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 19-وكوفيد   التوجيهية من أجل التراث  شراداا اإل

 نظرة عدمة على البلد -العراق 

 

 مقدمة

تصدا الضعيف المستمر لسنوا ، كدنت العراق تواجه العديد من المشدكل قبل اهوشر من وصول جدئحة إلى البالا. حيث أاى االق

والجهوا الفدالة لتحقيق االستقراشر، بدإلضدفة الى السيدسد  غير الشدملة إلى إثدشرة سخط كبير بين السكدن. ممد أاى الى نشوء 

 ةحركة احتجدجية جمدهيرية خالل األاهر العشرة المدضية طدلبت بتغيير سيدسي واقتصداي، وقد تم إضدفة الرعدية الصحية السيئ

إلى اكواهم األسدسية في اآلونة األخيرة. بعد حوالي نصف عدم من الخالف السيدسي تم اختيدشر حكومة جديدة وسوف يتوّجب 

على هذه الحكومة مواجهة التحدي المتمثل في إخراج العراق من األزمد  السيدسية واالقتصداية القدئمة. وقد تأثر كل من القطدعين 

في  50قد انخفض بنسبة  بدء وتكبدهد خسدئر فداحة. حيث تشير التقديرا  إلى أن متوسط المبيعد العدم والخدص بشدة بسبب الو

عالوة على ذلك فإن االنخفدض المفدجئ في أسعدشر  .2020خالل سنة   ٪ 9.7المدئة على األقل وأن االقتصدا سينكمش بنسبة 

من  ٪93منتجد  اقتصداية أخرى يمكن تصديرهد. إن أكثر من  النفط أاى إلى الل في عدئدا  العراق حيث ال تمتلك البالا أية

شرواتب القطدع العدم يتم افعهد من عدئدا  النفط. لن يتمكن العراق من افع المستحقد  و المرتبد  للقطدع العدم )وهو أكبر جهة 

يض من إشرتفدع معدال  البطدلة وتخفتوظيف في العراق( ولن يكون قداشًرا على افع المعداد  التقدعدية أيضد. إن مد يشهده العراق 

من السكدن  ٪10حيث يحتدج أكثر من  ،الرواتب، و تضخم مدلي متزايد، أاى إلى تحول الكثير من المواطنين إلى تحت خط الفقر

واآلن  ،إلى المسدعدا  اإلنسدنية. ممد سبق نجد ان العراق يمتلك مواشرا قليلة تكدا ال تكفي للتعدمل مع القضديد الموجواة مسبقًد

تمت إضدفة جدئحة كوشروند إلى هموم العراق. وممد يعقد األزمة أكثر ازايدا التوترا  على الحدوا العراقية اإليرانية بين الواليد  

والتي ااتد  منذ أن هدجمت الواليد  المتحدة القداة االيرانيين في بغداا. كمد عدا  الدولة اإلسالمية إلى الظهوشر  ،المتحدة وإيران

. وهي تركز بشكل شرئيسي على المندطق الريفية ذا  الكثدفة السكدنية القليلة التي تجنبهم من 2017جيًد منذ هزيمتهد في عدم تدشري

آثدشر اإلصدبة بدلفيروس التدجي. إنهم يستغلون حدلة الهدوء األمني المؤقت التي تسبب بهد الفيروس لمصلحتهم في السيدسد  

 الطدئفية الجدشرية.

 الصحة

 ات األساسيةالبيان

 في النجف لطدلب عدئد من إيران. 2020فبراير  22أول حدلة اصدبة بفيروس كوشروند في العراق: سجلت في 

 .2020آذاشر/ مدشرس  1الحدلة األولى في إقليم كراستدن العراق: تم تسجيلهد 

 المندطق األكثر تأثرا: األطراف الجنوبية والشمدلية، والمندطق الحضرية.

 :12020أغسطس  17ة حتى تدشريخ الحدال  المسجل

  176.931الحدال  المؤكدة 

   5.860الوفيد 

    125.374المتعدفين 
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وال يزال خطر حدوث موجة ثدنية من  19-تستمر أعداا الحدال  المؤكدة والوفيد  والمتعدفين بدالشرتفدع منذ تفشي كوفيد

 (.التحديثد  اليومية المصادر)للحصول على أحدث البيدند ، انظر أانده في  العدوى قدئمد.

