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 جمعية نساء بغداد 

 ورقة حقائق خاصة  

 ازمة فايروس كورونا ب

 "الجميع يتحمل المسؤولية". 

مايمر به العالم باكمله والعراق  ان هذه المقولة مهمة جدًا ومن المفترض ان تكون دستور اجتماعي لذلك سنتطرق حول  
   -وكيف انتشر في العراق سيتم الحديث ادناه والتوضيح اكثر : كورونا  يروس اف  بوجه الخصوص وهو ازمة

 يروس كورونا؟ اما هو ف

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

يروس كورونا  اويسبب ف (األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس
 .19-يروس كورونا كوفيد االُمكتشف مؤخرًا مرض ف

 ؟ 19-ما هو مرض كوفيد 

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

هو فايروس )بشكل أكثر تحديًدا ،فيروس تاجي( تم تحديده على أنه سبب تفشي أمراض الجهاز COVID-19التاجي
العديد من المرضى في  حيث ان  مبكر. في وقت 2019ديسمبر   31تم اكتشافه ألول مرة في ووهان،الصين،في  التنفسي
مما يوحي بانتشار الحيوانات   حيوانية وبحسب ما ورد كان للصين بعض االرتباط بسوق كبير للمأكوالت البحرية وال ووهان

 من شخص آلخر.

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

 19-تتمثل األعراض األكثر شيوع ًالمرض كوفيد

والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من اآلالم واألوجاع،أواحتقان األنف،أوالرشح،أوألم   في الحمى واإلرهاق 
الحلق،أواإلسهال. وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيًا. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهرعليهم أي 

المرض دون الحاجة إلى عالج خاص.  %( من80أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم األشخاص )نحو 
حيث يعانون من صعوبة    19-أشخاص يصابون بعدوى كوفيد  6وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبًا من كل  

التنفس. وتزداد احتماالت إصابة المسنين واألشخاص المصابين بمشكالت طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض 
% من األشخاص الذين ُأصيبوا بالمرض. وينبغي لألشخاص الذين 2ض وخيمة. وقد توفى نحو  القلب أو داء السكري،بأمرا

 يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية. 

 ؟ 19-كيف ينتشر مرض كوفيد

مرض أن يروس. ويمكن للاعن طريق األشخاص اآلخرين المصابين بالف 19-يمكن أن يصاب األشخاص بعدوى مرض كوفيد
ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق الُقطيرات الصغيرة التي تتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب 

أو يعطس. وتتساقط هذه الُقطيرات على األشياء واألسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب  19-بمرض كوفيد
األشياء أو األسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما عند مالمستهم لهذه  19-األشخاص اآلخرون بمرض كوفيد 

إذا تنفسوا الُقطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو   19-يمكن أن يصاب األشخاص بمرض كوفيد
 أقدام(.  3زفيره. ولذا فمن األهمية بمكان االبتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد )

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

 نظف يديك جيدًا بانتظام بفركهما مطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون. -1
 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
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ألزم المنزل إذا شعرت بالمرض. إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس،التمس الرعاية الطبية واتصل  -5
 بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه.  

 ؟2019-هل هناك لقاح أو دواء أو عالج لمرض كوفيد 

أو عالجه. ومع   2019-ال يوجد حتى يومنا هذا لقاح وال دواء محدد مضاد للفيروسات للوقاية من مرض كوفيد ليس بعد 
ذلك، فينبغي أن يتلقى المصابون به الرعاية لتخفيف األعراض. وينبغي إدخال األشخاص المصابين بمرض وخيم إلى 

 المستشفيات. ويتعافى معظم المرضى بفضل الرعاية الداعمة. 

حاليًا تحري بعض اللقاحات المحتملة واألدوية الخاصة بعالج هذا المرض تحديدًا. ويجري اختبارها عن طريق التجارب   ويجري 
 السريرية. 

