ان تسلط الرجال عىل حياتهن قد ازداد خالل الجائحة وا

مام   املرأةأشنكال التسنلط التي عانت من  النسناء اثناء الحظر هو تدخال  الرجل املسنتمرة يف شنؤون    وأبرز

 يسبب لها توترا كبريا غالبا ما ينتهي باملشاجرا . 

يتدخل يف كل االمور ويحاسنننبني اذا ما اسنننتعملت  وأصنننب يسنننيطر عىل حيا  بالكامل    أصنننب " دمرين 

 .اربيل مت وجة مجتمع مضيف- ي عىل طباي"الهاتف او الجلوس لوحدي يحاسبن

بناالنتهناك وعندم الاصننننوصننننينة، فتواجند ال وج املسننننتمر حند من   املرأةكام زاد وجود الرجنل من شننننعور  

خصننوصننيتهن وفرض قيود اضننافية عىل حياتهن حت  داخل املن ل وزاد من احسنناسننهن بالرقابة املوجهة  

عىل اتصناالتهن مبحيطهن االجتامعي وسنلوكهن وقلص هامش الحرية التي كانت تتمتع بها النسناء خالل  

 غياب الرجل بالعمل.

بالتوتر والاوف ومثل سننننلطة موجهة عىل حياة  اجواء مشننننحونةال وج املسننننتمر داخل املن ل  خلق وجود 

 العائلة وتعاقب عىل اي خطأ يصدر عن اي فرد من افراد املن ل.

اثار التواجد املستمر لل وج يف املن ل نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة حالة من عدم االرتياب والضغط 

بحجم السلطة  فوجوده يشعرهن  يء نننن مس  التي ال يكون فيها  الحاال   حت  يف  ال وجا    لد  ننننيالنفس

 املفروضة عليهن.

"   يكن زوجي يسء لكنني شنعر  ان  يسنتعبدين يريدين جارية اتبع ، كل امراة تحتاج اىل وقت تكون في   

 املسننننتمر " لوحدها وهذا ج ء من طقوسننننها تشننننعرها بالسننننكينة والهدوء   يعد ذلك ممكن مع وجوده

 مت وجة مجتمع مضيف اربيل                                                 -

 

 الحرمان من املوارد والفر :   6.2.4

كورونا بحرمانهن  جائحةمن عينة النسننناء الال  افصنننحن عن تعرضنننهن للعنف خالل    ٪14افاد  ما يقارب  

من حقهن يف الحصننول عىل املوارد او الفر ، واالسننتيالء عىل اموالهن. واالمتناع عن الاننف واالنفا  

الحرمان من املوارد وعدم االنفا  عىل األرسة بوصننننف  عارضننننا  ثانويا او عنفا    ما يأ وغالبا   عليهن.  

 مع االشكال االخر  من العنف.مرتتبا  عىل العالقة املأزومة بني الرشيكني ومرتافقا  

 وخالل الجائحة اصبحت االمور اكرث تعقيدا، بع  النساء الحوامل حرمن من الحصول عىل الرعاية الطبية.
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عانت  س. ر من  احتامل خطر الوالدة غري االمنة بسبب رف  زوجها اصطحابها اىل املستشف  خوفا من  

لننازحنا  مبسننننناعندة طبيبنة من اربينل   يف نقلهنا اىل  انتقنال عندو  الفنايروس الين ، وقند سننننناهمنت أحند  ا

املسنتشنف  واالرشاف عىل والدتها القيانية وتامني بع  االحتياجا  البسنيطة لها دون حضنور ال وج او  

 مشاركت .

وسننائل التواصننل الحديثة اسننباب ومسننوغا  جديدة للعنف املرتكب بحق   اسننتعاملوفر انتشننار  

 .املرأةوزاد  من الرقابة واملنع املفروضة عىل  املرأة

من املشننننناركنا  يف املسنننن  مبنعهن من الوصننننول اىل االنرتنينت أو اسننننتعامل    ٪ 11.4أفناد   

 الهواتف النقالة.

 جيا للتواصل مع محيطها الاارجي.منهن منعن خالل الجائحة من استعامل هذه التكنلو  ٪  6و

 نسبة النساء الاليت منعن من استعامل االنرتنيت او الهاتف الخلوي خالل الجائحة

 ٪6.0 30 نعم

 ٪88.6 444 كال

 ٪5.4 27 نعم قبل الجائحة وبعدها

 

من طنالبنا  املندارس   ٪31ان  العناملنة تضننننمن عيننة من الطنالبنا     املرأةوبني تقرير حول تنأثري الجنائحنة عىل  

التعليم يقدم عن بعد.   أصننب الدراسننة بعد ان    ألغراضالهاتف النقال   االنرتنيت أوقد حرمن من اسننتعامل  

اسننباب املنع باشننية العائلة    ٪18.7الدراسننة. وبرر     ألغراض اسننتعامل من قبل عوائلهن مع علمهم بان 

 . 4من تعرضهن للتحرا االلكرتوين

ومع توقف الرجال عن العمل بسننبب اجراءا  االغال  العام، تعرضننت بع  النسنناء العامال  اثناء الجائحة  

 مبواردهن دون رغبتهن. والتحكماىل االستغالل االقتصادي شمل االستيالء عىل رواتبهن 

امور االرسة ومتطلباتها دون اية مشننناركة   لتمشننني شنننا  والطويل يأخذه ال وج " كل ما أجني  من عميل ال

ل  العشنناء واكوي مالبسنن ، ويهددين    أحظرليال منهكة متاما ويأمرين ان   9:5من  اعود اىل املن ل السنناعة  

 نازحة خارج املايم اربيل-بال واج من امراة ثانية" 

عملهن اثناء الجائحة وخالل فرتة االغال  العام شنكال  اخر من العنف  واجهت النسناء العامال  الال  اسنتمر  

سناعة يوميا بدون عطلة او   16االقتصنادي يتمثل باسنتغاللهن يف اعامل شناقة لسناعا  طويلة جدا تتجاوز  

 .5اجازة مقابل اجر زهيد وهو ما قد يؤدي اىل اجهادهن ويعرضهن لاطر االصابة بالعدو 

 
 2020العاملة . تقرير. املرأةعىل   19مؤسسة أم اليتيم للتنمية : تقييم تأثري كوفيد   4

 بغداد 2020مقابلة مع علياء االنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين يف ايلول   5
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العاملة فيها    املرأةالنسناء وتواج     مراعية الحتياجا ة العمل يف القطاع الاا  غري وعىل الرغم من ان بي 

ظروفنا  ورشوطنا  تجعلهنا عرضنننننة لالسننننتغالل من قبنل الجنائحنة. غري ان الحكومنة   تفرض اي اجراءا  عىل  

 جائحة.اصحاب العمل ملراعا  احتياجا  النساء وتقليص فرتا  عملهن او العمل بنظام املناوبة خالل ال

 

 الحرمان من الرعاية الطبية عند االصابة بفايروس كورونا  6.2.5

منعن من اجراء فحص االصنننننابنة   بنأنهنمن مجموع عيننة املسنننن  الحنايل    ٪2نسننننناء اي منا يقنارب  9افناد   

بنالفنايروس او النذهناب اىل املسننننتشننننف ، وهو منا يؤخر املسننننناعندة الطبينة ويؤدي اىل تطور اصنننننابتهم.  

الطبي الانا  بنالفنايروس وحرمنانهنا من الوصننننول اىل    النسننننناء من اجراء الفحصوميكن القول بنان منع  

 ونا.كور الرعاية طبية هو منط جديد من العنف الذي استجد مع ظهور 

حنالنة حرمنت فيهنا االرس النسننننناء والفتينا  من الوصننننول اىل املرافق   62تم االبالغ عن    2020وحت  منايس  

الصنحية لتلقي الرعاية بعد االصنابة بالعدو  بسنبب االعراف االجتامعية التي ال تسنم  للنسناء باملبيت او  

 .6الع ل مبفردهن خارج املن ل 

وكشننننفت املقابال  التي اجريت مع نسنننناء نازحا ، عن مجموعة من االسننننباب املرتبطة بظروف الن وب 

عن الذهاب اىل  أنفسننهنبالفايروس يتكتمن عن اصننابتهن وميتنعن من تلقاء   أصنننجعلت العديد ممن  

الال   املسنتشنف  وتلقي العالج. من بني هذه االسنباب حر  النازحا  عىل شنبكة عالقتهن مع جاراتهن  

تعوضنننهن عن ابتعادهن عن شنننبكاتهن االجتامعية يف املجتمع الذي ن حوا من ، والاوف من فقدان هذه  

العالقا  املحدودة اصنننال فيام لو كشنننفن عن اصنننابتها. وتااف النسننناء الال  يعملن يف مهن بسنننيطة  

تعافيهن، بسننبب الوصننمة  رف زبائنها عنهن حت  بعد ننننننن مثل الاياطة من ان يفقدن مصنندر رزقهن وينصنن 

 املرتبطة باملرض والتي تولد شعورا بالنبذ والرف  االجتامعي لد  املصابني ب .

" يصننورون لنا املرض وكان   ء معيب او مال بالرشننف، ويعامل الشنناص كمنبوذ ويقاطع  الجميع، 

ننازحنة من -بكوروننا" لقند عنانينت االمرين، وكناننت لتهمنة املتناجرة بناملاندرا  اهون عيل من تهمنة االصنننننابنة  

 يف مايم النبي يونس  املرأةلجنة 

بع  النسنناء املصننابا  تجنن الاضننوع للفحص خوفا من ارسننالهن اىل مسننتشننفيا  الحجر الصننحي  

 .من املايم أخارجهاوبقاء اطفالهن الصغار لوحدهم دون ان يكون هناك من يرعاهم . أو خوفا  من 

الفحص الننذي يتجنناوز سننننعره الامسننننني دوالر يف   بننأجراءوالعنندينند منهن   تسننننم  ظروفهن املنناديننة  

 مستشفيا  أقليم كوردستان.

 
  .وصندو  االمم املتحدة للسكان: اثر االزمة الوبائية الراهنة يف زيادة حوادا العنف املبني عىل النوع االجتامعي املرأةدائرة متكني  6

 2020مايس 
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 العنف الجنيس واالغتصاب  6.2.6 

  تكشنف النسناء املشناركا  يف املسن  عن الحاال  التي يتعرضنن فيها لالسنتغالل الجنيسن او التحرا  

اء النذي عنادة منا يرتكنب يف حناال  الطوارم، و  تتجناوز نسننننبنة النسننننناء أو مقنايضنننننة الجنس من اجنل البقن 

حيع رصحت امرأة واحدة فقط بتعرضنننها لهذا النوع من   ٪0.3ي  نننننننن اللوا  افدن بتعرضنننهن العتداء جنسننن 

 العنف.

ي  نننن يؤكد الضابط الحقوقي يف مديرية مناهضة العنف االرسي يف اربيل انافاض معدال  العنف الجنس

وجية خالل فرتة االغال  العام بسننبب عدم امكانية الرجال من الاروج من املنازل. غري ان النسنناء  والايانة ال  

ال يفصنننحن عن تعرضنننهن لهذه االنواع من العنف، بسنننبب وصنننمة العار التي ترافق الضنننحية مد  الحياة. 

عن العنف   ويشنكو مقدمي  ا  الادما  يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي من تكتم النسناء

 :وتؤكد اخصائية اجتامعية يف أحد مراك  الدعم. الذي يتعرضن ل  خاصة اذا كان عنف جنيس

" اتعامل مع العديد من النسناء اللوا  اضنطررن اىل مقايضنة اجسنادهن او اجسناد بناتهن باملال أو يرسنلن  

رغم محاوال  املسننتمرة يف اطفالهن للتسننول يف تقاطعا  الشننوارع لكنهن ال يتحدثن عن هذه االمور 

 تحفي هن عىل البوب"

وفر  املالحظنا  امليندانينة واملقنابال  التي اجرينت مع نناجينا  من العنف معلومنا  مهمنة عن الظروف  

ي. من بينها اضنطرار بع  النسناء للبقاء نننننن التي رافقت الوباء وقاد  اىل تعرض النسناء اىل العنف الجنسن 

 حظر التنقل وتعرضهن العتداءا  جنسية.  إلعالن بعيدا عن منازلهن نتيجة 

عالن  إ  ي يدية نازحة يف مايام  دهوك للجوء اىل بيت اقاربها يف املوصنل بعدإ "اضنطر  ر.ع وهي شنابة 

الغلق العنام والتي كناننت يف زينارة لهنا السننننتحصنننننال بع  االورا  الثبوتينة والبقناء معهم ملندة شننننهرين 

ا  الجنسننننية مرا  عديدة من قبل زوج اقاربها  الذي ونصننننف، تعرضننننت خاللهنا اىل التحرا واملضننننايق

 استغل ظروف احتجازها بعيدا عن اهلها".

من جهة أخر  اد  الضنغوطا  النفسنية وعبئ االعامل املن لية التي تضناعفت خالل فرتة الوباء واالغال   

للرغبة والقدرة عىل اقامة عالقة جنسنية مع ال وج، وذكر  العديد من النسناء خالل    املرأةالعام، اىل فقدان 

املقابال  وبشكل خا  الالج ا  بان عدم اشباع الرغبة الجنسية لل وج كان عامال مهام يف اثارة عدوانيت  

الل فرتة  شنننارة واضنننحة عىل ان النازحا  والالج ا  تعرضنننن لالغتصننناب ال وجي، خإ وارتكاب  للعنف، وهذه 

ورصحنت نسننننناء   الحجر املن يل وانهن يجربن عىل اقنامنة عالقنة زوجينة دون رغبتهن تجنبنا لعندوانينة ال وج.