 نقص اإلبالغ

ال مفر منه بسبب النقص في المرافق والمعدا  الصحية  19-كمد هو الحدل في أي مكدن آخر فإن النقص في تسجيل حدال  كوفيد

 حيث أنه من المحتمل أن الحكومة تخفي الرقم ،المعتمدة إلجراء اإلختبدشرا . وتبقى أسبدب هذا التندقض موضع للخالف والجدل

الحقيقي عن قصد لتجنب حدلة ذعر جمدعي. وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العدلمية نفت ذلك إال أن بعض األطبدء والمسؤولين 

 أن هذا هو السبب الرئيسي في نقص تسجيل الحدال . أكدوا

داية اقتص-تمدعيةدب اجنظرية أخرى قد تكون صحيحة وفقدً لمصداشر أخرى تقول أن هندك العديد من الحدال  غير المسجلة ألسب

 و اينية مختلفة.

 المعلومات المضللة

ولكن  ،بينمد نحدول ان نحدفظ على التبدعد اإلجتمدعي تلعب التكنولوجيد اوشرا محوشريد في جمع األاخدص مع بعضهم البعض

دشر في قلق والعممد يؤجج مشدعر ال ،لألسف فإن بعض األاخدص يستخدمون التكنولوجيد لنشر أخبدشر مزيفة ومعلومد  مضللة

 ،الوقت ذاته. أسست اليونيسيف اتفدقيد  مع اركد  االتصدال  مثل كوشرك تيليكوم وزين وآسيد سيل بهدف مكدفحة التضليل

الى مد يقدشرب  19-حيث يتم التواصل على قنوا  متعداة بمختلف اللغد . وقد تمكنوا من إيصدل معلومد  مهمة بخصوص كوفيد

. شريبوشر  وفديبر بدإلضدفة إلى الرسدئل النصية-ذ أيدشر/ مديو بإستخدام برندمج الدشرااة اآللي يومليون اخص في العراق من 14

أيدشر/ مديو عقد المكتب الوطني لليونيسكو في العراق اوشرة تدشريبية عن "سالمة الصحفيين ومكدفحة  30-29في الفترة مد بين 

وعة ستعمل على مالحقة المعلومد  الخدطئة التي تتعلق بجدئحة ". وقدم المشدشركون بتشكيل مجم19 -التضليل وسط جدئحة كوفيد

-كوفيد -،19-حول كوفيد -منظمة الصحة العدلميةللمزيد من المعلومد  انظر في  فيروس كوشروند واإلجراءا  المصدحبة لهد. )

 المصادرط في األسفل في مكتب اقليم الشرق االوس ،منظمة الصحة العدلمية و تصحيح المفدهيم المغلوطة ،أسئلة وأجوبة -19

  (.مصداشر أخرى

 البنية التحتية الصحية

وعدنى بسبب العقوبد  واالحتالل والحرب  ،كدن نظدم الرعدية الصحية في العراق قبل جدئحة كوشروند في حدلة اائمة من التدهوشر

كمد فشلت  ،شرعدية صحية مركزي متينفي إعداة بندء نظدم  2003األهلية وقلة اإلستثمدشر واإلهمدل والفسدا. فشلت حكومة مد بعد 

 ،حتى في تمهيد الطريق لنموذج فيدشرالي. إن متوسط العمر المتوقع ومعدال  وفيد  األطفدل أسوأ بكثير من المتوسط في المنطقة

ع مولدى البالا أقل عدا أطبدء وممرضد  للفرا في أيضد. تضم جمهوشرية العراق إقليم كراستدن المستقل والمتمتع بحكم ذاتي 

والتي أقرتهد الحكومة في العراق عن تلك  19-مجلس نيدبي ومجلس وزشراء خدصين بدإلقليم. لذلك تختلف القوانين الخدصة بكوفيد

 2003حيث يتمتع األخير بنظدم شرعدية صحية أفضل كونه كدن أقل تأثرا بدلغزو األمريكي في عدم  ،الموجواة في إقليم كراستدن

إن البنية التحتية الصحية في العراق غير  ،19 -. لقد توسع القطدع الصحي أكثر منذ تفشي كوفيدوالحرب األهلية الندتجة عنه