   -بعض االراء حول انتشار المرض وكيفية قامت الجهات المختصة بذلك :

 رياض عبيس الحمداني   -  الرائد الحقوقيمن الراي االول 

 ء مدير العالقات واإلعالم / مديرية مرور كربال

وكان السبب وراء ذلك هو بسبب تفشي فايروس كورونا في أغلب بدأ حظر التجوال بعد االجتماع الخاص بخليه  أالزمه  
المحافظات العراقية لغرض اتخاذ الحيطة والحذر وإتباع اإلرشادات الخاصة بهذا المرض للوقاية منه وحسب توصيات دائرة 

 ١٧/٣/2020الصحة والجهات المختصة لهذه أالزمه طبق حظر التجوال من يوم الثالثاء المصادف

وجه المتوافدين إلى مدينة كربالء المقدسة ومنهم الزائرين األجانب والعراقيون وأصبح الدخول فقط لساكني مدينة  للحد من ت
كربالء.للسيطرة على هذا الفايروس والحد من انتشاره ومراقبة الحاالت المصابة داخل الصاالت الخاصة بهم في المستشفى  

ح لموظفي للدوائر الخدمية و األمنية بالتجوال والذهاب إلى دوائرهم حسب خالل التعليمات الخاصة بخليه األزمة تم السما
٪للدوائر باإلضافة إلى المركبات التي تحمل الحاالت اإلنسانية. والمركبات الخاصة بنقل المواد  ٥٠القرار الخاص بالموظفين 

على العوائل المتعففة حيث كانت دوريات  الغذائية وأيضا منظمات المجتمع المدني في التكافل االجتماعي وتوزيع المساعدات
  ألف دينار عراقي ١٠٠تم السماح لهم بالتنقل إما بقية المركبات يتم فرض غرامة ماليه قدرها  الشرطة ترافقهم  في جوالتهم

إما نسبة   لخرق حظر التجوال وأيضا حجز الدراجات النارية التي تستخدم في هذه الفترة  بسبب خرق حظر التجوال

http://www.bwa-iraq.org/
mailto:bwa_baghdad@yahoo.com


 
 
 
 

 
 
 

 ـة نســــاء بغـــدادــجمعـي

 منظمة غير حكومية 

 

Baghdad Women Association 

N.G.O 

Registration No. 1O17090  

IRAQ – BAGHDAD –ALKarada 

iraq.org-www.bwaWebsite:  
bwa_baghdad@yahoo.comEmail   :  

 

  1O17090 رقم التسجيل .  

 الكرادة   –بغداد   –العراق 

 07906973103  -الهاتف النقال : 

اطنين وتعاونهم مع القوات األمنية في تطبيق حظر التجوال هناك تعاون كبير لغرض الحفاظ على أرواح المواطنين  المو 
 .وااللتزام بوصايا دائرة الصحة واستخدام الوسائل الوقائية للحد من هذا الفايروس

 مركز صحي اور النموذجي من ضمن اعضاء خلية االزمة .  - رئيس معاون صيدلي اقدم  -الراي الثاني 

كانت خطط وزارة الصحة والدوائر التابعة لها بعمل خلية االزمة وكل مركز صحي او مستشفى تابع للدائرة تكون فيه خلية  
المشبه بهم  ازمة تابعة له وتشمل عدد من االطباء وممرضين وصيدالنيات ومسؤول االمراض االنتقالية ويتم فحص 

الصحي هو وكل المالمسن له للتاكد من اصابتهم بالمرض   جرء الحت ويتم اتخاذ االجراواستخراج النتائج لتك الفحوصا
اما بالنسبة للمواطنين  اكتشاف الكثير من الحاالت للنساء واطفال ورجال والكل يخضع للحجر الطبي دون استثناء حييث تم 

نتمى مستعدة لتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى و بالتعليمات ومواد التعقيم وكل الكوادر الطبية لالسف غير ملتزمين 
 السالمة للجميع. 

 والرائد مسعود محسن من مديرية العامة لمحافظة دهوك    1مالزم شفان من اسايش مخيم دوميز  الالسيد   -الراي الثالث 

 اه:ة ادناالسئلتمت االجابة من قبلهم حول 

 مدى االلتزام المواطنين بحظر التجوال داخل محافظة دهوك ؟  .1

 % من المواطنين ملتزمين بحظر التجوال .85حيث اجابو بان مدى االلتزام هو 

 مدى استخدام المعقمات ولوازم الوقاية اثناء التجوال ؟  .2

% اما 65% الى 60حيث بينو بان المواطنين نسبتهم الستخدام المعقمات واالجراءات الوقاية في محافظة دهوك حوالي 
البقية بعدم استخدامهم لسبب وضعهم المادي الذي اليساعد في شراء المعقمات او تصور بعض المواطنين بان 