 عىل مامرسة العالقة ال وجية وتعرضهن للرضب والتهديد يف حالة رفضت. بعجبارهنعديدا  

ملايم اثناء الحظر رب وااليذاء اىل الحد الذي كنت اهرب في  من انننننننن " يجربين عىل مامرسنننة الجنس بالضننن 

ي، و  يكن يسنننم  يل باسنننتعامل الهاتف ومينعني من االتصنننال بأهيل  نننننننن خوفا عىل سنننالمتي ونفسننن 

 نازحة مايم دومي -ويهددين بأنني لو بلغتهم مبا يفعل  يب فان  سيطلقني وياخذ مني حضانة االطفال". 
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الثقافة املحلية وال تقره القوانني النافذة سننواء يف اقليم  إطارواالغتصنناب ال وجي مفهوم غري شننائع يف 

واملنظور النديني فنان من حق ال وج ان يؤ  اي يواقع    لألعرافكوردسننننتنان او العرا  بشننننكنل عنام، وطبقنا  

 وج.زوجت  اين ما شاء ومت  ما شاء وان من واجب ال وجة االستجابة لرغبة ال  

 

 العنف االلكرتوين:  6.2.7

التي أجريت مع العاملني   د  املقابال كااللكرتوين، فيام أمن عينة املسن  بتعرضنهن للعنف  ٪7افاد   

شنننهر واحد. ت ايد  نسنننب التعرض    الحاال  خالل عن عرشنننا    باإلبالغيف الرشنننطة املجتمعية يف بغداد  

للعنف االلكرتوين نتيجة ل يادة الوقت الذي يقضنننني  الشننننباب عىل االنرتنيت خالل الحظر واالغال  العام،  

وبالنسنبة للنسناء النازحا  فأن التحرا واملضنايقا  عرب االنرتنيت وحت  التهديدا  هو نوع مسنتجد من 

 .العنف و  يشهدن  من قبل بحسب ما ادلني ب 

" صننننار عنف جديد املضننننايقنا  عرب االنرتنت عرب املسننننجنا  او حت  التهنديد االغلبين  كان متواجد بالبيت  

 بغداد. -شابة غري مت وجة مايم ابوغريب  -وفقط النت متاب ل  فبدأ يستغل هذا اليش"

النسنناء كثريا يف مثل هذه الحاال  وبحسننب االخصننائية االجتامعية يف جمعية  دال يسنناعرطة  ننننننن ابالغ الشنن 

االلكرتوين  تعرضنت لالبت ازنسناء بغداد فأن احد  املسنتفيدا  من خدما  املرك  يف مايام  بغداد قد 

 وابلغت الرشطة لكنها فوج ت بتذنيبها والقاء عبارا  اللوم عليها.

رفخ نننننن )بداعي الشن   الضنحايا او قتلهن غسنال للعار  بانتحارا  غالبا ما تنتهي حاال  االبت از االلكرتوين يف العر 

منايس قتلنت فتناتني مراهقتني عىل يند ذكور العنائلنة بعند ان اسننننتندرجهام احند اقناربهام عرب مواقع    16ويف  

 التواصل االجتامعي وحرضهن عىل الهرب من املن ل.

املنشنورا  او عرب اقامة عالقا  عاطفية وايهامهن  اخرتا  الحسنابا  الشناصنية وابت از الفتيا  بالصنور و 

االمننناط الشننننننائعننة للعنف االلكرتوين، غري ان املقننابال  مع النسنننننناء    أكرثبننال واج لغرض ابت ازهن، هي  

النازحا  كشفت عن منط جديد من العنف املرتبط بالتكنولوجيا ايضا رافق الجائحة يتمثل بالايانة ال وجية 

رصنننننند حننالتني عىل االقننل يف مايام  بغننداد والنبي يونس تعرضننننن لهننذا النوع  عرب االنرتنيننت وقنند تم  

 املستجد من العنف.

رع يف ن" بدأ زوجي ياونني وميارس العالقة الجنسية مع نساء اخريا  عرب االنرتنيت وحني اواجه  ينكر ويش

املايم مايم النبي مجموعنة نقناا ننازحنا  داخنل  -والقهر"    بناإلهناننةرضيب كنان منا اسننننمعن  يشننننعرين  

 .يونس
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 والعنف :  باإلساءةاالنتحار املرتبط   6.2.8

من مجموع النسنناء املتعرضننا  للعنف مبحاولتهن االنتحار   ٪24من مجموع عينة املسنن  و  ٪15رصحت 

املعتندي. ومن الواضنننن  ان الظروف التي عنايشننننتهنا النسننننناء خالل    بندفع وتحري  من أحند غنالبنا منايكون 

الجائحة قد سنننناهمت يف انهيار قدرة النسنننناء عىل التعامل مع ضننننغوطا  الحياة اليومية. وغالبا ماتدفع 

االسناءة والعنف اىل السنلوك االنتحاري عند النسناء الذي ي داد بحسنب الدراسنا  بني الف ا  املسنتضنعفة  

ر  خالل الجائحة ننننننن تميي  ومنهم النازحني والالج ني. الجدير بالذكر ان حاال  االنتحار انتشنن التي تعاين من ال

يف عموم العرا  ووثقت وسننائل االعالم ومواقع التواصننل االجتامعي للعديد من الحوادا لنسنناء أقدمن 

يف العرا    . وقد بلع مجموع حاال  االنتحار بني النسناءعىل حر  انفسنهن بسنبب العنف الذي يتعرضنن ل 

وزارة    بحسننننب إحصنننناءا حالة كانت اعالها يف بغداد ثم كركوك ثم ذيقار  132لغاية ايلول من العام الجاري 

 الداخلية يف بغداد.

  

 العنف ضد النساء ذوات االحتياجات الخاصة  6.3

تعرض    الحجر الصننننحي واالغال  العننام الننذي أجرب الننناس عىل البقنناء يف منننازلهم ازداد  إجراءا مع فرض  

من النسناء ذوا  االحتياجا  الااصنة   ٪90النسناء والفتيا  من ذوا  االحتياجا  الااصنة للعنف. رصحت 

 مبحوثة بتعرضهن للعنف خالل الجائحة.  27املشاركا  يف املس  والبالع عددهن 

 

فان العنف ضند النسناء والفتيا  ذوا     ٪37وباملقارنة مع نسنبة من تعرضنن للعنف قبل الجائحة والبالغة 

ان زيادة العنبء عىل  وتشننننري االدبينا  اىل  خالل االزمة الوبائينة.    ٪52االحتيناجا  الاناصننننة قد ازداد بنسننننبنة 
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، يسنناهم يف زيادة اإلهامل والتهميش والوحيد للرعاية خالل الجائحةالنسنناء اللوا  يعتربن املصنندر األول  

 .7رسة. وت داد االنتهاكا  تجاه األشاا  من ذوي اإلعاقةلألفراد من ذوي اإلعاقة باأل 

.  ٪ 7.4ثم االب    ٪14.8بنان ال وج كنان مصننننندر العنف. يلين  االخوة    ٪26امنا عن مصننننندر العنف فقند رصحنت  

 لها بصلة. تال ميبان مصدر العنف هم مقدمي الادما  أو رجل  ٪11مشاركا  وبنسبة  3وذكر  

 

 ا ن ىل ومكانه مصدر  6.4

بان البيت   ٪69.2يعد املن ل من اكرث االماكن التي تعرضننت فيها النسنناء للعنف خالل الجائحة. حيع ذكر   

 .٪12واملايم   ٪21.4يلي  الشارع  .هو املكان الذي تتعرض في  للعنف 

 املجتمع من العنف الذي تتعرض ل  النازحا  والالج ا  والنسننناء يف  ٪47.5وتشنننري نتائج املسننن  اىل ان  

وخاصننة العنف املرتكب ضنند النسنناء غري املت وجا  ثم االب   ٪13.4املضننيف مصنندره ال وج، يلي  االخوة  

 .٪6.6 واالم  12٪

.  اعمل خادمة  االسنباب  ألبسنطوالرضنب من امي واخو  الذكور وزاد بعد كورونا نتقاتل   لإلهانا "اتعرض  

ننازحنة غري  -تواجندهم الندائم بنالبينت "    والطلبنا  بسننننبنب، وخالل كوروننا زاد   االوامر  طوال الوقنت الخو 

 مت وجة مايم النبي يونس
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رينة واجبنار الننازحني عىل مغنادرة املايام  عنفنا  اخر ننننننننن واعترب  بع  الننازحنا  ان قرارا  العودة القسنننن 

من  للعنفيتعرضنن   بأنهنمن املشناركا    ٪ 3.7افاد    اإلطاريتعرضنن ل  مصندره أدارة املايم ويف هذا 

 قبل ادارة املايم ومقدمي الادما .

يهددونا بان الزم نرجع واحنا بيوتنا مهدم  يعني السنكن   الحكومة"االن العنف االكرب ايل دنتعرضنل  هنا باملايم انو 

 نقاا نازحا  داخل املايم  بغداد مجموعة-الرعب “ وال شغل وهذا املوضوع سبب لنا  

ازداد الوصنم والتميي  ضند النازحني والالج ني خالل الجائحة وتشنكوا النازحا  يف املايام  وخارجها من مضنايقا  

يشننكلون   اأصننبحو مصنندرها سننكان املجتمع املضننيف تعكس عدم تقبلهم لوجود النازحني يف مناطقهم وانهم 

 املضيفة.مصدر تهديد للمجتمعا  

راح  العنف كان من الاارج عند خروجنا خارج املايم االغلبية يف الشننارع او السننو  دامئا يسننمعونا كلام   ننننننن "بصنن 

 نازحة داخل مايم النبي يونس-) مرتجعون شكو باقني لهس خ ".   مؤذية مثل

 

 اثر الجائحة عىل سلوك االبالغ والخيارات التي تتبعها النساء ملواجهة العنف    .7

  التي تتبعها  ااثر  الظروف التي رافقت انتشار الفايروس عىل ديناميا  العنف كام اثر  ايضا  عىل الايار 

ة عن العنف وطلنب املسنننناعدة سننننواء من مصننننادر غري رسننننمين  باإلبالغالنسنننناء ملواجهتن . وفيام يتعلق  

)الرشنطة واملحاكمخ اشنار  نتائج املسن  الحايل ان    )االقارب، الصنديقا  واملنظام خ او مصنادر رسنمية

عن   األهنلقند أبلغن     299من مجموع عيننة النسننننناء الال  تعرضننننن للعنف والبنالع عنددهن    ٪23نسننننبنة  

  للناجيا  من أبلغن املنظام  غري الحكومية التي تقدم خدما  ٪12تعرضنننهن للعنف خالل الجائحة، وان 

 العنف.

 نسبة النساء املتعرضات للعنف بحسب ما اذاكانت قد ابلغت عن العنف والجهة التي ابلغتها

 ٪23 69 أبلغت االهل

 ٪2.3 7 الرشطة أبلغت

 ٪12 36 أبلغت املنظام 

 ٪62.5 187   تبلع  اي جهة

 

يف الوقت الذي اشنار في  ضنابط     ٪2.3للعنف و  تتجاوز نسنبة النسناء الال  ابلغن الرشنطة عن تعرضنهن 

التي كانت تصل اىل الدائرة خالل الجائحة قد  البالغا يف دائرة مناهضة العنف االرسي يف دهوك ان عدد 

انافضنننننت عام كناننت علين  قبنل الجنائحنة واختلفنت نوعيتهنا، كام انافضنننننت حناال  العنف املبلع عنهنا يف 

وهي فرتة انتشار الوباء واجراءا    2020اشهر االوىل من سنة    6خالل ال  دائرة حامية االرسة يف عموم العرا 
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، مام يعني ان هننالنك تحوال  يف سننننلوك االبالغ عن العنف نتج عن 3  2017حنالنة مقنارننة بعنام   50الحجر بواقع  

 الظروف التي رافقت الوباء.

بشنكل عام فان  من النادر ان تتوج  النسناء اىل مراك  الرشنطة لتقديم شنكو  ضند زوجها او اىل مؤسنسنا   

اخر  غري رسننمية طلبا للمسنناعدة اال عند وصننول عالقتها بالرجل )ال وجخ اىل نهايتها بالهجر أو الطال . وان  

عن العنف، وعادة ما تلجأ النسناء  غلإلبال بليغة ال تتوج  اىل الرشنطة   إلصنابا ثلع النسناء الال  يتعرضنن 

 عند تعرضهن للعنف اىل االهل واالقارب.

 القيود التي أعاقت االبالغ عن العنف  7.1

من النسننناء املتعرضنننا  للعنف بعدم ابالغ اية جهة واخرتن التكتم  والصنننمت خالل الجائحة.   ٪62أشنننار  

االبالغ وطلنب املسننننناعندة    نسننننناء عىلالوقند كشننننف التقييم عن مجموعنة من القيود التي تحند من قندرة 

 ودفعتهن الختيار اسرتاتيجية الصمت والتحمل.

