
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 السیدات والسادة المستمعون السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ....

" ص++++++عدة على االوأثار  تداعیات خطیرة س++++++یكون لھا إنس++++++انیة أزمة تمثل كوروناتفش++++++ي وباء  أزمةأن  •
وس++وف تكون الفئات الفقیرة او التي تعیش دون مس++توى خط كافة االقتص++ادیة واالجتماعیة واالنس++انیة" 

لمد ید العون والمساعدة لھا خاصة ھي الشریحة األكثر تضرًرا واألكثر حاجة الفقر في مجتمعاتنا العربیة 
بیر الك االنخفاض عمق أثارھاوان اغلب بلداننا العربیة تعتمد على النفط كمورد رئیس لدخلھا الوطني مما 

 أزمة ھذه األزمة على كونھا النظر إلىأن و نفط والركود االقتص+++++++ادي العالمي الذي رافقھا.في اس+++++++عار ال
على حیاة المواطن والمس++++تقبلیة  تداعیاتھا اآلنیةألن اغفال كبیًرا عابرة س++++وف تمر س++++ریًعا خطأً  ص++++حیة

األزمة في الفجوة التي احدثتھا النس+++اء والفتیات س+++وف یعمق العربي وخاص+++ة خاص+++رتھ الض+++عیفة وھن 
 مع المنظماتجھة والتعاون  األخر منبعض+++++++نا مع البعض  یتطلب منا جمیًعا التكاملاألمر الذي  حیاتنا،

 وتبعاتھا .والحد من اثارھا السبل لمواجھتھا أفضلایجاد من جھة أخرى في سبیل الدولیة المعنیة 
 یعاني الذي العراق في وض++++وحا أكثر آثارھا وتبدو العالمي االقتص++++اد على بظاللھا القت قد األزمة ھذه أن •

 االحترازیة التدابیر واستمرار) %20( فیھ  الفقر نسبة تجاوز ظل فيوامنیة خطیرة  اقتصادیة أزمات من
 ض+++++عف ظل في الجنس+++++ین بین القائمة الفجوة اتس+++++اع  في تس+++++ببت  الوباء لمواجھة الدولة ذھاتتخ التي

مثال  بشدة الخدمات قطاع في العامالت النساء تضررت حیث استقاللیتھا وعدم للمرأة االقتصادي التمكین
 غیر وظائف في العامالت النس++++++اء جانب إلى المنزلیة والعمالة اكز التجمیلروم المطاعم في العامالت ذلك

 . االجتماعیة الحمایة خطط تشملھن ال واللواتي رسمیة،
 ةالزیاد اآلن یتحملن وھن. والنس+++اء الرجال بین األس+++رة رعایة ألعمال متكافئ غیر توزیع كلھ ذلك یرافق •

 األس+++++++رة ألفراد المتزایدة واألعداد الس+++++++ن، كبار وعزل المدارس، إغالق عن الناجمة الرعایة أعمال في
 ھاب القیام یمكن ال التي تلك وخاص+++ة وظائفھن، ترك إلى بعض+++ھن تدفع المخاطر التي جانب إلى. المرض+++ى

 كما. العاملة القوى في اإلناث مش+++++اركة نس+++++بة على األمد طویلة الس+++++لبیة آثاره یترك الذي األمر بعد عن
 المج في الكبیرة ومس+++اھمتھن عملھن نتیجة. بكورونا لإلص+++ابة متناس+++ب غیر نحو على النس+++اء تتعرض
 . المرضى مخالطة تستلزم التي والصحیة الشخصیة الرعایة

                                                           االجتماعي  تماس+++++++كھ ووحدة نس+++++++یجیھتھدد لمجتمع واالس+++++++اس+++++++یة لبنیة العلى بدأت األزمة تؤثر  كما •
 النوع لىع القائم ارتفاع نس++بة العنفواقتص++ادیة ص++عبة وتس++ببت في  ونفس++یة حیاتیةً  ظروفا خلقتكونھا 

 تم ؛ الحمایة خدمات إلى بحاجة عراقي ملیون 2.9 یقارب ما ناالحص+++++++ائیات أ أظھرت حیث االجتماعي
ا ملیون 1.29 تحدید  ،)GBV( االجتماعي النوع على القائم العنف لخطر عرض+++ة أنھم على منھم ش+++خص+++ً
 العنف حوادث عن أبلغوا الذین من %98 إنّ  النتائج تظھر اذ لھم متخص+++++ص+++++ة خدمات توفیر یتطلب مما