قداشرة على استيعدب وعالج العدا الكبير من المرضى الذين يتوقع إصدبتهم بفيروس كوشروند. التنسيق بين المحدفظد  والمستشفيد  

توى المحدفظد . هندك تقدشرير تشير إلى أنه تم إغالق المستوصفد  ال يعكس إااشرة قوية من بغداا أو حتى سيطرة قوية على مس
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تقتصر  ،2وتقدشرير أخرى تفيد بأن العيداا  لم تستقبل المرضى ،العدمة والعيداا  الخدصة والمستشفيد  في بعض المندطق

لمية. لمعلومد  أكثر عن االختبدشرا  المقدمة حدليد على المحدفظد  الخمس التي لديهد مراكز معتمدة من منظمة الصحة العد

 في العراق. 19-في العراق أنظر في :المصداشر مصداشر اخرى عن الكوفيد 19-كوفيد

 إجراءات الدولة

عن تلك التي تم اعتمداهد من قبل  19-يمكن أن تختلف اللوائح واإلجراءا  التي اتخذتهد الحكومة العراقية استجدبة لتفشي كوفيد

لكن العديد من األاخدص في العراق وإقليم كراستدن على حد سواء ال يتبعون هذه اإلجراءا   مجلس النواب في إقليم كراستدن.

ألسبدب مختلفة. حيث تكون الرغبة في اتبدع اإلجراءا  منخفضة للغدية في بعض المندطق ممد يسدعد بشكل واضح على نشر 

فإنه يجب  19-لسلطتين وفقد لخطوشرة تفشي جدئحة كوفيدالفيروس. مع األخذ بعين االعتبدشر اختالف التدابير المفروضة من كال ا

 منهمد مواكبة التغييرا  الراهنة.على كل 

 حكومة العراق

ويالحظ وجوا أوجه تشدبه واختالف بين المحدفظد  ااخل العراق.  ،تعمل حكومة العراق بشكل وثيق مع منظمة الصحة العدلمية

س المدضي مهمتهد إصداشر التوصيد  والقراشرا  الالزمة الحتواء انتشدشر قدمت الحكومة بتشكيل "لجنة خدصة" في آذاشر/ مدشر

وضمت هذه اللجنة المشتركة بين اإلااشرا  المختلفة ممثلين عن اقليم كراستدن. ثم في أواخر مدشرس/ آذاشر أنشأ   ،19-كوفيد

ية. دصة" وخفضتهد إلى لجنة استشدشرالحكومة أيضد "اللجنة العليد للصحة والسالمة الوطنية" التي قيد  صالحيد  "اللجنة الخ

ضدفة إلى ويترأسهد شرئيس الوزشراء العراقي. بدإل ،تعتبر اللجنة العليد موسعة ومشتركة بين اإلااشرا  وتتمتع بسلطة تنفيذية أكبر

 لى تطوشرا البرلمدنية. تتغير اإلجراءا  المتخذة من قبل اللجنة العليد أسبوعيد بندء ع 19-هذه اللجدن يوجد خلية أزمة كوفيد

. تتلخص اإلجراءا  التي اتخذتهد حكومة العراق لمواجهة الجدئحة بشكل عدم في: التبدعد 19-وتغيرا  وضع انتشدشر كوفيد

إشرتداء أقنعة الوجه في  ،إغالق المسدجد ،اإلغالق العدم )بدستثندء بعض الخدمد  األسدسية والوزاشرا  الرئيسية( ،اإلجتمدعي

قصر حركة المروشر على بعض مركبد  النقل  ،إغالق الحدوا )بمد في ذلك المطدشرا ( ،وال الجزئيحظر التج ،األمدكن العدمة

ويؤاي  ،وإلغدء الجندزا  والتجمعد  الدينية والمهرجدند . تشرف القوا  األمنية على تطبيق هذه اللوائح ،حظر السفر ،الرئيسية

من هذه اللوائح )التي يمكن أن تختلف حسب المنطقة( وذلك بندء  عدم اإللتزام بهد إلى فرض الغرامد . يمكن للسلطد  شرفع أي

 .19-على وضع كوفيد

 المصادر)انظر أانده في  19-كوفيد -يمكن اإلطالع على تحديثد  اإلجراءا  الحكومية على الموقع اإللكتروني لحكومة العراق