  بحسب االسباب نسبة النساء الاليت مل يبلغن اي جهة عن تعرضهن للعنف

 18.1٪ 34 الاوف من املعتدي

 69.5٪ 130 للحفاظ عىل سمعة العائلة

 9.6٪ 18 لها االبالغ أقدمال اعرف اي جهة ميكن ان 

 1.5٪ 2 جميع الجها  مغلقة بسبب الحظر

 0.0٪ 0 باألنرتنيتغري مرتبطة   أليناالتصال باي جهة   أستطيعال  

 0.5٪ 1 ال أثق بالرشطة ورجال االمن

 1.5٪ 2 املفروضة الوصول اىل اي جهة بسبب حظر التجوال والقيود يال ميكنن

 

 قيود اجتامعية وثقافية   -1

انهن اخرتن الصننننمت والتكتم   ٪69.5الال    يبلغن اي جهة عن تعرضننننهن للعنف رصحت ثلثي النسنننناء 

  . أن تصنننمت عىل العنف وتتحمل  املرأةوتفرض القيم والتقاليد عىل   .خوفا او حفاظا عىل سنننمعة العائلة

 ان يارج عن نطا  االرسة.  يال ينبغوتعده شأنا داخليا  وخاصا  

ان تندخنل    املرأةان نبلع عن العنف خوفنا عىل سننننمعنة عوائلننا، يف مجتمعننا من العينب عىل   عال نسننننتطي"

  مجموعة نازحا  داخل املايم مايم النهروان  -مرك  الرشطة وتشتيك عىل زوجها" 

)العشننائريخ الذي  واشننار  النسنناء النازحا  سننواء داخل املايم او خارج  اىل هيمنة القانون غري الرسننمي

رطة وابلغت عن زوجها املعنف،  نننننن ويفرض عليها عقوبا  اجتامعية يف حال توجهت اىل الشنن   أةاملر يذنب  

)طال  ضنمنيخ والقاء املسنؤولية عىل الضنحية يف  وتشنمل هذه العقوبا  الحكم بنهاية العالقة ال وجية

 كل ما تعرضت ل  من اعتداءا  وتذنيبها ووصمها، وحرمانها من كافة الحقو .
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هاجر وهي نازحة خارج مايم يف اربيل عىل العنف الشننديد الذي تعرضننت ل  ابنتها و  تكشننف  تتسننرت ام 

حت  للطبيبنة التي عنالجنت جروحهنا، خوفنا من نظرة االقنارب وحكم العشننننرية عىل ابنتهنا فيام لو ابلغنت، 

 تقول ام هاجر: ومعاقبتها بحرمانها من كل حقوقها يف جلسا  التفاوض مع ال وج.

عنندمنا تشننننتيك عىل زوجهنا لن تصننننب  لن  زوجنة بعند ذلنك، االقنارب   املرأةوانني يف العشننننرية ان  " لنديننا ق 

 )مو خوا ادميةخ وقليلة الرتبية"  والعشرية سيلقون اللوم عىل ال وجة ويعتربونها

وال ياتلف االمر كثريا عنند الالج نا  الال  قندمن من بي نا  ثقنافينة تاتلف نسننننبينا، فمعظم من متنت 

مقابلتهن قد ارشن اىل الحفاظ عىل سننمعة العائلة والاوف من الفضننيحة سننببا  الختيارهن الصننمت عىل  

 العنف.

 قيود تتمثل بالتهديدا  القصو   -2

عنف ان السبب وراء اختيارهن الصمت وعدم طلب املساعدة  من النساء الال    يبلغن عن ال ٪18افاد   

من اية جهة هو الاوف من املعتدي، ويشننمل هذا الاوف كام كشننفت عن  املقابال  جوانب عدة، منها 

 الاوف من ت ايد عنف ال وج بالدرجة االساس فيام لو ابلغت عن .

 اربيل نازحة خارج املايم-د" " ال اتوج  للرشطة خوفا من ان ي داد عنف  ويتابل علية بال اي

الشننننديد يف حالة  باإليذاءالعنديد من النناجينا  الال  متت مقنابلتهن افصننننحن عن تعرضننننهن للتهنديدا   

 ابلغن عن العنف الذي يتعرضن ل  سواء من ال وج او من عائلت .

املسناعدة متاعب ومعظم النسناء تااف من احتاملية تعقد املشنكلة وان يتبع ابالغها عن العنف او طلب 

 )اهلهاخ واخوتها بوج  خا .   ومشكال  تطال ارستها

ويشننننمنل الاوف من املعتندي ايضنننننا التهنديند بحرمنانهنا من اطفنالهنا فيام لو ابلغنت عن العنف، وتعتقند 

وي يد من اسننتهدافها بالعنف وعدم مواجهت     املرأةالنسنناء النازحا  والالج ا  ان وجود االطفال يضننعف  

 .بأطفالهال العنف والسكو  علي  من اجل ان تحتفظ فهي مضطرة لتحم

سنننننوا  وبعد  6" اسننننتطعت ان احصننننل عىل الطال  من زوجي املعنف اثناء الحكم علي  بالسننننجن ملدة 

-انتهناء فرتة محكوميتن  اول منا قنام بن  سننننحنب اطفنايل مني مام اضننننطرين للعودة الين  من اجنل اطفنايل"  

 نازحة خارج املايم اربيل

ويبندو االمر اكرث تعقيندا بنالنسننننبنة للننازحنا  اللوا  ينحندرن من بي نا  ريفينة تقليندينة تؤمن بنأن عنائندينة 

االطفال اىل اهلهم وهم اهل ال وج بالرضنننورة وهذا يعني حت  يف الحاال  التي يتوفر فيها للنسننناء الدعم  

عندما يكربون سننننيعودون اىل   فأنهم وبأطفالهاواملسنننناندة عند ترك ال وج املعتدي ورحب اهلها بعودتها  

 االب وتارسهم االم لذلك تضطر النساء للصمت عن العنف وتحمل  من اجل ان تبق  قريبة من اطفالها.
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 القيود املتعلقة بالجائحة -3

  تتجاوز نسننبة النسنناء الال  ارشن اىل الظروف التي فرضننتها الجائحة من اغال  عام لكل املؤسننسننا  

 . ٪3حتجاز داخل املايام  بوصفها سببا لعدم طلبها املساعدة واملراك  وحظر التنقل واال 

غري ان املقنابال  كشننننفنت عن التنأثريا  املتعنددة الجواننب التي احندثتهنا الجنائحنة عىل سننننلوك طلنب 

 الدعم الذي تتلقاه.  وعىل ومستو املساعدة ونوع الادمة التي تطلبها وطريقة تقدميها ايضا 

يب أولويا  الناجيا  من العنف اللوا  عانني من اوضننناع معيشنننية صنننعبة  فمن ناحية اعاد  الجائحة ترت

النذي   ألطفنالهنللغناينة بعند توقف العمنل وفقندان الوظنائف وحندد  احتيناجناتهنا بضننننامن وتنأمني الغنذاء  

 من خدمة الدعم النفيس او املساعدة القانونية.  اهم بكثرياصب  

الرافدين التي تقدم خدما  العنف املبني عىل النوع االجتامعي  تقول علياء االنصنننار رئيسنننة منظمة بنت  

 للنازحا  داخل املايم وخارج 

  لإلهانة خالل الجائحة و  يعد مهام بالنسننننبة لها اذا كانت تتعرضننننن  ألنفسننننها"   تطلب الناجية خدمة  

وتأمني غذائهم تقول اطفالها  إلعالةوالرضنننب، لكنها تتوج  اىل مراك  الدعم وتتصنننل بنا لطلب املعونا  

 اطفايل جائعني، وال تقول انا جائعة او معنفة".

انعكست احتياجا  الناجيا  وأولوياتهن خالل الجائحة عىل عمل وبرامج املنظام  حت  العاملة منها يف 

غنذائينة عىل العوائنل    مجنال العنف املبني عىل النوع االجتامعي وانشننننغلنت بجمع املوارد لتوزيع سننننال 

 املهمشة واملعرضة للفقر ومنهم النازحني.

تقنديم توعينة للنناجينة حول العنف وكيفينة تندبريه وهي ال تجند منا تنأكلن ، لو ان اموال التوعينة    أسننننتطيع" ال  

عليناء  -رصفنت واعيند توجيههنا اىل الربامج التي تندر دخال عىل النسننننناء ملنا احتجن اىل هنذه التوعينة اصننننال"  

 صارياالن

منها  الدعم الرسننميةمن ناحية اخر  تأثر  قدرة النسنناء يف البحع عن املسنناعدة والوصننول اىل شننبكا  

وغري الرسننننمينة بسننننبنب الواجبنا  املن لينة التي تضننننناعفنت نتيجنة تواجند جميع افراد العنائلنة، ونتيجنة لوجود  

     الوقت.املعتدي الذي يسيطر عىل حركتهن يف املن ل طوال  

 لتي منعتني من طلب املساعدة هي احتجازي يف املن ل وتواجد ال وج وسيطرت  عىل حركتي" " االسباب ا

 أطفال مايم باسريما 4لديها   سنة 34الج ة -

ي بوجود  ننننننن الجائحة االتصننال لطلب املسنناعدة او تلقي الدعم النفسنن   الناجيا  خالل و  يكن سننهال  عىل 

للحصنننول عىل   الناجيا  يتصنننلنبالقرب منها، وبدون وجود مكان تنفرد ب  مع نفسنننها. بع    املعنفني
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ال تسننننتطيع ان    ألنهاالادمة بعد منتصننننف الليل وبعد ان تتأكد من ان ال وج امليسننننء قد غط يف النوم، 

 تطلب الادمة اثناء النهار وبوجوده.

ان   عال تسنتطي ألنهاان زوجها قد غط يف النوم  تتأكد الناجية" كانوا يتصنلون يب بعد منتصنف الليل بعد ان  

 أخصائية اجتامعية من جمعية نساء بغداد فرع بغداد-تطلب الادمة او تتصل اثناء النهار بوجود املعتدي" 

الجائحة وتساعدهن عىل االسرتاتيجيا  التي كن يتبعنها قبل    أثراحدثت الجائحة تحوال يف منط حياة النساء  

مثل الاروج من املن ل أو لقاء االهل واالقارب والصننديقا  الذي كان يافف   .تحمل العنف ومواجهت  يف

عليهن وطنأة العنف. وبنالنسننننبنة للننازحنا  والالج نا  انعندمنت قندرتهن عىل مغنادرة املايم او حت  مغنادرة  

ن، بعد ان كان الاروج من املايم مينحهن بع  الراحة واالبتعاد عن الوسنننط املشنننحون  الايمة أو الكرفا

 بالتوتر.

" سنابقا كان الاروج من املن ل مينحنا راحة نفسنية تسناعدنا عىل مواجهة العنف او تحمل ، خالل الحجر   

 عام مايم باسريما 38الج ة -يعد هناك ما يافف عنا" 

قدرتهن عىل مقاومة  وأضنعفملايم فقد اد  الحجر املن يل اىل زيادة الضنغط  اما بالنسنبة للنسناء خارج ا

 العنف وتحمل .  

" كنت اخرج من املن ل اىل االماكن العامة ومراك  التسنو  والتقي بصنديقا  وذلك كان يشنعرين بتحسنن 

-  توتر"كبري، خالل الحجر   يكن ذلنك ممكننا كننت اشننننعر بناالختننا  وبندا  اقضننننم اظنافري من شننننندة ال

 مت وجة مجتمع مضيف اربيل

عن شننننبكنا  الندعم التي تعتمند عليهنا النسننننناء   املرأةاملتانذة ملواجهتهنا اىل ع ل    إلجراءا اد  الجنائحنة وا

وهو منا اد  اىل اضننننعناف الحامينة    .كثريا يف مقناومتهن للعنف وتحملن  وتندبري املواقف التي تقود الين 

 للدعم الذي ممكن ان تتلقاه من اهلها واقاربها.  املرأةالتقليدية وفقدان  
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التي تزيود من احتامل تعر  النسوووواء  .  عوامول الخةورة النواتجوة عن االزموة الوبوائيوة  8

 للعنف

 تأثريات االزمة الوبائية عىل الوض  املعييش للنازحات والالجئات والنساء من املجتم  املضيف    8.1

 

اثر  الجائحة والتدابري املتاذة ملواجهتها عىل االوضنننناع املعيشننننية للنسنننناء، خاصننننة النازحا  والالج ا  

نتيجنة لفقندان    ٪42اىل    ٪38اصننننال تصننننناعند  فيهنا نسننننبنة الفقر من الال  يعشننننن يف اوضننننناع هشنننننة  

. وابتعنادهم عن بي تهم وشننننبكناتهم االجتامعينة مام اثر يف مشننننناركتهم بنالعمنل  4ممتلكناتهم ومندخراتهم

 داخل املجتمع املضيف،  

  بنناألجرمعظم الالج ني والنننازحني خننارج حنندود محننافظنناتهم كننانوا يشننننغلون وظننائف غري امننن  ويعملون  

 ليومي )كسبةخ مام اد  اىل خسارة مدخوالتهم خالل الجائحة.ا

وتشنننري بيانا  املسننن  الحايل اىل انافاض نسنننبة العاملني من ارباب االرس النازحة والالج ة الكسنننبة من 

بعد الجائحة يف املقابل تضننناعفت نسنننبة العاطلني عن العمل بني االرس من   ٪39قبل الجائحة اىل   57.5٪

عنندد من   الحظر وبعنند ان اسننننتطنناعمع مراعنناة ان املسنننن  اجري بعنند تافيف اجراءا     .٪40.3اىل    20.4٪

 اليومي العودة اىل اعاملهم. باألجرالعاملني 

من املشننننناركنا  بناملسنننن  بتنأثر عمنل أزواجهن بسننننبنب الوبناء. يف حني أكند  الننازحنا    ٪50.5وأفناد   

والالج نا  الال  متنت مقنابلتهن ان جميع من كنان يعمنل من أفراد عنائلتهن فقند عملن  ودخلن  خالل فرتة  

 االغال  العام والحجر املن يل.

