
 

 

 

 

 Registration No. 1O17090  

IRAQ – BAGHDAD –ALKarada 

Website: www.bwa-iraq.org 

Email   : bwa_baghdad@yahoo.com 

 

  د د ـة نســــاء بغـــداـة نســــاء بغـــداــــجمعـيجمعـي

  منظمة غير حكوميةمنظمة غير حكومية
  

BBaagghhddaadd  WWoommeenn  AAssssoocciiaattiioonn  

NN..  GG..  OO  

  1O17090 قم التسجيل . ر

 الكرادة   –بغداد   –العراق 

 07906973103 -الهاتف النقال :

                 :- 07509012905  

 

  

 جمعية نساء بغداد 
1ورقة حقائق خاصة بوضع الالجئين / ات السوريين / ات في مخيم دوميز   

19كوفيد  –كورونا   اثناء ازمة فايروس  
 

            مقدمة :

بعد    2012  الذين قدموا إلى كوردستان العراق في عام    ات  / السوريين ات  /الالجئين     الى هو مخيم 1مخيم دوميز
 . 2011 التي اندلعت عام الحرب األهلية السورية األحداث التي رافقت

عن  (  كيلومتًرا    60)  1يبعد مخيم دوميز  كم جنوب شرقي محافظة دهوك في كوردستان العراق  20يقع المخيم حوالي   
  " سوريا الصغيرة"من شمال سوريا وسرعان ما تحّول إلى     الالجئين / ات  جابة لتدفق  الحدود السورية وقد ُأنشئ است

يتجاوز   سكانه  عدد  وكان  العراق  كوردستان  أراضي  مساحة   32,000على  على  الراهن  الوقت  في  موزعين  نسمة 
حيًّا  13-12لًيا من أكبر مخيمات الالجئين في العراق يتأّلف المخيم حا 1، يعتبر مخيم دوميز متر مربع 1,142,500

أسرة تقريًبا تشمل األسرة الواحدة منها معدل خمسة أفراد وقع التدفق األخير لالجئين إليه في العام   6,000ويحتضن  
إلى    2019 فيه  السكان  عدد  عندها  حاليا    30,000وصل  النساء  عدد  يصل  حوالي    14,000نسمة  الرجال  وعدد 

13,900. 
 

 : من هو الالجئ 
المادة    اتفاقية عام  عرفت  إنه شخص يوجد   ’’ الخاصة بوضع الالجئين بوضوح من هو الالجئ    1951األولى من 

خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو  
 يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن القومية، أو االنتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، وال
 يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد.

 

 ما هو فايروس كورونا؟ 

فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان ومن المعروف أن عددًا من 
 لبشر حاالت عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى فيروسات كورونا تسبب لدى ا

http://www.bwa-iraq.org/
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ويسبب   )السارس(  الوخيمة  الحادة  التنفسية  والمتالزمة  التنفسية  األوسط  الشرق  متالزمة  مثل  وخامة  األشد  األمراض 
 . 19-فايروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا مرض فايروس كورونا كوفيد 

 
 ؟ 19-د ما هو مرض كوفي

هو مرض معدي سببه فايروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفايروس   19-مرض كوفيد
ديسمبر   األول/  كانون  في  الصينية  يوهان  مدينة  في  الفاشية  اندالع  قبل  المستجدين  المرض  مرض  2019وهذا   .

 يروس تاجي( تم تحديده على أنه سبب تفشي أمراض هو فايروس )بشكل أكثر تحديًدا ،فCOVID-19الفايروس التاجي
في وقت مبكر حيث ان العديد من   ،  2019ديسمبر    31ي ووهان،الصين،في  الجهاز التنفسي تم اكتشافه ألول مرة ف  

يوحي   مما  والحيوانية   البحرية  للمأكوالت  كبير  بسوق  االرتباط  بعض  للصين  كان  ورد  ما  وبحسب  ووهان  في  المرضى 
 يوانات من شخص آلخر.بانتشار الح