 المصادراقية على فيسبوك )انظر أانده في وفي صفحة وزاشرة الصحة العر ،: معلومد  حول فيروس كوشروند(حكومة العراق

 : وزاشرة الصحة العراقية(.حكومة العراق

 إقليم كراستدن العراق

بحكومة  19-من أجل على لوائح اإلجراءا  المعينة المتبعة في إقليم كراستدن العراق، شراجع الموقع اإللكتروني الخدص بكوفيد

تحديثد  الوضع(.  19 -وأيضد: كوفيد 19-: معلومد  حول كوفيدليم كراستدنحكومة إق المصادرإقليم كراستدن )انظر أانده في 

إذا كنت تعتقد أنه لديك أعراض فيروس كوشروند اتصل بدلخط السدخن  -وزاشرة الصحة لديهد أيضد شرقم الخط السدخن للطواشرئ 

 سدعة في اليوم، سبعة أيدم في األسبوع. 24( يعمل الخط 122للطواشرئ )
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 المجتمع

 أثر  بشكل كبير على مختلف جوانب الحيدة االجتمدعية والنفسية والثقدفية للمجتمع العراقي. 19-تفشي جدئحة كوفيد أن عواقب

 الصحة النفسية

لكن استمراشر اإلغالق  ،19-كدنت اإلحتيدجد  الطبية هي األكثر إلحدحد خالل الفترة األولى من تأكيد أول حدال  اإلصدبة بكوفيد

د وازااا التوتر ااخل المندزل المزاحمة كم ،عد ذلك أاى إلى اشرتفدع مستويد  الضغط النفسي لدى المواطنينالعدم لفترة طويلة ب

هو الحدل في أي مكدن آخر في العدلم. مع األخذ بعين اإلعتبدشر أن الصراع العنيف المستمر منذ سنوا  وعدم اإلستقراشر السيدسي 

إلى البقدء  اضطر األطفدل ،وكدن التسوق صعبد ،الجدئحة الى كسر الروتين اليومي قد استنفذ مسبقد قدشرة الندس على التحمل. أا 

ووجد العدطلون عن العمل أنفسهم مجبرين على البقدء في المنزل تدشركين عدئالتهم بدون اخل  ،في غرف ضيقة لفترا  طويلة

وبدلتدلي ازااا   ،توقف عالج المرضىمداي. أاى توقف الخدمد  الصحية العدمة بمد في ذلك شرعدية الصحة النفسية إلى 

االعتالال  النفسية الموجواة أصال قبل فيروس كوشروند سوءاً اآلن. هندك منظمة غير حكومية واحد فقط تعمل عن طريق فرق 

ل لديهم بطبية متنقلة وتجمع بين الرعدية الطبية البسيطة والرعدية الصحية العقلية. وال تغطي فرقهم المندطق األكثر تأثراً فحسب 

فرق في كل أنحدء البالا. على الرغم من الحدجة المدسة والواضحة الى الدعم النفسي واإلجتمدعي إال أنه غير متوفر بشكل جيد. 

خرى مصداشر أ العندية بصحتند العقلية وفي-منظمة الصحة العدلمية ،مصداشر أخرى المصادرلمزيد من المعلومد  ، انظر أانده في 

 والدعم النفسي) متضمنة عندوين في العراق من أجل الدعم(. الصحة النفسية - صحة العدلميةمنظمة ال ، لعراقل

 العنف المنزلي

أن ُخمس النسدء تتعرض لخطر  2006ال يزال العراق أحد أسوأ األمدكن في العدلم بدلنسبة للمرأة حيث تشير اإلحصدئيد  في عدم 

(. قد ال تكون هذه األشرقدم اقيقة حيث ال 2012ء المعدملة النفسية)من عدم من النسدء إلى سو %36كمد تتعرض  ،العنف الجسدي

يتم اإلبالغ عن الكثير من حدال  اإلعتداء كون العديد من النسدء المعنفد  ال يجدوا مكدند يذهبون إليه بسبب الحجر المنزلي 

 المفروض.