 نسبة النساء الاليت افدن بتأثر عمل الزوج بسبب الوباء

 ٪50.5 253 نعم

 ٪33.5 168 كال

 ٪16.0 80 ال ينطبق

 

وعىل الرغم من ان العالقنة بني العنف واالجهناد النناجم عن فقندان العمنل ليسنننننت سننننببينة غري ان معظم  

ــ الننازحنا  والالجناءا  يؤكندن بنان السننننبنب الرئيسنننن    ألعاملهم ي للعنف خالل الجنائحنة هو فقندان الرجنال  ـــــــ

فالضننغوطا  الحياتية التي يواجهها رب االرسة الذي فقد عمل  أتاحت حالة من القلق والشنند جعلت ارباب  

 االرس مهي ني ومستعدين للجوء اىل العنف.
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-" كنل املشننننناكنل التي كناننت تحندا بني ال وج وال وجنة خالل الوبناء كنان سننننببهنا توقف الرجنل عن العمنل"  

 مجموعة نقاا نازحا  خارج املايم اربيل

تحوال يف   ألعاملهموهنناك عنامنل اخر ممكن ان ي يند من خطر التعرض للعنف، فقند رافق فقندان االزواج  

فبعد ان كان ال وج هو املسنننؤول االول عن اعالة   .ءا  بوضنننوباالدوار وان كان طفيفا  و  تظهره االحصنننا

من االرس    ٪2االرسة قبنل الجنائحنة تحولنت هنذه املسننننؤولينة اىل االخرين بعند ان فقند ال وج عملن  وبنسننننبنة  

 .5الذي قد ينجم عن  زيادة العنف القائم عىل النوع االجتامعي باإلحباط ال وجوهو ما قد يفاقم شعور 

 

 

 اثر الجائحة يف اضعاف القدرة عىل الصمود  8.1.1

اثر فقدان العمل عىل قدرة النسنناء بشننكل خا  بوصننفهن املسننؤوال  عن ادارة شننؤون العائلة يف تلبية  

 خالل الجائحة.  لألرسةاوتوفري االحتياجا  االساسية 

)الجميع فقند عملن خ بعند ان كنانوا يعملون    "واجهننا ازمنة حقيقنة يف توفري الغنذاء، بسننننبنب فقندان العمنل

 مجموعة نقاا نازحا  خارج املايم اربيل-باالجر اليومي ومع االزمة توقفت جميع االعامل" 

من عينة املسن  مبواجه  صنعوبا  كبرية يف تدبري امور املعيشنة وتلبية االحتياجا    ٪91.4وقد افاد  

 االساسية للعائلة.

 

 أفدن بتأثر قدرتهن عىل تلبية احتياجات العائلة خالل الوباءنسبة النساء الاليت  

 ٪91.4 458 نعم

 ٪8.6 43 كال

 

نتيجنة لفقندان العمنل، وذلنك الن معظمهم أو    واجهنت الننازحنا  والالج نا  خنارج املايم صننننعوبنا  اكرب 

الادمة الااصنة )خط املولدخ  دالكهرباء مل و وكان دفع االيجار و اجور    مسنتأجرةجلهم يعيشنون يف مسناكن  

 هو التحدي االكرب امام هذه الف ة.

الشننننهرين  " كان االيجار هو املشننننكلة الكرب  وكذلك خط املولدة بع  اصننننحاب املنازل تنازل عن ايجار  

مجموعنة -"   االولني من الجنائحنة لكن   يسننننتمر االمر طويال فم ودي الكهربناء كنان يهنددون بقطعهنا عليننا

 نقاا نازحا  خارج املايم اربيل

ومقارنة بالنازحا  والالج ا  داخل املايم فأن فرصننننة النازحا  خارج املايم يف الوصننننول اىل السننننال  

ذائينة للننازحنا  والالج نا  داخنل املايام  رغم محندوديتهنا وتنأخر الغنذائينة كناننت أقنل. فناملسننننناعندا  الغن 
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وصننولها غري انها كانت تسنند االحتياج ولو بالحد االدا. واعتمد  النسنناء النازحا  خارج املايم يف توفري 

)الندينخ وقند رافق ذلنك كلن  غالء    غنذاء عنائالتهم عىل االقرتاض ورشاء املواد الغنذائينة من املحال  بناآلجنل

 اسعار املواد الغذائية.يف 

" كننا ننأخنذ البضننننناعنة من صننننناحنب االسننننوا  بنالندفع االجنل حت  فرغنت املحال  من البضننننناعنة لعندم قندرة 

يبيعون بالدين ومنهم من بدأ يعتذر عن بيعنا البضننننائع الن  غري    ألنهماصننننحابها عىل رشاء بضنننناعة جديدة  

 خارج املايم اربيلمجموعة نقاا مع نازحا  - متيقن من موعد السداد"

معظم النسننننناء الننازحنا  خنارج املايم من اللوا  متنت مقنابلتهن عرضنننننة للفقر نتيجنة النديون املرتاكمنة  

والتي   يتمكنوا من سنننننندادهننا حت  بعنند ان عنناد بع  افراد االرسة اىل اعاملهم بعنند تافيف اجراءا    

لدرجة االسناس بوصنفها املسنؤولة عن ادارة  با املرأةاالغال  العام وكل هذه الضنغوط االقتصنادية تتحملها 

 شؤون البيت.

" تراكمنت عليننا النديون و  يعند املورد املنايل املتنأ  من العمنل بعند ان عناد الين  الرجنال كنايف لسننننندادهنا  

 نازحة خارج املايم اربيل-" املرأةوكل هذه االمور تحتار )تحريخ بها 

ج نة واالرس يف املجتمع املضننننيف اىل الفقر والحرمنان من ومع زينادة احتاملينة تعرض االرس الننازحنة والال 

الحاجا  االسننناسنننية ت داد احتاملية تعرض النسننناء واالطفال مل يد من العنف فغالبا ما يؤدي الحرمان اىل  

ي يف ننننننن ظهور اسننتجابا  عاطفية سننلبية مثل الغضننب والعدوان واالحباط ومثل هذه االسننتجابا  تفضنن 

 أغلب الحيان  اىل العنف.

 

 تعطل سبل العيش والقدرة عىل كسب الرز  بني صفوف النساء  8.1.2

من مجموع عينة الدراسنة غالبيتهن من املجتمع  ٪25بلغت نسنة النسناء العامال  مقابل اجر قبل الجائحة 

   ٪13.1ثم النازحا    ٪23.2تليها الالج ا    ٪40املضيف  

وغري النظنامي اي عنامال  بنأجر يومي  مع نسننننبنة  يرتك  عمنل غنالبينة الننازحنا  والالج نا  يف القطناع الانا  

يعملن بنالقطناع   ٪25من صننننناحبنا  عمنل او الال  يعملن عىل مشننننناريعهن الاناصنننننة. و   ٪6.4  تتجناوز  

الحكومي ومعظمهن من املجتمع املضننيف بسننبب الحواج  املفروضننة امام عمل النسنناء النازحا  يف 

 القطاع الحكومي خاصة يف اقليم كوردستان.

يف القطاع الحكومي بشنكل عام حيع تتمتع هذه الف ة باالسنتقرار الوظيفي ورصفت    املرأةأثر عمل   يت

يف رصف   وتلكؤاجورهن خالل االشننهر األوىل من أعالن الحظر العام وأغال  املؤسننسننا  مع وجود تأخري  

 الرواتب يف أقليم كوردستان.
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العامال  يف القطاع الاا  وغري النظامي وصنناحبا  العمل  غري ان الوضننع كان ماتلفا بالنسننبة للنسنناء 

لرتك اعاملهن بسننننبنب بقناء االطفنال   ٪11.2منهن اعاملهن واضننننطر  او اجرب     ٪50اذ فقند  منا يقرب  

ــ من صننناحبا  العمل تضننن   ٪3.2لوحدهم بعد ان اغلقت مؤسنننسنننا  الرعاية" حضنننانا  ومدارس" و    رر ــــــ

 مرشوعهن بسبب الوباء.

 نسبة النساء العامالت الاليت افدن بتأثر اعملهن بسبب الوباء

 ٪49.6 62 فقد  الوظيفة بسبب الوباء

 ٪11.2 14 اضطرر  اىل ترك العمل للبقاء مع االطفال

 ٪36.0 45 ال   يتأثر عميل

 ٪3.2 4 ترضر املرشوع بسبب الوباء

 

املرك ية او حكومة اقليم كوردسنتان اي اجراءا  تضنمن الحامية من الفقر للعامال  يف   تتاذ الحكومة  

القطنناع الاننا  والعننامال  بننأجر يومي. و  تقنندم لصنننننناحبننت العمننل اللوا  اسننننتطعن بننالكنناد تطوير 

االكرب يف  العبءيتحملن    175االرس وان   يرتأسنننن  ٪13.3مشننناريعهن الصنننغرية اي تعويضنننا . خاصنننة وان  

 اعالة االرسة.

اد  فقدان العمل وتعطل سنبل العيش اىل تقليص الفر  يف توفري االحتياجا  االسناسنية مام نتج عن   

 .6زيادة الضغط عىل االرسة واحتاملية تعرض النساء للعنف

عيل  كام حد  الجائحة من قدرة النسناء عىل اعالة ارسهن حيع انافضنت نسنبة الفتيا  اللوا  ميثلن امل

 خالل الجائحة وبعدها.  ٪3.8قبل الجائحة اىل    ٪6.4من  ألرسهنالرئييس 

،  7يف املقابل اد  فقدان النساء العامال  لعملهن يف القطاع غري نظامي ضمن ما يعرف بالعمل الهش 

اىل زيادة تعرضننهن للعنف فعىل   .مثل البائعا  يف االسننوا  الشننعبية والعامال  يف صننالونا  الحالقة

من ضننعف املردود املادي الذي كانت تتقاضنناه لكن مسنناهمتها يف دخل العائلة كان يوفر لها نوع   الرغم

مصننندرا  مهم من مصنننادر الحامية   املرأةخ التي تحميها من العنف، ومع توقف االعامل فقد  )القوة  من

وبندال من ان تكون مسننننناهمنة يف دخنل االرسة اصننننبحنت معتمندة اقتصنننننادينا  عىل املعتندي مام اد  اىل  

اضنعافها واسنتهدافها بالعنف. وتؤكد احد  مقدما  الادما ، ان العديد من النسناء العامال  يف مهن 

 للعنف.هامشية اصبحن يعاقن عىل فقدانهن للعمل وازداد تعرضهن  
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التوأثريات النفسوووويوة  واالجتامعيوة لجوائحوة كورونوا عىل النوازحوات والالجئوات والنسووووواء من املجتم      8.2
 املضيف

 

 والضائقة النفسية بني النازحا  والالج ا  والنساء من املجتمع املضيف خالل الجائحة االجهاد  8.2.1

تسنننببت االزمة الوبائية بتداعيا  واثار نفسنننية عىل العديد من السنننكان غري ان اثرها كان أكرب عىل النازحني 

النفسننننية التي  لألرضارنتيجة  والالج ني. وكانت النسنننناء النازحا  والالج ا  الف ة االكرث تأثرا خالل الجائحة،  

تسننننبب بها الن وب والناتجة عن فقدان مقوما  الحياة االسنننناسننننية، والعيش يف ظروف ال تضننننمن لهن 

 .8وفقدان الاصوصية داخل املايام  باألمان التوافق النفيس وعدم الشعور 

 

ي ووصننفت املبحوثا  ننننننن والتوتر والضننغط النفسنن  باإلجهادشننعرن   بأنهنمن عينة املسنن     ٪94.2افاد   

التي رافقتها بانها كانت )عصنننيبةخ واشنننب  بالحرب النفسنننية، وان املعاناة    إلجراءا تجربتهن اثناء الجائحة وا

 التي ترتبت عليها كانت اسوء من املعاناة التي شهدنها خالل التهجري وعيش تجربة الن وب.

رية عىل اوضننننناعهن النفسننننينة وزاد  من حندة توترهن، منهنا االعبناء  تتنداخنل العوامنل التي اثر  بندرجنة كب

والعنف وتواجند    واملسننننؤولينا  التي تضننننناعفنت خالل االزمنة والاوف من اصنننننابنة افراد عنائلتهنا بنالوبناء.

عىل الايام    أكرب املعنف معهنا طوال الوقت واالحتجاز داخل املايام ، خاصننننة ان اجراءا  الحجر كانت 

ة عىل  نننننننن رفنننننننن واالطفال اشننند مام هي عىل الرجال، حيع سنننمحت السنننلطا  املشننن وكانت عىل النسننناء 

املايام  يف اربينل للرجنال بنالاروج من املايم لغرض العمنل بعند تافيف اجراءا  الحظر والحجر املن يل 

 لكنها منعت النساء واالطفال من مغادرة املايم بحجة الاوف من انتشار العدو  بني الالج ني.

 

94.20%

5.80%

ا شن ر با   تر وزلادة ا ضغط ا  فيس

ننع كال



 

 44   | ة صفح 

 

 الحامية املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي املرتبطة بجائحة كورونا مااطر   8.2.2

 

 

 الشعور بالاوف وعدم االمان   8.2.2.1

ذلنك اىل    افندن بشننننعورهن بعندم االمن والاوف خالل الجنائحنة. وع   املبحوثنا   ٪68غنالبينة املبحوثنا   

فقدان سننبل العيش اذ شننكلت االوضنناع املعيشننية وخسننارة االرس ملصنندر دخلها نتيجة لفقدان العمل،  

 ما كان يؤرقهن. وأكرثاهم مصادر القلق والاوف الذي عانت من  النازحا  والالج ا  

االمور ا  اثر  عىل اوضننناعنا النفسنننية هو الوضنننع االقتصنننادي للعائلة   يبق لنا مصننندرا للقو    أكرث"

 عام مايم باسريما 30الج ة  - اليومي"

واضنننن  يف زينادة حسننننناسننننينة الننازحنا  والالج نا   أثروكنان لتجربنة التهجري والن وب التي خربتهنا املبحوثنا   

الغال  العنام وفناقمنت من مشننننناعر الاوف لنديهن وجعلتهن للماناطر التي قند تنجم عن حناال  الطوارم وا

 ادراكا   أكرث

من غريهن ملنا يعنين  حظر التجوال ومنا يرتتنب عىل توقف العمنل من تنداعينا  عىل حيناتهن، وهو منا فناقم  

 شعورهن بالقلق والاوف وضاعف من حجم الضغوطا  النفسية عليهن.

