
 
 

 

 
 لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي يوما 16  -يبان صحفي 

 

 في العراق االجتماعيالقائم على النوع  تفاقم العنفجائحة كورونا 

في ظروف  تشرين الثاني 25بتاريخ والذي يبدأ لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي يوًما  16يحيي العالم هذا العام 

، بما في  للحفاظ على الحياةالصحة العامة خاصة ب تدابيرإتخاذ تفشي جائحة كورونا الحكومات على أجبر . حيث غير مسبوقة

تكون هذه  والفتيات قدانتشار الفيروس. لكن بالنسبة للنساء بهدف إحتواء وحظر التجول والقيود على الحركة  اتذلك اإلغالق

 .لزيادة مخاطر العنف وفقدان األرواح التدابير سببا

تفشي اإلجتماعي خالل فترة زيادة مقلقة في حاالت العنف القائم على النوع صدرت مؤخرا تقارير عالمية وإقليمية  أظهرت

ساهمت وبشكل كبير في قد فيروس الوال سيما العنف المنزلي. كما أن العديد من التدابير الالزمة للسيطرة على تفشي  ،الجائحة

 الالزمة للحفاظ على الحياة.  من المعتدين أو الوصول إلى آليات الدعم الناجين على حماية أنفسهم من قدرةالحد 

  (GBVIMS)اإلجتماعي  حيث سجل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع    لما يحدث في العالم.  العراق استثناءالم يكن  و

. وشكل العنف المنزلي أكثر من ثالثة أرباع جميع حوادث 2020ملحوًظا في عدد حوادث العنف المبلغ عنها في عام  إرتفاًعا

  -   الخاصة  االحتياجاتوخاصة ذوي  -بالنظر إلى أن النساء واألطفال العراقيين  والمبلغ عنها.    االجتماعيالعنف القائم على النوع  

األرقام غيض من   فيمكن إعتبار هذه ،ن مخاطر العنف األسري قبل انتشار الوباءكانوا معرضين بالفعل لمستويات عالية م

 عنها.بالغ اليتم اإلالحاالت ن جزءا كبيرا من أعتبار اإلبعين فيض، مع األخذ 

إلى معالجة األسباب الرئيسة للعنف ضد النساء  هاندعو واذ نثني على جهود حكومة العراق في الحد من هذه الظاهرة فأننا

عطاء إيجب  وأوقات األزمات اإلنسانية والطوارئ.    في  بما في ذلك  ر،وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرا  ،واألطفال

يث ال تزال العديد ، حهتخفيف مخاطراإلستجابة الفاعلة له و، واإلجتماعيمن العنف القائم على النوع    وملحة للحدكبرى  ولوية  أ

 .من النساء والفتيات هدفًا للعنف وسوء المعاملة بسبب نقص التشريعات التي يمكن أن تحميهن وتحاسب الجناة

، ومحاسبة الجناة، وخلق مساحات وبيئات اإلجتماعيونحث الحكومة والبرلمان في العراق على إنهاء العنف القائم على النوع 

 .باألمان والتمكين والنجاحاإلجتماعي من العنف القائم على النوع الناجيات والناجون محمية يشعر فيها 

نتعهد بمواصلة العمل معًا ومع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والمجتمع  تعمل بصورة موحدة، مم متحدةمنظمات أوك

 .ع الدولي وجميع الشركاء لضمان حماية النساء واألطفال في جميع أنحاء العراقالمدني والمجتم

 سوليورانو المنسقة المقيمة لألمم المتحدة ومنسقة الشؤون اإلنسانية في العراق-إيرينا فوياشكوفا
 المتحدة للسكان األممصندوق الدكتورة ريتا كولومبيا ممثلة 

 المتحدة للمرأة في العراق األممهيئة دينا زوربا ممثلة 
 في العراقاالنمائي المتحدة   األمملبرنامج الممثل المقيم زينه علي احمد 

 في العراق لالجئينالمتحدة  األممممثلة مفوضية فيليبا كاندلر 
 ممثلة منظمة اليونيسف في العراق  حميدة السيكو،

 المتحدة، العراق  لألممعبد الرحمن ميجاج، الممثل القطري لبرنامج االغذية العالمي 
 ممثلة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في العراق دانييل بيل،

   األردن -مدير المكتب، مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  -محمد عثمان أكرم 