محدولة انتحدشر بسبب العنف القدئم على نوع  123ثر من عالوة على ذلك فقد أظهر  سجال  األمم المتحدة األخيرة أن هندك أك

الجنس فقط في نيسدن وأيدشر/ أبريل ومديو من هذا العدم. هندك ازايدا كبير في عدا المكدلمد  التي تقدم اكدوى عن حدال  العنف 

نيسدن/ أبريل  18منزلي. في القدئم على نوع الجنس والعنف المنزلي للمنظمد  غير الحكومية المعنية بعد فرض تدابير الحجر ال

عدمد في النجف ) قد تكون قتلت على يد زوجهد( إلى إشرتفدع الصرخد  الوطنية. بدلرغم من  20أاى مقتل امرأة تبلغ من العمر 

. ينبغي إكمدل التنقيحد  2015ذلك لم يقر البرلمدن العراقي حتى اآلن قدنون مكدفحة العنف المنزلي الذي تمت صيدغته في عدم 

رعة حيث أن هذا القدنون يحتدج إلى الموافقة واالعتمدا بشكل عدجل. هندك أيضد قدنون األحوال الشخصية )الجعفري( الذي بس

والذي كدن سيؤاي إلى تقييد حقوق المرأة فيمد يتعلق بدلميراث واألمومة  ،وتم سحبه بعد عدمين 2014 وضعت مسواته في عدم 

ويسمح للفتيد  بدلزواج اعتبدشرا من سن التدسعة. بينمد  ،سهل تعدا الزوجد  على الرجدلممد ي ،وغيرهد من الحقوق بعد الطالق

. )لمزيد من المعلومد  والمسدعدة، انظر 2011المتعلق بدلعنف المنزلي منذ عدم  8كدن لدى إقليم كراستدن العراق قدنون شرقم 

 كدال  مكدفحة العنفو ومدير برندمج الصحة  ،ي أشربيلالمكتب القطري ف - كوشرا آيد، مصداشر أخرى للعراق المصادرأانده في 

برندمج اللعب من أجل المسدوة بين الجنسين و اوشرة - أبعدا ،مصداشر أخرى المصادروفي . العراق – األسري في الشرق األوسط

 من العنف الجنسيالندجين - صندوق األمم المتحدة للسكدنعلى اإلنترنت إلااشرة حدال  العنف القدئم على النوع االجتمدعي؛ 
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بحدجة إلى الشفدء والعدالة حتى وسط الوبدء ، كمد يؤكد القداة و العروس الطفلة السدبقة ، بمجرا بيعهد لتسديد الديون ، تجد بداية 

قدعدة البيدند  العدلمية حول العنف ضد المرأة ، جدئحة الظل: العنف المنزلي في أعقدب  - هيئة األمم المتحدة للمرأة ؛ جديدة

ير موجز السيدسد . تأث - األمم المتحدة ؛مركز المعرفة االفتراضي إليقدف العنف ضد النسدء والفتيد   و )فيديو( 19-كوفيد

الندزحد  أو الالجئد  معرضد  بشكل متزايد لخطر العنف. مدذا يمكن أن - منظمة الصحة العدلميةعلى النسدء ؛  19 -كوفيد

 . م الصحي للعنف ضد المرأة )فيديو(يز استجدبة النظدتفعل منظمة الصحة العدلمية؟  و تعز

 وصمة العار

فإن هذه األشرقدم متحيزة أيضد بسبب  19-بعيدا عن األسبدب السيدسية المحتملة لعدم اإلبالغ عن البيدند  األسدسية حول كوفيد

جتمدعية بدلفيروس وتعطيل الممدشرسد  اال قضديد متصلة بدلدين والثقدفة. تكدفح بلدان المنطقة بأكملهد مع اعوشر العدشر الذي يحيط

والدينية. صرح أحد علمدء األنثروبولوجيد الطبية في العراق قدئال: "ليس من السهل إخبدشر الندس أن فيروس كوشروند أقوى من 

 شر األخرىصداالم المصادرلسوء الحظ أن هذا الشعوشر المتعلق بدلعدشر هو سبب آخر لالنتشدشر السريع للفيروس. أنظر أيًضد  ،3هللا"

مد الذي و  (2020ابدط  24ومعدلجتهد ) 19-اليل للوقدية من وصمة العدشر االجتمدعية المرتبطة بـكوفيد- منظمة الصحة العدلمية