وضناعف احسناسننا بالاوف هو اننا خربنا منع التجوال اثناء الن اع وما يرتتب عىل  "ما زاد من شنعورنا باالزمة

مجموعنة ننازحنا  خنارج - هنذا املنع من توقف للعمنل لنذلنك كننا نندرك اكرث من غريننا املاناطر التي بنانتظنارننا "

 .املايم  اربيل

 

 

81.80%

40.50%

68.70%

65.70%

72.70%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%

زيادة االعباء املن لية 

التواجد املستمر لل وج

الشعور بعدم االمان والاوف  

التواجد املستمر لجميع أفراد العائلة

انقطاع التواصل مع االهل واالقارب

فسمةنسوة ا  ساء ا اليت افدن ب اثري بنض ا ن امل تع أوضاتهن ا  
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 التواجد املستمر لجميع أفراد االرسة   8.2.2.2

املشنننناركا   يف املسنننن   تأثري التواجد املسننننتمر لجميع أفراد االرسة عىل أوضنننناعهن  من    ٪65.7ايد   

ي لتعرض ننننننن بان االجهاد والضننغط الناجم عن هذا التواجد هو السننبب الرئيسنن   ٪17.4النفسننية فيام أفاد  

 النساء للعنف خالل الجائحة. 

والالج ة والتي تعيش ما نسنننبت   من الصنننعب جدا تصنننور االثار النفسنننية للحجر املن يل عىل االرس النازحة

)خيمة، كرفان، بناء  منهم وبحسننب ما اشننار  نتائج املسنن  الحايل ضننمن ترتيبا  سننكن غري نظامية  62٪

  ٪ 60ملا نسننننبتن     الايمنة الواحدةغري مكتمنل غرفة ضننننمن االرسة املمتندة. وبلع عدد االفراد يف الغرفة او  

ومعظم هننذه االمننناط من االيواء هي ترتيبننا  سننننكن غري  افراد    10اىل مننا ي ينند عن    4من هننذه االرس من  

وهو ما ينعكس سننلبا عىل االوضنناع النفسننية    .احة الرتفي مالمئة تنتفي فيها الاصننوصننية وتضننيق مسنن 

حسناسنهن بعدم االمان وتأثر إ خاصنة النسناء والفتيا  بسنبب فقدانهن للاصنوصنية وت ايد    للسناكنني فيها.

 ديدة. قدرتهن عىل التكيف مع الظروف الج

وعناننت طنالبنا  املندارس من مشننننكلنة تواجند جميع افراد العنائلنة طوال الوقنت يف املكنان ذاتن  فنالعنديند 

منهن افدن بعدم قدرتهن عىل متابعة دروسنننهن وقسنننم منهن يف مراحل منتهية مام اثر عىل اوضننناعهن  

 الدراسية.

املننازل والايم والتواجند املسننننتمر لجميع افراد العنائلنة فيهنا عىل زينادة العنف ضننننند النسننننناء    اكتظناظاثر  

واالطفال. وبحسنننب النسننناء املشننناركا  يف الدراسنننة فأن بقاء االطفال يف املن ل والفو  الناتجة عن  

ينظرن اىل  تواجندهم طوال الوقنت بعند توقف املندارس اثنار غضنننننب الرجنال وعنادة منا تتلق  االم التبعنا . و

العنف عىل انن  عقوبنة توجن  للمرأة من قبنل ال وج بعند ان يحملهنا مسننننؤولينة توقفن  عن العمنل وبقناءه يف 

 املن ل ويعتربها سببا لكل ما يواجه  من احباطا  نتيجة الظروف التي رافقت الجائحة.

 زيادة االعباء املن لية    8.2.2.3

ن لينة نتيجنة لتواجند جميع أفراد االرسة يف املن ل وفناقم اغال   من املبحوثنا  ب ينادة االعبناء امل  ٪82افناد   

، اذ اصنب  عليها ان تتحمل اعباء اضنافية من تدريس ورعاية واعداد  املرأةاملدارس من حجم الضنغوط عىل  

الوجبا  املتكررة وتدريس االطفال وهو ما قلص املسناحة التي تحتاجها النسناء لالسنرتاحة، وضناعف من 

من عيننة  الننازحنا  والالج نا    ٪58اثنناء الجنائحنة، تتحمنل    املرأةسننننينة التي عناننت منهنا  النف   الضننننغوطنا

تتلق  املسنناعدة من بناتها االناا. واشننار    ٪32و  .الرعاية لوحدهن  عبئوالنسنناء يف املجتمع املضننيف  

البنية الثقافية العراقية    إطاربان ال وج يسنناعدها يف تدريس االطفال. وغالبا ما تعد اعامل املن ل يف   9.8٪

  ٪ 18شننأنا نسننائيا ال عالقة للرجال بها. وقد أثر  زيادة االعباء عىل قدرة النسنناء عىل تحمل العنف ورصحت  

قد اثر يف زيادة تعرض النسنناء   املرأةالرعاية امللقاة عىل   وعبئمن عينة املسنن  بان زيادة املهام املن لية  

 للعنف خالل الجائحة.
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  ومنحس مرتاحني بالبينت أصننننبحننا نعمنل اكرث لتلبية الطلبا  الكثرية اليوجد وقت للراحة "مشنننناكلننا كرث 

 مجموعة نقاا نساء داخل املايم بغداد-باالضافة اىل تدخل ال وج بكل صغرية وكبرية." 

 

 الناتجة عن التواجد املستمر للرجال يف املن ل االثار  8.2.2.4

ي الذي عانت من  النسناء خالل الجائحة  نننننن الضنغط النفسن  املن ل اىل زيادةاد  التواجد املسنتمر لل وج يف 

من   ٪70من مجموع عيننة الدراسننننة و   ٪40كام اثر يف زيادة العنف املبني عىل النوع االجتامعي. اشننننار   

 ن بقاء الرجل طوال الوقت اثر بشكل كبري عىل حياتها.مجموع النساء املت وجا  بأ 

واتفقنت اراء جميع من متنت مقنابلتهم عىل ان مالزمنة الرجنال للبينت واضننننطرار الضننننحناينا عىل التعنايش  

عوامل الاطورة التي زاد  من تعرض النسناء واالطفال للعنف خالل االزمة   أحدالقرسني مع املعتدين كان  

 الوبائية.

للرجال  املنازل من وجهة نظر املبحوثا  يف ناحيتني االول ما سننبب  االحتجاز يف داخل   ريالتأثويتضنن  هذا  

من ضننننغط نفيسنننن وتوتر خناصنننننة مع فقندان الوظنائف يتجناوز االحسننننناس بنامللنل اىل الرغبنة بناالنتقنام 

والعندوان، وذلنك الن حيناة النذكور موجهنة ومننذ الطفولنة اىل الفضننننناء العنام عىل عكس االنناا التي تعند 

وتنشننأ داخل املجال الاا  ويقضننني معظم حياتهن داخل جدران البيت لذا كان من الصننعب عىل الذكور  

تقبل الحجر املن يل والبقاء فرتة طويلة يف داخل  وخاصة مجتمع النازحني ومعظمهم منحدرين من بي ا  

 .9ن  داخل البيتريفية اعتادوا  عىل ان حياتهم وكل انشطتهم تقع خارج املن ل وال يجدون ما يفعلو 

ومن ناحينة ثانينة فأن البقناء يف املن ل بسننننبنب الحجر الصننننحي اجرب الضننننحينة عىل التعنايش القرسنننني مع 

 املعتدي وقلص مساحة الهدنة او الوقت الاايل من العنف الذي كان يسم  ب  انااف  للعمل.

  أكرث ي معظم وقت  خارج املن ل،   نكن نراه نننننننن " كان زوجي يقضننن تقول نازحة مت وجة ولديها ثالثة اطفال  

من قندرتهم عىل التحمنل   أكرب ، وعنندمنا فرض عىل الرجنال البقناء يف املن ل كنان هنذا  يف اليومسننننناعنة    من

العنف ننازحنة خنارج املايم  نناجينة من  -  وعىل االطفنال "  عىلكبريا عليهم رسعنان منا انعكس    ومثنل ضننننغطنا

 اربيل

وضننننوحنا يف الحناال  التي علق فيهنا االزواج يف   أكرثبوجود الرجنل يبندو    املرأةحجم التسننننلط النذي تعنانين   

محنافظنا  اخر  امنا ملتنابعنة بع  املعنامال  او بسننننبنب عملهم خنارج محنافظنة اربينل و  يتمكنوا من 

محظوظنا  لعندم وجود ازواجهن    أنفسننننهنال وجنا      الحظر، حينع اعترب   اعالن العودة اىل بيوتهم بعند  

يف ادارة شننؤون البيت ها لحدهن  نالتي تحملمعهن خالل الحجر املن يل عىل الرغم من املسننؤولية الكبرية 

 واالطفال.

 فرتة يف حيا "  أفضللوحدي من الشهر الثالع اىل السادس كانت هذه  أشهر" بقيت ثالثة 
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املن ل يف ظل حظر التنقل والحجر املن يل مكانا صنننعبا لضنننحايا العنف االرسي، بعد ان اصنننبحن   أصنننب 

مجربا  عىل التعننايش القرسنننني مع املعتنندين دون ان تكون هننناك امكننانيننة لرتك البيننت او البحننع عن 

 املساعدة وهو ما اعط  الحياة سلطة اكرب للتحكم والسيطرة بضحاياهم 

وقت اثر عىل حيا  بشنكل كامل حت  اين حاولت االنتحار عدة مرا  بسنبب تواجدي  " تواجد زوجي طوال ال

  الج ة مايم باسريم- مع رجل ييسء يل ويعنفني طوال الوقت"

 

 ع ل النساء وضعف تواصلهن مبحيطهن االجتامعي  8.2.2.5 

اتصنننناالتها وتحكم  بعالقاتها اىل ع ل    ومراقبة  للرجل يف املن ل    التواجد املسننننتمرالنسنننناء و   احتجازاد   

من االتصننال والتواصننل مع االقارب او املعارف والصننديقا .   املرأةمنع  و املحيط االجتامعي النسنناء عن 

من املشننناركا  يف املسننن  بانقطاع تواصنننلها مع أهلها ومعارفها خالل الجائحة ونسنننبة    ٪72وقد أفاد  

 اجرب  عىل هذه الع لة

متنامنا ال اسننننتطيع التحرك بحريتي او اجري اتصننننناال  مع معناريف اقفلنت هناتفي   " شننننعر  انني مقيندة

 مت وجة مجتمع مضيف اربيل- وحفظت  يف مكان بعيد لكرثة املشاكل "

 

 تصاعد التوترا  العائلية    8.2.3

توترا   اد  تدابري الحجر الصنننحي واجبار السنننكان عىل البقاء يف منازلهم اىل ضنننغوط نفسنننية قاد  اىل 

من عينة املسنن  بتأثري الحجر الصننحي عىل االوضنناع    ٪88.4وقد افاد     عائلية شننملت جميع افراد االرسة.

 .وخاصة الفتيا  عىل أفراد أرسهنالنفسية 

 

88.40%

11.60%

ئملمةنسوة ا  ساء ا اليت أفدن ب اثري ا جائحة تع زلادة ا   ترات ا نا

ننع كال
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خالل الجائحة نتيجة لضنيق   لألطفال ي نننننن واكد  النسناء اللوا  متت مقابلتهن عىل تدهور الوضنع النفسن 

احتج    ان   رتفي  وانحسننار املجال الحيوي وافتقاره للمرسننا  ومناسننبا  التفاعل االجتامعي بعدالمسنناحة 

 التي اعتادوا عليها.واالقارب ، وحرموا من زيارة بيت الجد أشهراالطفال يف منازلهم ملدة ثالثة 

صننننعوبة عىل الفتيا  واملراهقا  منهن عىل وج  التحديد وبحسننننب ما اشننننار  الي     أكرثوكان الوضننننع  

االمهنا ، حينع فقندن كنل مصنننننادر الرتفين  الفعلينة التي كناننت متناحنة لهن قبنل الجنائحنة، مثنل زينارة االقنارب. 

  مساحة امن متثل املدرسةوقد كان لتوقف املدارس اثر كبري يف تدهور اوضاعهن النفسية بعد ان كانت  

اثر اغال  املندارس عىل االطفنال داخنل املايام  اذ اد  انقطناعهم عنهنا اىل حرمنانهم من كام    للفتينا .

 االنشطة التي كانت مصدر ترفي  مهم لهم بحسب ما افاد  الج ة من مايم باسريما.

اعتنادوا  " كنان اصننننعنب منا يف هنذه االزمنة هو التعنامنل مع االطفنال،   نكن نتمكن من توفري االجواء التي  

ننازحنة خنارج املايم  - "واللعنب يف الشنننننارع عليهنا، و  تعند مصنننننادر الرتفين  متناحنة لهم مثنل زينارة بينت الجند 

 اربيل

التامس املبارش بني اعضنننناء االرسة بسننننبب التقارب املكاين ويف مسنننناحة مغلقة وضننننيقة يف  كام اثر

 عدائية بني افراد االرسة. ظهور مامرسا 

  " اصبحنا ناس تكاون ناسعن حجم التوترا  داخل العائلة  عرب  النساء النازحا  خارج املايمو 

 "  " مبعن  يف رصاع دائم مع بعضهن البع ، واكد  الج ة من مايم باسريما ان الجائحة

" او عىل االقل هكذا تبدوا االمور يف اطار اجواء عائلية متشننننجة وتكرث   ولد  كرها شنننديدا بني افراد العائلة

 فيها الااعا .