عن اسم رسمي للمرض الذي يتسبب في تفشي مرض الفايروس   2020فبراير    11أعلنت منظمة الصحة العالمية في  
 (. COVID-19التاجي الحالي )

 
 ؟ 19-ما هي أعراض مرض كوفيد 

المرضى من اآلالم    وقد يعاني بعض  ،في الحمى واإلرهاق والسعال الجاف  19-تتمثل األعراض األكثر شيوع ًالمرض كوفيد 
األنف الحلق،أواإلسهالواألوجاع،أواحتقان  هذ،    ،أوالرشح،أوألم  تكون  ما  تدريجيًا.وعادة  وتبدأ  خفيفة  األعراض  ويصاب ه 

%(  80يتعافى معظم األشخاص )نحو  ،  أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرضبعض الناس بالعدوى دون أن تظهرعليهم  
إلى عالج خاص الحاجة  دون  المرض  كل  من  من  تقريبًا  واحد  لدى شخص  المرض  حدة  وتشتد  يصابون    6.  أشخاص 

كوفيد  التنفس   19-بعدوى  من صعوبة   يعانون  بمشكالت    حيث  المصابين  واألشخاص  المسنين  إصابة  احتماالت  وتزداد 
خاص % من األش2وقد توفى نحو    بأمراض وخيمة  دم أو أمراض القلب أو داء السكري طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط ال

 وينبغي لألشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.  الذين ُأصيبوا بالمرض
  
 

 أو من انتشاره باتخاذ بعض االحتياطات البسيطة: 19-يمكنك الحد من احتمال إصابتك بمرض كوفيد 
 

 ا بالماء والصابون.نظف يديك جيدًا بانتظام بفركهما مطهر كحولي لليدين أو بغسلهم -1
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 أقدام( بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس. 3احتفظ بمسافة ال تقل عن متر واحد ) -2
 تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.  -3
 تأكد من إتباعك أنت والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة.  -4
بالمرض -5 إذا شعرت  المنزل  التإذا كنت مصاب  ألزم  بالحمى والسعال وصعوبة  الطبية واتصل    نفسًا  الرعاية  التمس 

 بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه.  

 
 1مقابالت اجريت مع موظفات من منظمات محلية ودولية من مخيم دوميز 

 المقابلة االولى :
بداية ازمة كورونا  كان الخوف مسيطر على مشاعري لذلك اتخذت الكثير من الحيطة  والحذر استعملت المعقمات عند  

المنزل وعند تواجدي في مكان العمل لكون لم يتوقف العمل مباشرة انما استمر لعدة ايام والخوف مسيطر  خروجي من  
اليومي الحظت    حسب عملي   ،على مشاعر عائلتي لكونني اتعامل بصورة مباشرة ومستمرة مع النساء الناجيات من العنف  

خل المنزل والذي ادى الى العنف ضد االطفال واالساءة زيادة الضغط النفسي على النساء بسبب الوجود المستمر للرجل دا
النفسية وعدم امكانية مقدمي الخدمة  الوصول الى النساء التي تحتاج الى الدعم النفسي وذلك  لعدم القدرة على اجراء  

ان وزادت الحركة  وجود الشريك داخل المنزل ادى الى صعوبة التواصل مع الناجيات اما االن بدأ االطمئن  الزيارات الميدانية
فايروس   ب  اصابة  حالة  اي  تسجيل   يتم  لم  خاصة  المخيم  اهالي  مخيمالدى  وجميع  المخيم  داخل  النازحين ت  كورونا 

راينا صعوبة في مجال تقديم الخدمة الصحية فان المركز الصحي داخل المخيم يقدم بعض   ،والالجئين في اقليم كوردستان  
بصعوبة وهذه فقط للحاالت   خارج المخيم و لكنهم كانوا يصلون تاجت الى مستشفى  الخدمات الصحية لكن بعض النساء اح