 مدبرة من سياسة دولة لذلك اليوجد مخاوف . ضية هو قالفايروس 

 في حال المخالفة وكسر حظر التجوال ؟ ماهي االجراءات المتخذة   .3

الف دينار عراقي في المخالفة   100% للمخالفين وهي عقوبة دفع غرامة مبلغ 100االجراءات هي العقوبة وسيتم تطبيقها 
سيارة لمدة خمسة الف  دينار عراقي مع مصادرة ال 300االولى وفي حال تكررت المخالفة من الشخص نفسه تكون الغرامة 

 ايام .
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   -كانت هنالك دراسة لحاالت النساء وهي : 

  -حالة األولى :الدراسة 

اسكن في منطقة عشوائية تسودها العادات والتقاليد في بيت أهلي زوجي المتكون من ثالث غرف أعيش في غرفة  
سنة يعمل زوجي باجر يومي في األيام العادية أتحمل الكثيرة من  17أوالد تبلغ ابنتي الكبيرة من العمر  6واحدة ومع 

 أنواع اإلهانات من قبل أهل الزوج والزوج أيضا 

أطفال وال واحد يهتم بية كل واحد يكول  يا روحي رغم مرة تعاركت   6بالضيم وساكتة وين أروح واني عندي  " أعيش
ورحت لبيت أهلي أخوية ضربني ورجعني مو هنا المشكلة المشكلة كعد زوجي عن الشغل بسبب حظر التجوال وانتشار  

ويكولون ماكو هذا المرض بنتي تضوج الن هي   فايروس كورونا رغم بمنطقتي وال واحد ملتزم منطقة عشوائية وجهل
باأليام العادية متطلع من البيت وزوجي ينتظر مني بس احجي حتى يسوي مشاكل كام ضرب بنتي الن تباوع على 

التلفزيون يكول حرام وأنتي بنية جبيرة بعد كومي اطبخي نظفي " قام بضربها وانا قمت بالدفاع عليها فقام بطردي من  
قام الجيران بأخذي مع ابنتي وقام والدهم بالذهاب  تجوال وأهلي في محافظة الكوت إلى أين اذهب ؟؟؟؟  المنزل وحظر

أين دور اإليواء لمثل حالتي أين حقوقي كمرآة إلى متى ابقي   إلى زوجي من اجل إرجاعي وقال لي ال أتحمل  مسئولتيك
 أتحمل هذا العناء  اعترف كان اختياري خطا . 

 

85%

65%

100%

1

2

3
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  -دراسة الحالة الثانية :

زوجي كان منتسب في القوات األمنية وبعد احتالل الجماعات اإلرهابية " داعش " تم فقدان اإلطراف السفلى وانأ اعمل 
في بعض اإلعمال اليدوية "صناعة وسائل االستحمام " ويقوم ابني ببيعها في سوق شعبي وهو محاولة سد احتياجاتنا 

 واسكن في اإليجار في منطقة عشوائي    5طفال وهم اليومية واحتياجات األ

قامت الحكومة بفرض حظر التجوال وال يوجد لدي أي مدخرات وال حتى عالج زوجي فقامت بعض الحمالت الطوعية  
للشباب بمساعدتي في إعطاء بعض المواد الغذائية إضافة إلى خوفي الكبير جدا من انتشار الفايروس في منطقتنا 

لدي أي معقمات بسبب الظروف المادية الصعبة مما اضطر إلى استخدام الملح في تعقيم األدوات  وإنني ال توجد
وتنظيف المنزل أتمنى زوال هذه األزمة عن العالم وإرجاع الحياة الطبيعية ال أستطيع أكثر في االعتماد على اآلخرين في  

 إعانتي .

  اراء متداولة تم سماعها واالطالع عليها

  ومواقع  تبخيرالبيوت بفكرة لنا وخرجت بعض العوائل باساليب منها )خرج " اقتباس "الهي  عن"عقاب عبارة المرض أن
 الفيروس(.  ليطرد العمل

 والتهويل. للشائعات ومساحة مجاالً  الموضوع أصبح

 وجود تفاوت في الثقافة والعقول. 

 سهاًل ويسيرًا.سيطرة على اذهان الرأي العام وهذا  )أمرًا( اصبح  هناك

 التاثير في إغالق المدارس وتعطيل الدراسة.

 التعطيل في العمل وايقاف عجلة التقدم .