بنا  بشنكل خا  نتيجة لالحتجاز  وعىل الأبنائهن وتشنكوا النسناء من تغريا  سنلوكية سنلبية ظهر  عىل  

 قدرة تحمل بعضهم للبع  االخرالاملطول. من بينها العدائية وعدم 

وطريقة تعاملهن  ن  ي ضننغوطا  نفسننية كبرية انعكسننت عىل عالقته موا  ن" البنا  بالذا  خالل الحظر عا

 .اربيل مجموعة نازحا  خارج املايم-  مع بعضهن البع  اصبحت احداهام ترضب االخر "

وتشننننكو نسنننناء اخريا  من سننننلوك العناد وعدم االمتثال ظهر  عىل بناتهن املراهقا    تكن موجودة  

ومن الواضن  ان الفتيا  فقدن اية فرصنة للتواصنل مع العا  الاارجي خالل الجائحة خالفا للفتيان .  سنابقا

ا بسننبب فقدانهن للاصننوصننية  الذين غالبا ما يجدون فرصننة للاروج او التجمع حت  خالل الجائحة، وايضنن 

 .واالنااف يف خدمتهم ها بسب تواجد الذكور معظم الوقتجن اليحتيالتي 

كنل فرد للتحرك من خاللن  وليحقق   يحتناجن عىل زينادة السننننلوك العندواين لضننننيق الحي  النذي    االكتظناظاثر 

 باالنتهاك وهو من اهم العوامل الدافعة للعنف والعدوان. ا  استقالل  الشايص مام نتج عن  شعور 
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 . الوصول اىل املعلومات والخدمات9

الاندمنا  املقندمنة للننازحنا  والالج نا  بشننننكنل كبري خالل تندابري االغال  العنام. واعناقنت القيود    تنأثر 

املفروضننة عىل الحركة العمليا  االنسننانية حت  بعد ان بدأ  الحكومة املرك ية وحكومة اقليم كردسننتان  

ادرين عىل الوصننننول بنالتافيف التندريجي لهنذه القيود، اذ ال ي ال موظفوا املنظام  غري الحكومينة غري قن 

بسننننهولننة اىل مواقع النننازحني والالج ني. وعلق العنندينند من الارباء العنناملني يف الوكنناال  واملنظام  

 الدولية يف بلدانهم و  يتمكنوا حت  لحظة اعداد هذا التقرير من العودة اىل العرا .

يلنة يف حناال  الطوارم، او    متتلنك اي من الجهنا  الفناعلنة التي تقندم الاندمنا  لهنذه الف نا  خططنا  بند

ومحيطنة بكنل املشننننناكنل العواقنب املحتمنل    وكفؤةتحلينل للماناطر متكنهنا من تقنديم اسننننتجنابنة رسيعنة  

ظهورهنا الحتواء االثنار النناتجنة عن االزمنة الوبنائينة وتافيف وطنأتهنا عىل الننازحني والالج ني، و  يكن لنديهم   

. و  10عملينة التحرك يف حناال  االغال  والحظراطنار عمنل حقيقي ملثنل هنذه الظروف ميكن ان يرشننننند  

ترافق التندابري التي اتانذتهنا الحكومنة ملنع انتشنننننار الفنايروس ومواجهتن  سننننيناسنننننا  واجراءا  اقتصنننننادينة  

من التعرض للفقر والحرمان، باسننتثناء   والالج نيواجتامعية تحمي الف ا  االكرث تهميشننا ومنهم النازحني 

 . 11ما يقرب مليونني ومثان مائة ارسةدوالر بلع عدد املتقدمني لها  25االعالن عن منحة مالية   تتجاوز 

اعناد  جميع الوكال  واملنظام  الندولينة العناملنة يف العرا  ترتينب اولويتهنا بناتجناه ضننننامن الجهوزينة 

ي الوباء، مع الرتكي  عىل توفري نالوقاية من فايروس كورونا ومواجهة تفش إلجراءا واالستعداد واالستجابة  
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عامة والربامج املنقذة للحياة واملسننناعدا  االنسنننانية للنازحني رف الصنننحي والنظافة النننننننن خدما  الصننن 

والالج ني وتوفري االمنندادا  الالزمننة للوقننايننة واملعلومننا . ودعمننت وزارة الصننننحننة واملنظام  تقننديم 

رب وتاصننيص كرفانا  لع ل االشنناا  املصننابني  ننننننن خدما  التعفري والتنظيف واملياه الصننالحة للشنن 

 روس داخل املايام .يبالفا

وزود  املنظام  الدولية والرشكاء املحليني النازحني والالج ني داخل املايام  مببالع نقدية تم ارسالها 

من النازحني بحسنننب تقرير املجلس الجويجي   ٪70عن طريق خدما  الهاتف املحمول ومع ذلك اضنننطر  

 .ألرسهملالج ني  اىل خف  وجبا  الطعام 

الولويا  بحسننب عاملني لد  منظام  دولية وكانت خدما     تكن قضننايا واحتياجا  النسنناء ضننمن ا

وزارة الصننننحنة، بحسنننننب منا أفناد    تنفينذا  لتوجيهنا العنف املبني عىل النوع االجتامعي متوقفنة بنالكنامنل  

 العاملني يف وزارة الهجرة.

 

 الوصول اىل املعلومات  9.1

الوقاية من فايروس كورونا  اشننننار  جميع النسنننناء املشنننناركا  بالدراسننننة بأنهن تلقني املعلوما  حول 

وطر  االسنتجابة ل ، واغلب املشاركا  عىل دراية بالجوانب املاتلفة بالجائحة. وهذا يعني ان املعلوما  

 حول الفايروس متوفرة وتصل اىل النساء وبطر  يفهمنها.

  ٪ 33.7  حصنلن عىل املعلوما  عن طريق وسنائل االعالم وان   ٪37.5ومعظم النسناء املشناركا  بالتقييم  

حصننننلن عليهنا من خالل حمال  التوعينة التي نفنذتهنا وزارة الصننننحنة واملنظام  الندولينة واملحلينة سننننواء  

من املبحوثا  حصننننلن عىل املعلوما  من خالل    ٪18.8باسننننتعامل االذاعة املتنقلنة او الفر  الجوالة و 

تعرفن عىل الفنايروس وطر  الوقناينة منن  عن طريق االهنل واملعنارف، وهو منايندعوا اىل    ٪10االنرتنينت، و  

االنتبنناه حول الطر  االكرث نجنناعننة يف التوعيننة ونقننل الرسننننننائننل اىل ف ننا  النننازحني والالج ني يف حنناال   

 الطوارم.

 

 بحسب الوسيلة   نسبة النساء الاليت تلقني  التعليامت الخاصة بالوقاية من الفايروس وطرق الحامية

 ٪18.8 94 نعم من خالل االنرتنيت

 ٪33.7 169 نعم من خالل فر  التوعية الصحية الجوالة 

 ٪10.0 50 نعم من خالل معاريف واهيل

 ٪37.5 188 نعم من خالل وسائل االعالم 
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كام اشنننننار  النسننننناء يف املقنابال  ومنناقشنننننا  جامعنة الرتكي  انهن تلقني رسنننننائنل نصننننينة من رشكنا  

االتصنناال  ومن وزارة الصننحة، ومثل هذه الرسننائل كانت تصننل حت  اىل النسنناء الال  ال ميتلكن هواتف  

اصنة بالفايروس  ر اية مبحوثة اىل منعها من تلقي االرشنادا  الانننننن . و  تشن باألنرتنيتذكية وغري مرتبطا   

وطر  الوقاية من  او منعها من االطالع عىل االخبار، يف السننننؤال الذي وج  اليهن يف اسننننتامرة املسنننن  

 ودليل املقابلة.

امنا فيام يتعلق بنالعنف املبني عىل النوع االجتامعي والاندمنا  املتوفرة وطر  الوصننننول اليهنا، فقند 

الاندمنا  املتوفرة حول العنف خالل االزمنة   بشنننننأن كناننت املعلومنا  محندودة جندا. ونقص املعلومنا   

 .12ملنع العنف وحامية الناجيا   ام الجهود الراميةيعد واحدا من اهم التحديا  ام

من عينة املسنن  انها   تتلق  أية رسننالة أو ارقام هواتف وخطوط سنناخنة حول تدابري العنف    ٪84اشننار    

تلقت هذه الرسننائل، كام اشننار  نتائج املسنن  ان هذه    فقط انها تلقت  ٪16اشننار   و . أوملن ميكن ان تلج

الرسنائل كانت تصنل اىل النازحا  بشنكل اكرب حيع بلغت نسنبة الال  افدن بحصنولهن عىل هذه الرسنائل  

 من الالج ا . ٪18.7ومعظمهن من سكنة املايام  مقابل   26.2٪

ال  افدن بوصنول رسنائل لهن حول اما بالنسنبة للنسناء من املجتمع املضنيف فلم تتجاوز نسنبة النسناء ال

وصنول الرسنائل اقتان فقط عىل السناكنني داخل  ان  .وهذا يعني   ٪1.8تدابري العنف ومبن ميكن االتصنال  

ليس و كام ان وصننننولهنا اقتانننن عىل بع  املايام     املايام  و  تصنننننل للننازحنا  خنارج املايم.

 جميعها.

التي اجريننت مع نننازحننا  داخننل    املايم واملقننابال وقنند اكنند  املقننابال  التي اجريننت مع نننازحننا  خننارج  

 املايم بعدم تلقي اي رسائل او ارقام هواتف حول خدما  العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

 مبارشة رسننائل غري بأدراجقامت  مقابلتها بانهااشننار  منظمة واحدة فقط من بني املنظام  التي متت 

حول كيفية االتصنال بالاط السناخن وطريقة اسنتعامل الرسنائل املشنفرة   19ضنمن رسنائل التوعية بكوفيد 

 .13لتدخل فريق الدعم يف حالة التعرض للعنف ووجود املعتدي

غري ان هنذه املعلومنا  جناء  متنأخرة نسننننبينا فظهور الجنائحنة بناغنت جميع االطراف و   يكن متوقعنا، كام 

االغال  العام   تكن مالمحها واضننننحة، واىل اي مد  سننننتطول، ويف ظل هذه االوضنننناع     ان اجراءا 

الجها  التي  بأولويةيكن هناك اي تهي ة او اسننتعداد لد  الجميع و  تحظ احتياجا  النسنناء وقضنناياهن  

 .14تقدم خدما  العنف املبني عىل النوع االجتامعي

م عرب االنرتنينت او عرب رسنننننائنل الهناتف الالوي يف وقنت  من جهنة اخر  فنان هنذه املعلومنا  كناننت تقند

يشننكو في  جميع مقدمي ا  الادما  الذين متت مقابلتهم من عدم القدرة عىل الوصننول اىل الناجيا   

يف حني اشنننار  نتائج املسننن  الحايل  اىل   .وال ميلكن هواتف باألنرتنيتغري مرتبطا      ألنهنمن العنف  

لنديهنا هناتف نقنال )نظنام قنديمخ غري مرتبط   ٪21و    بناألنرتنينتغري مرتبطنة  ليس لنديهنا هناتف و   ٪15.8ان  
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. كام ان منا يقنارب من ثلنع النسننننناء   ٪36.1  بناألنرتنينتليبلع مجموع النسننننناء الغري املرتبطنا     بناألنرتنينت

تمكن من يالقراءة والكتنابنة وسننننوف لن  بن  غري ملام الننازحنا  والالج نا  بحسنننننب نتنائج املسنننن  الحنايل  

 االطالع عىل هذه املعلوما .

كام ان هذه االرقام والاطوط السننناخنة   توضنننع يف اماكن من السنننهل الوصنننول اليها يف الصنننيدليا  

 .19 -ن ينبغي ان تضمن ضمن برامج التوعية ب كوفيدويف محال  التسو ، وكا

بادما  العنف املبني عىل النوع   واملعلوما وتبق  املشنننكلة االسننناسنننية يف عدم وصنننول املعرفة  

االجتامعي هو عدم توفر قاعدة بيانا  واضننحة متكن الجها  الفاعلة من الوصننول اىل النسنناء من الف ا  

 .15باألنرتنيتوالنساء من املناطق النائية وغري املرتبطا  املهمشة ومنهم النازحا  والالج ا  

 

 الخدمات الةبية والصحية الوصول اىل  9.2 

أظهر  نتنائج التقييم مؤرشا  مقلقنة فيام يتعلق بنالوصننننول اىل الاندمنا  الصننننحينة خالل الجنائحنة حينع 

 من املشاركا  يف املس  بان الجائحة قد اعاقت بالفعل حصولهن عىل الرعاية الطبية.  ٪77افاد   

 

 الوباء وصولهن اىل املستشفيات واملراكز الصحية للحصول عىل خدمات طبية نسبة النساء اللوايت افدن باعاقة 

 ٪77.2 387 نعم

 ٪22.8 114 كال

 

وواجهت العديد من النسننناء اللوا  متت مقابلتهن تحديا  حقيقية يف الوصنننول اىل هذه الادما  اثناء 

يتعلق بعضنها مبحدودية الادما  املتوافرة وبعضنها يتعلق بالقيود املفروضنة للوقاية  ألسنبابالجائحة 

ــ من الفايروس واالحتجاز داخل املايام  فيام ترتبط االسننباب االخر  بتدهور الوضننع املعيشنن  ي نتيجة ـــــ

 لتوقف االعامل التي اعاقت القدرة عىل طلب خدما  طبية متاصصة او رشاء العالج.

مسننننتعصننننينة وبحناجنة ملراجعنا  دورينة   بنأمراضطفنال من ذوي االعناقنة أو املصنننننابني  عناننت االمهنا  أل 

 من الوصول اىل املستشف  لتلقي العالج .  الكىلخملستشفيا  متاصصة مثل )مر  

من ضنعف القدرة عىل توفري العالج او الحصنول عىل    م منةكام واجهت النسناء اللوا  يعانني من امراض  

 خالل الجائحة.  املاصصة الطبيةالادما  

والنساء من املجتمع املضيف من تحويل املوارد الااصة بالادما  الصحية     والالج ارر  النازحا  نتض

 عىل حصولهن عىل الرعاية الطبية خاصة فيام يتعلق بالصحة االنجابية والجنسية. الوباء وأثرللتعامل مع 
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ــ بالسن   املصنابةتوفيت حام   "   السناعة رطان نتيجة لعدم قرتها عىل مغادرة املايم الذي يبعد ثالا ارباع  ــــ

 الج ة مايم باسريم  اربيل-.  "الشهريةجرعتها  ألخذاربيل    املدينةعن 

 

  ٪ 83.2حيع افاد     الطبية  الرعايةوقد اظهر  الالج ا  نسننبة مرتفعة فيام يتعلق بتحديا  الحصننول عىل  

والنسننناء يف املجتمع املضنننيف    ٪71.6بعدم قدرتهن عىل الوصنننول اىل هذه الادما  مقارنة بالنازحا   

77.5٪. 