 اما سكان المخيم  فقد كانوا ملتزمين بتعليمات السالمة بشكل افضل في الفترة االولى من الحجر .  ،الحرجة 
    باحثة اجتماعية من مركز الياسمين التابع لمنظمة هاريكار المحلية -حسين كماش جمانة  
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 : الثانية  المقابلة
ستعمل المعقم بصورة مستمرة للحفاظ على سالمة النساء الالتي يزرن المركز كما شاهدنا  زيادة  االزمة بدات ابداية  

في بداية االزمة كانت عالقتي حرجة مع عائلتي لكونني    ،  العنف اللفظي ضد النساء من قبل الشريك او رب االسرة
حر  قيدت  و  بالعمل  الحركة  استمريت  بدأت  االقتصادية  ناحية  من  ولكن  الوظيفية   بهمامي  للقيام  المخيم  داخل  كتي 

بشكل جيد   المخيم  داخل  الوقائيةحا  ،والتسوق  االجراءات  اتخاذ  مع  المركز    ليا  الى  الوصول  من  منعت  حالة  ارى  لم 
 .   رج المخيم بشكل تامالصحي  كان التزام الناس بالحجر جيد الى حد ما خاصة بسبب عدم امكانية خروجهم خا

 
 التابع للهيئة الطبية الدولية   GBVباحثة اجتماعية في قسم   -جيان محمـد 

 
 المقابلة الثالثة :

في بداية ازمة فايروس كورونا التزمت بالتباعد واتخاذ المسافة االجتماعية  مع حرصي الدائم بلبس الكمامة والقفازات 
منزلي خوفا على سالمة طفلتي التي لم تكتمل سنتها االولى ولكن حرصي    وعند عودتي من عملي  كنت اقوم بتعقيم

على تقديم المساعدات لالجئين داخل المخيم كان اكبر من شعور الخوف في تلك الفترة  لم يؤثر عملي على عالقتي 
سبة لوضع النساء بالن  ،  سلبا بأسرتي  وانما فقط كان النصح مستمر من قبل عائلتي اللتزامي واتخاذ الحيطة والحذر

المادي متدهور جدا اثناء االزمة الذي اثر بشكل سلبي على العالقات االسرية  ومن ناحيتي الشخصية فكان وضعهن  
المساعدات  لتوزيع  ميدانية  بجوالت  ذهابي  بسبب  المستمر  والضغط  كموظفة  مسؤولياتي  بزيادة  شعرت  االزمة  خالل 

الى حد ما لكون الناس وخاصة الرجال بدأوا   الغذائية على بعض العوائل من ذوي الدخل المحدود  فالوضع حاليا ايجابي
االيجابي االزمة    بمزاولة عملهم  واالمر  الصحية جيدة   خالل  الخدمات  الصحية وكانت  الخدمات  النساء من  تمنع    لم 

% بالتزام الناس داخل  75اعطي نسبة  ،  د اي حالة مصابة بفايروس كورونا  اثناء االزمة الذي ساعد على عدم وجو 
 ر المنزلي حيث كانت هناك زيارات منزلية احيانا بين النساء مع اتخاذ االجراءات الوقائية . المخيم بالحج

 
 1مديرة مركز شيخو التابع لمؤسسة بارزاني الخيرية في مخيم دوميز -لورين  

 
 المقابلة الرابعة :

بتغير مسار وخطط عملي  فالتزمت    الذي تسبب  بالنسبة لي  اتخاذ بالتعليازمة كورونا كان حادث مفاجئ  مات منها 
 وتقديم التوعية لكل من يدخل استعمال المعقمات بصورة مستمرة  ،النساء الالتي يرزن المركز  وبينالمسافة بيني 
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بعد فترة اثرت االزمة بعالقتي مع اسرتي بصورة سلبية ألنني استمريت بالعمل من المنزل   ،  المركز عن اهمية التعقيم  
ماتي لتزاماتي  في المنزل وادى ذلك الى خالفات بيني وبين اسرتي لذا قمت بتنظيم وقتي بين التزامما ادى الى زيادة  ا