 الفيروس لغاية اقتصادية وسياسية .  هذا بعض االراء تقول ان الصين وامريكا أوجدت

سائل التواصل عبرو  في حين نرى ان البعض يؤكد على االنتباه اخذ الحقائق من الجهات الرسمية المعتمدة وليس
 قبل الفيروس. مكافحة الشائعات الناس ،لذا علينا وتعليقات
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 -:في الوقت الحالي  " " جمعية نساء بغدادماهي التحديات التي تواجه عمل المنظمات النسوية 

العديد من هناك جهد حكومي في مواجهة فيروس كورونا اال ان هذا الجهد اليرتقي للمستوى المطلوب ولهذا كانت هناك 
العقبات اذ انه ال  يمكن أن تتحمل الكوادر الصحية والطبية مسؤولية التقصير الحكومي مثاًل في متابعة حاملي الفيروس  

 الوافدين إلى العراق من المناطق الموبوءة او التجوال الميداني .

المشكلة يتطلب هذا حملة موسعة  باالضافة الى ان هناك العديد من المناطق خصوصًا المكتظة في السكان التعي حجم 
 اكثر وبجهد عالي للحد من االزمة التحديات ايضًا تتلخص في كيفية العمل على جوانب هامة منها  

الحجر الصحي  --ماذا عن الحجر الصحي وتطبيقه  --كذلك قضية حظر السفر --) من يجب أن يتم عالجه أوال 
مستوى الوعي واالرشاد إلى التصرف السليم --العدوى هل هي مطبقة  قواعد لمنع انتشار --ومتى يكون مبررًا والعزل 

 وطريقة االستجابة(  

عدم وجود تسهيالت من قبل الحكومة للوصول الى النساء الناجيات من العنف في الوقت الحالي  اال انه تتم مواجهة 
كون اثر الدعم وجودته كما هو في  هذه التحديات بالتواصل عن بعد مع الناجيات عبر الخط الساخن اال انه قد ال ي

 المقابلة الشخصية معهم  

تعطيل عمل المحاكم و الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع مما ادى الى توقف العمل لصعوبة الوصول الى النساء 
 المستفيدات و اصبح التواصل معهن عبر الخطوط الساخنة 

 لغلقها بسبب الوضع الصحي الذي يمر به العالمصعوبة تنقل موظفي الجمعية بين المناطق 

لقاء كوادرالمراكز بشرائح مختلفة من طبقات المجتمع ويعتبر من اهم التحديات التي تعرض لها موظفوا المراكز في هذه  
 الفترة و المجازفة في حياتهم و حياة ذويهم في سبيل الوصول الى النساء . 

   ي الفترة الحالية او القادمة ) اثناء او بعد االزمة ( ؟امور نرغب بعملها بها كمنظمة نسوية ف

 يجب ان تكون هناك افكار آنية وسريعة ومنها 
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توعوية سريعة قابلة لالستجابة ,كاخذ االراء او استطالع  بر وسائل التواصل االجتماعي بطرق التواصل ع -1
 للراي العام 

 التوعية بطريقة بعيدة عن الخوف والترهيب   -2

التشجيع على الممارسات الوقائية ومنها ) ان الفيروس سريع االنتقال من شخص الخر وان الوقالية تتحتم   -3
أثناء الكالم أو العطاس أو السعال غسل اليدين بالماء  --تجنب الرذاذ واالتصال  -في عدم االختالط 

 –تنظيف االسطح بطريقة مستمرة  -ع الحرص على استخدام معقم اليدينم  --والصابون جيدًا بشكل دوري 
 تجنب المالمسة  

 بالبيت ( جاءت لكبر حجم االزمة  –وجوب ان نعي حجم المشكلة وان قرار التعطيل و) فكرة # خليك  -4

 هناك تحذيرات طبية وصحية صادرة عن وزارة الصحة مسؤوليتنا ان ننشرها ونثقف الناس عليها . -5

الصحية للنساء خصوصًا انهن مسؤوالت في اغلب العوائل عن مسالة تعقيم المنازل ومتابعة االفراد  التوعية -6
 في قضايا االرشادات وغيرها . 