. كما تش++++یر تلك %75 من أكثر المنزلي العنف منھا یش++++كل النس++++اء من ھم االجتماعي النوع على المبني
كانت  2020 عام من االولى ش++ھراأل االربعة خالل أس++ري عنف جریمة) 4054( االحص++ائیات إلى تس++جیل

والحد منھ  النس+++اء ض+++د جعل منع العنفمنا األمر الذي یتطلب  معنفة، أمرأه) 2967( منھا النس+++اء حص+++ة
االقتص+++ادي واالجتماعي  الوض+++ع ظللھذا الوباء خاص+++ة في  الوطنیة االس+++تجابة خطط من أس+++اس+++ي جزء

 التدابیر االحترازیة الحكومیة  نتیجة والتوتر  والشعور
خطوات كبیرة في ش++++++أن تس++++++ریع إجراءات تش++++++ریع قانون " الحد من العنف  قد اتخذت الحكومة العراقیةو •

على مجلس الوزراء قریبًا جداً بعد أن اس+++تكملت الجھات المختص+++ة في  المؤمل عرض+++ھاألس+++ري" حیث من 
على ص+++++یغتھ النھائي التي نتمنى أن یكون اض+++++افة  واالتفاق تدقیقھمجلس القض+++++اء االعلى ومجلس الدولة 

نوعیھ كبیرة في مجال انص+++اف النس+++اء والفتیات العراقیات وتخلیص+++ھن من العدید من الممارس+++ات الض+++ارة 
  والمھینة.

 تطویرلغرض  الُمجتمعیة الش++++رطةحمایة االس++++رة و مدیریات في النس++++اء دور أھمیةجانب التركیز على  إلى •
لداخلیة،  النس+++++++اء قدرات بات في وزارة ا  الدولة خطط في االجتماعي النوع مفھوم إدماج بھدفالمنتس+++++++

 واالغتص+++اب، المنزلي، العنف حوادث: مثل النس+++اء لھ تتعّرض الذي العنف أش+++كالكل  ومعالجة وبرامجھا،
صرین، الجنسي والتحرُّش  یةالمال والموارد والفقر، الُمطّول، والنزوح ،الزوج بإیذاء الُمرتبط واالنتحار للقا
 . الجنسین بین المتوازنة غیر العالقات وشیوع واألمن، األمان ونقص المحدودة،



 بتطویر أھتمّ ، الجدیدةفي الحكومة  الوزراء، مجلس لرئیس الحكومي البرنامجوھنا البد لنا من اإلش++ارة إلى  •
 عنایةٍ  توافر ض++رورة إلى اإلش++ارة خالل من القرار ص++نع مراكز إلى وص++وال كافة المجاالت في النس++اء قدرة

ة  الوحدة یخدم بما النس++++اء عن التمییز رفعو .المجتمع في وحض++++ورھا دورھا وتعزیز المرأة بتمكین خاص++++ّ
 والمجتمع. األَُسریة

على  ق على ض+++++رورة تعاون الدول األعض+++++اء  والمنظمات االممیة والدولیةالمناس+++++بة یؤكد العرا وفي ھذه •
 وفي المجتمعات الفقیرةت النساء واألمھات والفتیات في مناطق النزوح اتقدیم العون والمساعدة لزیادة قدر

 رصةالف عن بعد، واتاحةھن وبناتھن للتعلم تقنیة المعلومات بھدف تمكینھن من مساعدة ابناء على استعمال
أمامھن للولوج واالطالع على التقنیات الحدیثة في ھذا المجال فض+++++ًال عن توفیر المس+++++تلزمات المادیة لھذا 

ة تفشي المشروع والذي باتت الحاجة ملحة جداً لھ بعد تعطیل الدراسة وفي كافة مراحلھا، وحتى تكون أزم
 ً  .منھا والتعلم ألزمات الطارئة  ولالستفادة من التجاربواجھة افي م لمجتمعاتنا  وباء كورونا درًسا

 

 اليحعربیة وانتشالھا من واقعھا الوفي الختام نتمنى الجتماعنا ھذا التوصل إلى نتائج تسھم في ودعم المرأة ال
 والواجبOOات لتكون عنصOOOOOOOر فOOاعOOل ومھم في بنOOاء مجتمعOOاتنOOا الحOOدیثOOة القOOائمOOة على المسOOOOOOOOOاواة في الحقوق

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.                                        
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