هذه األزمة أثرت على سكان المخيم بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص من الناحية   ،  العائلية وعملي من المنزل 
التحدي    ،لذي بدوره ادى الى العنف االسري  ا  المادية وعدم وجود المساعدات المادية والغذائية بالشكل الكافي للنساء

كثير من   اليهن في  الوصول  امكانية  منازلهم وعدم  للنساء في  الذكية   والهواتف  االنترنت  كان عدم وجود  االكبر لي 
النفسي   الدعم  لتقديم  المركز لهن  االحيان  الناس   ،وخدمات  اما الوضع حاليا ) اضطرابات مابعد الصدمة  ( ويحتاج 

لمخيم الى الوقت لمعالجة االوضاع التي حصلت اما من ناحية الخدمات الصحية لم تمنع النساء من الوصول  داخل ا
اليها عند احتياجهن لتلك الخدمة  سواء من قبل االسرة او االسايش على العكس من ذلك كانت هناك تسهيالت لوصول  

سكان   التزام  ان  الى  أشير  ان  وأود  الصحية   الخدمة  الى  جيد  النساء  كان  المنزلي  بالحجر  المخيم   داخل  المخيم 
 .  واقتصرت الناس  للخروج فقط لشراء المستلزمات الغذائية واالحتياجات اليومية

 1مديرة مركز الياسمين التابع لمنظمة هاريكار المحلية في مخيم دوميز  - شرين خلف خاجو
  

 1مقابالت اجريت مع نساء الجئات من مخيم دزميز 
 ى : ة االولالحال

العمر    من    الجئة من   تبلغ  لديها    33سوريا  اجمع   5سنة  ان  استطعت  الفايروس   انتشار  بداية   في  اطفال صغار 
معلومات كافية عن الفايروس من االنترنت و التوعيات الصحية التي قدمت من قبل  المنظمات و منها جمعية نساء بغداد  

كثيرة   خاصة النساء  منها تزايد  العنف عليها باالضافة الى التحدي  عبر مواقع التواصل االجتماعي لقد مررنا بصعوبات  
ع الحفاظ  وكيفية   المادية  االزمة  مواجهه  كيفية  هي  المطهرات لى  االكبر  استخدام  على  حافظت  لذا  االطفال  صحة 

بالتأك سلبيا  كان  االزمة  تأثير  المنزلي,   بالحجر  االلتزام  و  يومي  بشكل  المنزل  داخل   تزايد  والتعقيمات  بسبب  وذلك  يد 
المخيم   من  الخروج  من  مانع  اي  هناك  يكن  لم   انه  اال  المرأة   العنف ضد  ازدياد  وبشكل خاص  االسرة  داخل  الخالفات 

  ألسباب صحية البعض كان ملتزما بالحجر المنزلي والبعض االخر لم يكن ملتزما.
 
 لحالة الثانية :ا
العمر    من  تبلغ  لديها    36الجئة سوريا   دوميز  3سنة  في مخيم  تعيش  الحصول على معلومات  عن    1اطفال  تم 

 الفايروس عبر االنترنت  الذي ادى  الى تدهورالحالة االقتصادية وزيادة  العنف  واالساءة النفسية  وكان التحدي 
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هذه   في ظل  بالقوة  والبقاء  الفايروس  من  االسرة  الحفاظ على صحة  وكيفية  االزمة  مع  التأقلم  هو  الظروف  االصعب 
مستمر   بشكل  التنظيف  من حيث   االجراءات  اخذ جميع  تم  كما  الحجر  العمل خالل  توقف  بسبب   الصعبة   المادية 

ك مسبقا   اليه  االشارة  تم  وكما  المعقمات  زيادةواستخدام  من جانب  التأثير سلبيا  وكان    ان  واالسرة  المرأة  العنف ضد 
مة االسرة لم يكن هناك اي مانع من الخروج من المخيم ألسباب  ايجابيا من جانب اخر وذلك من اجل الحفاظ على سال

صحية  وفي البداية كان الجميع في المخيم ملتزما بالحجر المنزلي ولكن في الفترة االخيرة كان االلتزام بالحجر بنسبة  
 اقل.