تحنديندا  بعند ان   الالج نيعىل الرغم من الندعم واسننننع النطنا  النذي يغطي املرافق الصننننحينة يف مايام   

الولية يف مايام  الالج ني مراك  للرعاية الصحية ا  9بتجهي  2018يف العام   العاملية الصحةقامت منظمة  

.    16ةيف اربينل ودهوك وتم ت ويندهنا مباتلف االجه ة الطبينة واملعندا  املاتربينة لتع ي  الاندمنا  الصننننحين 

ولكن يبنندو  ان هننذه الانندمننا  الت ال تفتقر اىل الجودة املطلوبننة مام يضننننطر الالج ننا  اىل البحننع عن  

من قصننننور النظننام الصننننحي يف عموم البالد الانندمننة الطبيننة خننارج املايام  وقنند فنناقمننت الجننائحننة  

املسنتن فة اصنال  حيع تعرضنت الادما  الصنحية اىل ضنغط شنديد واصنبحت امكانية الوصنول اىل هذه  

 .متوفرةالادما   غري 

تندهور  حنالنة )فخ الحنامنل يف الشننننهر الثنالنع يف مايم بناسننننريمن  لالج ني مام أد  اىل فقندانهنا لجنينهنا 

طبيبتها الااصنة فقد كانوا محتج ين   الصنحي معادرة املايم ومتابعة وضنعها  نتيجة لعدم قدرتها عىل مغ

و  يسنم  الحد مبغادرة  املايم اال يف حاال  الطوارم ومع سنيارة االسنعاف   الجائحةبشنكل كامل خالل  

 تتواجد مرة اسبوعيا يف املايم اىل انها كانت تفضل ارشاف طبيبتها نسائيةوعىل الرغم من وجود طبيبة 

   تعلن عنها.  وألسباب الااصة

 التنقل حظرعانت النساء الحوامل من الوصول اىل املستشفيا  لضامن والدة امن  اثناء 

حامل كانت لوحدها بالبيت زوجها عسننننكري وغري متواجد واهلها    امرأة رطة املجتمعيةننننننننن بالشنننن "اتصننننلت  

   والتسنننتطيع الذهاب اىل املسنننتشنننف ميسنننتطيعون الوصنننول الها ملسننناعدتها بسنننبب حظر التجوال  

 اجراءا  وصننول والدتها لها "  تللمسننتشننف  وسننهل  رطة املجتمعية ايصننالهاننننننن اسننتطاعت الشنن لوحدها 

 مفوضة يف الرشطة املجتمعية بغداد-  

الوقاية من  بشننكل واضنن  داخل املايام  او اعيد توجيهها ومن الواضنن   ان   الصننحيةلصننت الادما   تق

الفنايروس كناننت لن  االولوينة حينع رك   وزارة الصننننحنة جهندهنا داخنل املايام  عىل اجراءا  الفحص واخنذ 

كنان غنائنب    الصننننحنةعيننا  من سننننكنان املايام  فيام اكند  الننازحنا  يف مايام  بغنداد ان دور وزارة  

 . لمايم لقياس درجا  الحرارة واخذ عينة من املسحا باستثناء زيارة واحدة ل
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تأثر  خدما  الصنحة النفسنية والعقلية بشنكل كبري خالل الجائحة، والتي كانت تعاين من الضنعف اصننال  

ي الفايروس   تتمكن النسناء من الوصنول اىل هذه الادمة، خاصنة النازحا  نننننن قبل الجائحة، وخالل تفشن 

ــ االي يديا  اللوا  عايشننن خربا  صننادمة خالل الصنن   من اعتالال  نفسننية  راع الدائر يف العرا  ويعاننيـــــ

ي يف مايم دومي  الذي يأوي نازحا  اي يديا  ننن كبرية، ويؤكد اخصاق التمري  النفيس واملعالج النفس

تدهور االوضناع النفسنية بسبب عدم توفر الادما  العالجية للصحة العقلية والنفسية بشكل كايف خالل  

وانقطناعهن عن مواصننننلنة العالج داخنل املرك  مع الجنائحنة، وعندم قندرة النناجينا  عىل رشاء العالج الندواق،  

 االخصاق النفيس.

سنة مت وجة ولديها طفل واحد ال   25رس داعش تبلع من العمر  أ فيام رصد التقييم حالة احد  الناجيا  من  

ي و  تتمكن من الحصننول عىل هذه الادمة ننننننن تربطها ب  اي عالقة، وكانت بحاجة ماسننة اىل طبيب نفسنن 

انت تتواصنل مع احد  الطبيبا    تذكر تاصنصنها عرب الهاتف، لكنها وصنفت االسنتجابة  خالل الجائحة، ك

بانها كانت ضنعيفة جدا وغري مفيدة بسنبب ضنيق وقت الطبيبة وانشنغالها بحسنب الناجية حاولت االنتحار 

 اكرث من مرة وتفكر بالهرب من املايم.

 

 الوصول اىل العدالة   9.3

تعطيل البت بالكثري من القضايا الااصة بالنساء بوقاق  كأجراءتسبب اغال  املحاكم ومؤسسا  العدالة 

مام   .من بينها دعاو  التسننجيل املدين والحصننول عىل الوثائق الرضننورية والحضننانة والتفريق واملريااو 

 أثر بشكل كبري عىل واقع النازحا  والالج ا  والنساء يف املجتمع املضيف 

من عينة النسننناء املشننناركا  يف املسننن  بأن االزمة الوبائية قد أعاقت متابعتها لقضنننية يف   ٪25فاد   أ 

وكانت نسننبة النسنناء النازحا  الال  أفدن بعدم قدرتهن  العدلية.املحكمة أو الوصننول اىل املؤسننسننا   

 .ج ا لال   ٪18.7للنساء يف املجتمع املضيف و  ٪.27مقابل   ٪28.4اىل الوصول اىل العدالة  

 الجائحة ملتابعة قضايهن يف املحاكم والدوائر العدلية   بإعاقةنسبة النساء الاليت أفدن  

 ٪25.0 125 نعم

 ٪75.0 376 كال

  

باملطالبة بحضنانة االطفال كام أثر االغال  العام يف البت   املرأةالطال  وحق    املحاكم اجراءا عطل غلق  

أداء النفقنة   النسننننناء منمن    حرمنان العنديندأو يف تنفينذ االحكنام الاناصنننننة بنالنفقنة األمر النذي ترتنب علين   

   املستحقة
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وعانت النسنناء املطلقا  واطفالهن الذين يعتمدون يف تيسننري امور حياتهم عىل النفقة املفروضننة عىل  

يف حالة الطال  من الحصننول عىل االموال بسننبب أغال  مكاتب التنفيذ التي تاننف لهن صننكوك   ال وج

محنافظناتهن التي ن حن  النفقنة مناربينل ومعظمهن يتسننننلمن   محنافظنةوبنالنسننننبنة للننازحنا  يف    النفقنة،

نع أد  تأخر وصنولهن اىل محافظتهن بسنبب قرار اقليم كوردسنتان حظر التنقل بني املحافظا  وم منها.

  ألكرث اسننتمر زهاء الامسننة أشننهر اىل فقدانهن لحق املطالبة بالنفقة التي تراكمت  اربيل الذيالدخول اىل  

 من ثالثة أشهر.

مسنننتعارخ التي حرمت من   )اسنننمرر الذي لحق بالنسننناء جراء تعطل القضننناء يف شنننهادة رانية نننننننن يتبني الضننن 

   االب تسليم الطفل اىل ام .بسبب توقف اجراءا  الطال  ورف أشهرمشاهدة طفلها عىل مد  

 

ي الوباء واجراءا  الغلق بعد ان ت وج عيل امرأة اخر   ننننننن طفيل قبل االعالن عن تفشنن  بدون أهيل  عد  اىل  "

رب واالهانة التي اتلقاها من  كان يهددين ان  سننننيحرمني من ابني  ننننننننن واسننننكنها يف بيتي وبسننننبب الضنننن 

فاضنطرر  اىل اللجوء اىل القضناء لطلب الطال  واسنرتداد ابني وبعد غلق املحاكم بسنبب كورونا توقفت 

اجراءا  دعو  الطال  وحضننننانة الطفل وحرمت من مشنننناهدة ابني ملدة ثالثة أشننننهر كنت خاللها اتلق   

 نازحة مايم دومي  دهوك-. " الهاتف جلسا  عالج نفيس عرب 

 

أثر أغال  املحاكم عىل قضنايا العنف املبني عىل النوع االجتامعي ووصنول الناجيا  اىل العدالة وسناهم  

يتعرضنن ل   االعتداء الذيأصنب  من الصنعب جدا عىل الناجيا  اثبا  حالة و   يف افال  الجناة من العقاب.

عدهن يف تسننهيل حصننولهن عىل الطال  دون ان تفقد حقوقها ورفع شننكو  اىل القضنناء ميكن ان تسننا

ومثل هذه الشننننكو    يكن من املمكن اقامتها خالل فرتة االغال  والميكن تقدميها يف وقت الحق أو  

 .17بعد ميض فرتة الن اثار العنف تكون قد اندملت والميكن اثباتها بتقرير طبي

العنف ضننننند    دائرة منناهضنننننةكام اثر اغال  املحناكم بشننننكنل كبري عىل اجراءا  الحامينة املقندمنة من قبنل 

من القضننننايا كانت تحتاج اىل أوامر قضننننائية من  ودياىل فالعديدواالرسة يف كل من اربيل ودهوك    املرأة

ا  يف حالة وجود خطر املحكمنة ملسنننناعدة النناجينة أو حاميتهنا مثنال عىل ذلك    يكن ممكننا احالة النناجين 

  ألغال  نتيجة    ةاالمنة يف اقليم كوردسننتان بسننبب عدم صنندور أوامر قضننائي  امللذا عىل سننالمتهن اىل 

 املحاكم. ويؤكد ضابط حقوقي يف دائرة مناهضة العنف

" ان الدائرة ال تسننننتطيع ان تقدم مسنننناعدة يف حالة كانت الناجية بحاجة اىل متثيل قانوين او كانت حياتها 

  خطر"يف
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االغال  العام ملؤسنسنا  العدالة عىل خدمة التمثيل القانوين للناجيا  من العنف التي تعتمد بالدرجة  أثر

التي يقوم بها املحامون املمثلني عن الناجيا  داخل الدوائر القضائية وقد اقتا    إلجراءا االساس عىل ا

عملهم خالل الغال  العنام عىل االسننننتشنننننارا  فقط ومع غيناب محنامي أو ممثنل قنانوين سننننيكون من 

 الصعب جدا عىل الناجيا  الوصول اىل الحقو .

لسنننوا  مقبلة فكل قضننية كانت تحتاج  سننيمتد اثر تعطل املحاكم بسننبب اجراءا  الوقاية عىل النسنناء 

 اضنافية. ولنعن سننة  لماال يقمن سنتة اشنهر اىل سننة وسنتؤخر االغالقا  املسنتمرة للمحاكم البت بها 

وعودة املحاكم اىل العمل بسنننبب تراكم القضنننايا والدعاو  وكل ذلك سنننيؤثر   إلجراءا يسننناعد تافيف ا

           18بشكل كبري عىل واقع النساء

     

 . االستجابة للعنف املبني عىل العنف االجتامعي خالل االزمة الوبائية10

عطننل ظهور الجننائحننة واجراءا  االغال  العننام جميع خنندمننا  العنف املبني عىل النوع االجتامعي، واكنند  

م ودي الاندمنة الحكوميني بتوقف جميع الاندمنا  املتعلقنة بنالعنف تنفينذا لتوجيهنا  خلينة االزمنة ووزارة 

للننناجيننا  من العنف بفت  مقراتهننا يف اقليم    .19الصننننحننة و  يسننننم  للمراك  التي كننانننت تقنندم دعام 

. و  مين  العاملني يف املجال االنسناين اعفاءا  20كوردسنتان باسنتثناء تقديم املسناعدا  االغاثية فقط

يف تقريرها   يسنيفاليونخاصنة من حظر التنقل ليتمكنوا من الوصنول اىل الف ا  االكرث ضنعفا. واعرتفت  

اذار، بأن جميع خدما  العنف املبني عىل   31  الفرتة حتالذي يغطي   19عن الحالة االنسننانية خالل كوفيد 

 النوع االجتامعي قد عطلتها الجائحة.