امكانية ايصال التوعية الصحية للنساء في االوضاع الحالية كإجراء وقائي ضد الفايروس وزيادة التركيز   -7
زمة لتأثير االوضاع الراهنة على نفسيتهم الذي بدوره اثر على الدعم النفسي للنساء بعد االنتهاء من األ

 على العالقات االسرية وزيادة العنف األسري 

االرتكاز على نقطة االنذار المبكر فيما لو وصلت الكارثة الى مخيمات النزوح كأجراء وقائي قبل وقوع   -8
 الكارثة مع استحداث خيم عزل مصغرة ان توفر او مراكز عزل 

 رفع الوعي الوقائي للنساء  االستمرار في -9

 التنسيق مع الجهات الصحية لتعفير و تعقيم مناطق العشوائيات  -10

 مشاركة المعلومات الصغيرة منها قبل الكبيرة بين موظفي الجمعية كي تعم الفائدة  -11

 ماتم عمله كجمعية نسوية لمساعدة المجتمع في االزمة الحالية؟  

 عملت جمعية نساء بغداد على محاور عدة ومبادرات سريعة منها   -1
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 عمل فيديوات قصيرة بارشادات تلفت االنتباه لجلب انتباه الناس بااللتزام بمقولة ) # خليك بالبيت (   -1

 نشر التوعية بااللتزام بفكرة ان مواجهة االزمة هي ) مسؤولية الجميع (   -2

 عمل بروشور تعريفي بالفيروس وسبل الوقاية منه   -3

 الجهد الجماعي لفكرة عمل دراسة بحثية او بحث عن الفيروس   -4

على النساء التفاعل وتحليل ماهو معني بخصوص المراة خصوصًا الجانب الذي يتحدث عن ) تاثير الحجر المنزلي  -5
 وكيفية مواجهة العنف االسري حال حدوثه  

 التواصل عبر الخطوط الساخنة لمراكز الدعم واالرشاد االجتماعي والقانوني التابعة لجمعية نساء بغداد  -6

اهتمام رئيسة الجمعية وبكل اليخفى على سالمة الكادر والجميع مع الترابط في مسؤولية ان نحاول مساعدة الناس  -7
 وبعث الرسائل االيجابية كل يوم للكادر لمحاولة تخطي االزمة  دون اي ضرر والنساء ب

 عمل الكوادر في المشاريع كخلية ازمة في التواصل من اجل رفد االفكار ومواكبة العمل بما هو صالح للمراة . -8

ك داخل مخيم دوميز  قيام الكادر بتوزيع بروشورات الوقاية من الفايروس والتي تم استالمها من قبل مديرية صحة دهو  -9
 . لالجئين السورين وقرية سيجي في دهوك للنازحين والمجتمع المضيف 

 

http://www.bwa-iraq.org/
mailto:bwa_baghdad@yahoo.com


 
 
 
 

 
 
 

 ـة نســــاء بغـــدادــجمعـي

 منظمة غير حكومية 

 

Baghdad Women Association 

N.G.O 

Registration No. 1O17090  

IRAQ – BAGHDAD –ALKarada 

iraq.org-www.bwaWebsite:  
bwa_baghdad@yahoo.comEmail   :  

 

  1O17090 رقم التسجيل .  

 الكرادة   –بغداد   –العراق 

 07906973103  -الهاتف النقال : 

 

 

 

 

  

 

http://www.bwa-iraq.org/
mailto:bwa_baghdad@yahoo.com


 
 
 
 

 
 
 

 ـة نســــاء بغـــدادــجمعـي

 منظمة غير حكومية 

 

Baghdad Women Association 

N.G.O 

Registration No. 1O17090  

IRAQ – BAGHDAD –ALKarada 

iraq.org-www.bwaWebsite:  
bwa_baghdad@yahoo.comEmail   :  

 

  1O17090 رقم التسجيل .  

 الكرادة   –بغداد   –العراق 

 07906973103  -الهاتف النقال : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bwa-iraq.org/
mailto:bwa_baghdad@yahoo.com


 
 
 
 

 
 
 

 ـة نســــاء بغـــدادــجمعـي

 منظمة غير حكومية 

 

Baghdad Women Association 

N.G.O 

Registration No. 1O17090  

IRAQ – BAGHDAD –ALKarada 

iraq.org-www.bwaWebsite:  
bwa_baghdad@yahoo.comEmail   :  

 

  1O17090 رقم التسجيل .  

 الكرادة   –بغداد   –العراق 

 07906973103  -الهاتف النقال : 

 

http://www.bwa-iraq.org/
mailto:bwa_baghdad@yahoo.com