 الحالة الثالثة :
ة سنوات  تعيش وحيدة مع اطفالها في  اطفال وهجرها زوجها منذ عد  4سنة لديها   40الجئة سوريا تبلغ من العمر  

دوميز  من    1مخيم  الصحية  التوعيات  خالل  من  الفايروس  معلومات   على   حصلت  الفيروس  انتشار  بداية  مع 
المنظمات عبر الخطوط االمنة وتحدثت لمعة عن هذا  الوضع بانه  كان  عدم مستقر والشعور بالخوف مسيطر  

خال  لها   االكبر  التحدي  كان  كما  الوضع  عليها   مع  التأقلم  الفترة  هذه  المنزلي    ،ل  بالحجر  استخدام ،  االلتزام 
كان التأثير  سلبي    التجمع معهم و استخدام المعقمات في المنزل ،  عدم االختالط بالناس  ،  الكمامات اثناء الخروج  

وج من المخيم ولم يكن هناك اي مانع من الخر   يث  تدهورت العالقات االجتماعيةعلى وضع النساء بشكل خاص ح
ألسباب صحية وكان االلتزام داخل المخيم  خالل فترة الحجر جيدا مع الوجود المستمر لدوريات الشرطة واالسايش 

 التي تحث الناس على االلتزام بالحجر حفاظا على سالمتنا  واخذ جميع االجراءات  للوقاية من الفايروس. 
 

 
 الحالة الرابعة :

اطفال  منذ بداية انتشار الفيروس حصلت على معلومات  عن الفايروس    5سنة  لديها    37الجئة سوريا تبلغ من العمر  
خالل هذه االزمة  تدهورت العالقات االجتماعية خاصة بين افراد االسرة    ،هاريكار عبر مجاميع الواتس أب    من منظمة

على    التغلبسكان المخيم  كانت  كيفية   تم مواجهتها من قبلسبب الوضع المادي  وعن تحديات بتزايد العنف ضد المرأة ب
الخوف والقلق خالل هذه الفترة  لذا تم اتخاذ اتخاذ االجراءات  الوقائية من حيث التنظيف  بشكل مستمر واالهتمام بنظافة  

ج من  المنزل وافراد االسرة والحفاظ على استخدام الكمامات اثناء الخروج من المنزل كما لم يكن هناك اي مانع من الخرو 
 .  ألسباب صحية اثناء االزمة  ولم يكن هناك التزام كلي من اهالي المخيم بالحجر المنزلي بسبب زياراتهم المنزليةم المخي
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 الحالة الخامسة :
سنة لديها  طفلة واحدة في بداية انتشار الفيروس دخلت بجلسات توعية مع جمعية    33الجئة سوريا تبلغ من العمر  

وكيفية الوقاية منه الوضع    مجاميع الواتس اب ومن خاللها تم  الحصول  على معلومات الفايروسنساء بغداد عبر  
تم   ،ة وكان الخاسر االكبر هي النساءاثناء االزمة  مع ازدياد حاالت العنف االسري والخالفات داخل االسر   يءكان س

و كان التحدي  األزمة  لب على الصعوبات خالل  تغاخذ االحتياطات  واالجراءات الالزمة للمحافظة على سالمة االسرة وال
تأثير  من حيث  اما  ،      الوقائية  ام كافة االجراءات  االلتزام بالحجر الصحي وعدم الخروج من المنزل واستخد  هواالكبر  
لخروج لم يكن هناك اي مانع من ابين افراد األسرة ، و   ايد االساءة النفسيةتز بعلى االسرة    ةسلبي  كان له اثاراً األزمة  

 . 19-هناك التزام كلي من قبل اهالي المخيم بالحجر المنزلي خالل فترة كوفيد ، ولم يكنمن المخيم ألسباب صحية  
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