واظهر  نتائج تحليل املجموعة الفرعية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي التي يقودها صننندو  االمم 

للسننننكنان انافناضنننننا يف معندال  االسننننتجنابنة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، اذ   تتجناوز املتحندة 

جميع الربامج التي تقدم للناجيا  من العنف مبا يف  وتأثر .   21  2020اعتبارا من ابريل   ٪10نسنننبة التغطية  

 لوبائية.ذلك خدما  الرعاية الصحية والرشطة والعدالة والادما  االجتامعية بسبب االزمة ا

بالتعاون مع صننندو  االمم املتحدة للسننكان تقريرا  خاصننا  عن أثر االزمة الوبائية    املرأةأعد  دائرة متكني 

نقنناط تقننديم  العنناملني يف  اعتمنند عىل  النوع االجتامعي  العنف املبني عىل  زيننادة حوادا  الراهنننة يف 

 من عنف .   مايوا جهننهن عىل م انفسهن والتعرفالادما  الستقاء املعلوما  وليس عىل النساء 

واالرسة يف كل من اربيل ودهوك وبغداد بأعداد تقرير عن    املرأةكام قامت مديرية مناهضنننة العنف ضننند  

 العنف.العنف االرسي خالل جائحة كورونا عكست نتائجة تراجع نسب االبالغ عن 

حاولت بع  املنظام  املحلية التي تقدم خدما  العنف املبني عىل النوع االجتامعي تكييف برامجها   

لتتالئم مع الظروف التي فرضننننتهنا الجنائحنة من خالل ايصنننننال الاندمنا  املطلوبنة للف نا  الضننننعيفنة  
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  وصيل واملهمشة من النساء، كنمط جديد من الادما  التي استحدثت خالل الجائحة وتسم  خدما  الت

)النديلفريخ رك   هنذه الاندمنا  عىل ايصنننننال املسننننناعندا  االغناثينة وتشننننمنل سننننال  غنذائينة، االدوينة  

تم ع لهن يف   والال واملسننننناعندا  الطبينة، او الوصننننول اىل ارسة النسننننناء املصنننننابنا  بنالفنايروس  

ب اهمية  مسننننتشننننفيا  وتوفري احتياجاتها.   تكن هذه الادمة ملبية لالحتياجا  املت ايدة لكنها تكتسنننن 

ررين خالل االزمة الوبائية  نننننن حكومة يف االسنتجابة الحتياجا  السنكان املتضن للدور أي كبرية يف ظل غياب 

وعىل الرغم من ان هنذه الاندمنا  ال تشننننمنل العنف املبني عىل النوع االجتامعي غري انهنا ميكن ان توفر 

االمن الغنذاق وتندين سننننبنل   جنانبنا من الندعم للنناجينا  من العنف يف اطنار الضننننغط النناجم عن فقندان 

املعيشننننة خالل الجائحة، وميكن لهذه الادما  رغم محدوديتها ان تسنننناهم  يف تع ي  الثقة باملنظام  

 .22العاملة.

روعا للتواصنل مع النسناء املهمشنا  وبضنمنهن نازحا  نننننن املتحدة مشن   لألممكام أعد  الربنامج االمناق  

ريع للتواصنل والتحدا نننننن الباحثا  االجتامعيا  عىل التكتيك السن والج ا ، من خالل تدريب مجموعة من 

نسننننناء يومينا عن طريق الهناتف النقنال، وتم الوصننننول اىل النسننننناء بناالعتامد عىل قواعند البيناننا     6مع  

ر ع لة النسنناء خالل الجائحة  ننننننن املتوفرة لد  املنظام  غري الحكومية. الغرض من هذا املرشننوع هو كسنن 

  يتم التعرف عىل االثر والفائدة التي عاد  عىل النسنننناء    .23رها بنوع من الحاميةوبطريقة ميكن ان تشننننع

من هذه االتصننناال  وما هو عدد املسنننتفيدا  من هذا املرشنننوع ونسنننبة النازحا  والالج ا  واملناطق 

 التي نفذ فيها.

  والربوشننورا   تحدا العديد من ممثيل الجها  الحكومية وغري الحكومية عن قيامهم بطباعة البوسننرتا

صننننعوبا  يف نقلها اىل مواقع النازحني والالج ني خالل فرتة    اواجهو  تضننننمنت التوعية بالفايروس لكنهم

 حظر التنقل.

عملنت ادارا  بع  املايام  عىل تشننننكينل لجنان من سننننناكني املايام  )الهيناكنل املجتمعينةخ تلقوا  

 بع  التدريبا  البسيطة تساعد يف رصد حاال  العنف.

التبناعند االجتامعي نقلنت املنظام  العناملنة عىل    بنعجراءا اسننننتمرار القيود عىل الحركنة وااللت ام   ويف ظنل

العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف املنناطق التي شننننملهنا التقييم خندمناتهنا عىل االنرتنينت، ووفر   

 التياالعتامد عىل الاطوط   وأ ي عن بعد من خالل انشاء خطوط ساخنة نن العديد منها خدما  الدعم النفس

ر التوعية بالعنف املبني عىل  ننن ونش  اب،كانت موجودة اصال يف تقديم الادمة، وانشاء مجموعا  واتس 

 .24النوع االجتامعي عرب صفحتها عىل الفيس بوك وتقديم ورا تدريبية عن بعد

رطة املجتمعية  ننن ائرة الشكام افاد العاملون يف دائرة مناهضة العنف االرسي يف اربيل ودهوك ودياىل ود

يف بغداد بأنهم وسنننعوا خدما  العنف املبني عىل النوع االجتامعي اسنننتجابة لظروف الجائحة من خالل  
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انشننناء صنننفحا  فيس بوك والعمل عىل تقديم الادمة واالسنننتشنننارا  عرب الاطوط السننناخنة املتوفرة  

 ساعة. 24مجانا عىل مد  

 

 الفجواتتقديم الخدمة عن بعد التحديات و   10.1

واجن  مقندموا الاندمنا  يف مجنال العنف املبني عىل النوع االجتامعي تحندينا  كبرية  يف تقنديم الاندمنة 

عن بعد من اهمها انافاض نسنبة مشاركة الناجيا  يف الربامج والتدريبا  وجلسا  التوعية التي قدمتها 

وكانت هناك صعوبا  كبرية يف الوصول للناجيا   املنصا  االلكرتونية املاتلفة    باستاداماملنظام   

من العنف عرب االنرتنينت والهواتف النقنالنة مصننننندرهنا عندم امتالك النناجينا  الهواتف النقنالنة، واغلبهن غري  

او   تسننننم  اوضننننناعهن املعيشننننينة التي ترد  كثريا خالل الجنائحنة بتحمنل اجور   بناألنرتنينتمرتبطنا   

 ة.االتصاال  او االشرتاك يف الشبك

كام ان التواصنل عرب الهاتف كام اشنار مقدموا ا   الادما  قد يعرض سنالمة الناجيا  للاطر ففي كثري 

من الحاال  تسننتعني الناجية بهاتف شنناص اخر يف العائلة او تسننتعمل هاتف زوجها مام يؤثر عىل رسية  

 املعلوما .

لهاتف بوجود افراد العائلة باملن ل  من جهة اخر  ال تسنتطيع الناجيا  رسد قصنتها وطلب املسناعدة عرب ا

وعدم وجود مكان امن تنفرد في  الناجية مع نفسننها وقد يكشننف املعتدي اتصنناالتها مام يعرضننها مل يد 

هواتف   بنأرقنامالعنديند من النناجينا  عىل ال ينارا  املبنارشة ملراك  الندعم وال يحتفظن    العنف. وتعتمندمن  

مام حننال دون متكنهن من التواصننننننل مع البنناحثننا    السنننننناخنننة،مقنندمي الانندمننا ، وارقننام الاطوط  

 االجتامعيا  او طلب املساعدة خالل الجائحة.

املقابال  مع الجها    تما كشنفأثر تقديم الادمة عن بعد عىل جودة الادمة املقدمة ونوعيتها بحسنب 

 الفاعلة.

 .النفسنية والقلق ي عرب الهاتف لتافيف الضنغوط  نننننن ر   برامج الحامية عىل تقديم الدعم النفسن نننننن اقتصن 

مسنننننارا  االحنالنة وادارة الحنالنة بسننننبنب عندم تواجند واغال  العنديند من املنظام  واملراك ، كام   وتنأثر 

 توقفت خدمة التمثيل القانوين واستحالة تقدميها عن بعد.

ي فقد وصننننفت االخصننننائيا  االجتامعيا  الادمة املقدمة من خالل ننننننننن اما فيام يتعلق بالدعم النفسنننن 

يلعب  ي الذيننننننن النفسنن منة بأنها كانت منقوصننة، و  تتحقق بها جميع رشوط ومعايري الدعم الاطوط اال 

في  التواصننل املبارش ولغة الجسنند واالمياءا  دورا مهام يف مسنناعدة الناجية. ورغم ذلك فان وجود هذه  

من عدم وجودها ملا متنح  من احسننناس لد  الناجية بانها ليسنننت وحدها، وان التواصنننل    أفضنننلالادمة 

 .25بحد ذات  ميكن ان يوفر لها دعام نفسيا
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من الالج ا  يف مايم  ومعظمهني عن بعد ننننننن أشننار  بع  الناجيا  الال  حصننلن عىل الدعم النفسنن 

فيام تعتقد نسناء  ف عليهن وطأة العنف.باسنريم  اىل ان الدعم الذي حصنلن علي  قد سناعدهن قليال  وخف

أخرينا  بنان هنذا الندعم   يكن كنافينا  بسننننبنب غيناب التواصنننننل املبنارش وعندم تواجند مراك  الندعم داخنل  

 املايام  وانهن كن بحاجة اىل هذا الدعم بشكل أكرب خالل الحجر الصحي.

للناجيا  اىل حد بعيد و  يكن من السننننهل تقديم تأثر  برامج التأهيل والدمج االجتامعي وبناء القابليا   

هنذه الاندمنة عن بعند، واكند م ودي الاندمنا  بنأن جميع مشننننناريع التمكني وبنناء القنابلينا  ومشننننناريع  

 التوظيف والبحع عن عمل قد توقفت خالل الجائحة.

ي والذي يعتمد املتاذة ملواجهتها عىل رصنننند العنف املبني عىل النوع االجتامع  إلجراءا اثر  الجائحة وا

بنالندرجنة االسننننناس عىل ال ينارا  املينانينة التي يقوم بهنا مقندمي الاندمنا ، ويكتشننننفون من خاللهنا حناال  

التعرض للعنف وليس عىل االبالغ ومثنل هنذه العملينة   تعند متناحنة بسننننبنب الصننننعوبنا  التي يواجههنا  

املايام  حت  بعند ان مقندموا الاندمنا  يف الحصننننول عىل الرتاخيص التي متكنهم من الوصننننول اىل  

 خففت اجراءا  حظر التجوال.

كام اثر  اجراءا  التبناعند االجتامعي ومنع التجمعنا  يف تقليص النشننننناطنا  التوعوينة والتندريبينة التي 

تقوم بهنا املنظام  والتي كناننت تشننننجع النناجينة عىل ارتيناد مراك  الندعم واالناراط يف نشننننناطناتن  وتطلنب  

من الصنعب جدا عىل الناجية ان تتوج  اىل املراك  خوفا من فضن     أصنب املسناعدة ومع توقف االنشنطة  

 سبب زيارتها وان يكون معروفا للجميع انها تعرضت للعنف وتطلب خدمات .

العنف ضنند    مناهضننةرطة املجتمعية يف بغداد ودائرة  ننننننن مقدمي الادما  الحكوميني مثل الشنن   يتأثر  

الحظر والقيود املفروضنننننة عىل التنقنل، مقنارننة بنالعناملني   بنعجراءا واالرسة يف اقليم كوردسننننتنان،    املرأة

يف املنظام  غري الحكومية، واسننننتمر عمل هذه الدوائر بدون انقطاع، ومع ذلك افاد العاملون يف هذه  

نشننئ السننتقبال  عن العنف التي كانت تصننلهم عن طريق الاط السنناخن والذي ا   بالغااأل القطاعا  بقلة 

 ساعة. 24الشكاو  عىل مد  

وكنان للعمنل يف نظنام املنناوبنة وتقليص عندد املوظفني وسننننناعنا  العمنل تجنبنا للتجمعنا  وتطبيقنا  

العاملني يف دائرة مناهضة  كام أثر تكليف   التباعد والسالمة، اثر كبري يف جودة الادمة املقدمة. إلجراءا 

يف طبيعة االداء والتعاطي الحظر واالغال     إلجراءا املاالفني العنف مبهام اخر  مثل  رصننند ومحاسنننبة  

 لقضايا العنف بقدر ما كانت االولوية للوقاية من الجائحة. مع قضايا العنف وعكس عدم اعطاء االولوية  

وعرقلنت اجراءا  السننننالمنة والوقناينة من الفنايروس خطوا  احنالنة النناجينا  اىل دور االيواء يف حنالنة كناننت 

اطر، اذ فرض اجراء فحص كورونا الذي يسنتغر  عىل االقل يومني للناجية قبل ايداعها يف هذه  معرضنة لل

 الدور وهو ما قد يعرض سالمة الناجية للاطر.
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اثر  عوامنل اخر  عىل نوعينة الاندمنا  واالسننننتجنابنة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي خالل الجنائحنة اذ  

كاء الوطنني سننواء كانوا جها  حكومية او غري حكومية، وانهم  تشننكوا الجها  الدولية من عدم جدية الرشنن 

النوع االجتامعي   العنف املبني عىل  منندراء   كننعسننننقنناطيتعنناملون مع مشنننننناريع وبرامج  فرض وبع  

املشنناريع هم من الرجال ومعظمهم   يتمكنوا من فهم احتياجا  النسنناء الحقيقية خاصننة خالل حاال  

 الطوارم واالزما .

الاربة والتندريب للعناملني ومقدمي الادما  يف نوعية الادما  املقدمة وأنعكس سننننلبا  كام اثر نقص

ويف هننذا االطننار اعترب  منظام  فنناعلننة محليننة ان اهم عننائق امننام .    26املرأةعىل تفهمهم الحتينناجننا   

تحسننننني خندمنا  العنف املبني عىل النوع االجتامعي هو عندم كفناءة وانافناض مهنارة العناملني يف عندد  

 .27عىل ثقة املجتمع باملنظام   من املنظام  والتي انعكست  سلبا  

مقابلتها عىل ان االسننننتجابة للعنف املبني عىل   حكومية التي متتالاكد  جميع الجها  الحكومية وغري 

النوع االجتامعي خالل الجائحة   تكن كافية وان الادما  املقدمة ضعيفة ومتواضعة من ناحية الجودة.  

 بسبب الجائحة. تأثر وان جميع الادما  املتعلقة بالعنف قد 
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