 ؟ )فيديو(.19-يمكنك فعله لمكدفحة الوصمة المرتبطة بكوفيد

 الدين

الخيرية على  وحفّزوا المؤسسد  ،لحظر التجول المفروض لقد اعت السلطد  الدينية الرئيسية مثل آية هللا السيستدني إلى االمتثدل

على الرغم من ذلك فقد استهجن العراقيين الشيعيين المحدفظين الى حد كبير حظر التجوال الحكومي المفروض  ،تقديم الدعم

لى ير أتبدعهم علمواجهة جدئحة كوشروند. حيث امتنع الزعيم الشيعي الشعبي مقتدى الصدشر وشرجدل اين محدفظون آخرون من تحذ

 وبدال من ذلك سمح بدلتجمعد  الكبيرة في األضرحة الدينية.  ،ضروشرة التزامهم بتطبيق التبدعد اإلجتمدعي

وأضدف أنه يأمل أن يكمل الجميع زيدشرتهم بسرعة مع إتبدع اإلشراداا  الطبية حتى ال يكونوا مصدشرا لعدوى لآلخرين. أاى ذلك 

من  20ي المدن التي تحتوي على مزاشرا  كنتيجة طبيعية لممدشرسة هذه الطقوس. في ال إلى انتشدشر حدال  فيروس كوشروند ف

آذاشر/مدشرس تحدى مئد  اآلالف من الحجدج )معظمهم قدامين من إيران( أوامر الحكومة عن طريق تجمعهم في مزاشر ايعي في 

العثوشر على العديد من الحدال  الجديدة في ارق ممد اضطر الحكومة العراقية إلى نشر قواتهد في المنطقة. بعد الحدث تم  ،بغداا

حيث لوحظ إشرتفدع كبير في عدا اإلصدبد  بعد تجمع جندئزي حصل على  ،بغداا. وهندك حداثة أخرى مشدبهة حدثت في أشربيل

مي الحيث يتطلب التشريع اإلس ،الرغم من الحظر. بعض المخدوف المحيطة بدلمرض ينبع من طقوس المسلمين المتعلقة بدلمو 

 ،وكلمد طدل التأخير زاا خوف الندس على شروح المتوفى. يضدف الى ذلك تشريع غسل الموتى الذين قضوا للتو ،افند سريعد

وتخشى السلطد  أن هذه الطقوس قد تسدهم في نشر الفيروس أيضد. يعتقد بعض المسلمين أيضد أنهم قد يصدبو بدلفيروس ألن 

ولذلك ال يريدون أن يعرف اآلخرون أنهم مرضى. ألقى  ،ك عقدبد منه على ذنب اشرتكبوهأو شربمد يكون ذل ،هللا غير شراضي عنهم

 .4مقتدى الصدشر بدللوم على المثلية الجنسية معتبرهد السبب وشراء فيروس كوشروند وأن الفيروس كدن "شرسدلة من السمدء"

 الثقافة 

مت بهد بعض النسدء من األقدشرب إلجراء فحوصد  الكشف قدوم شرجدل الدين والعدئال  التقليدية المحدفظين المحدوال  التي قد

حيث كدنت لديهم مخدوف أنهم في حدلة اإلختبدشر اإليجدبي سيضطرون إلى الحجر الصحي أو الذهدب  ،عن فيروس كوشروند التدجي



 
97 

 
 

المرض قد يفسر سبب . إن النفوشر من الحجر الصحي ومقدومة قبول 5مد قد يجلب العدشر الى عدئالتهم ،إلى المستشفى لتلقي العالج

وكذلك تأخر بعض األاخدص في طلب المسدعدة الصحية حتى تصبح حدلتهم  ،انخفدض عدا الحدال  المؤكدة نسبيد في العراق

لقد تدخلت العدئال  وأبعد  المرضى من النسدء من المرافق الطبية بحجة أن  ،حرجة. إن المرض موصوم بدلعدشر في العراق

لمرأة ستضطر للعيش خدشرج منزل األسرة اون وجوا مرافق من أوليدء األموشر الذكوشر. حتى أن الحجر الصحي عدشر حيث أن ا

بعض العدئال  قدمت بتنظيم مظدهرا  خدشرج المستشفيد  المخصصة للحجر الصحي لمرضى الفيروس التدجي. يفرض الحجر 

سيعرف كل اخص في الحي عن الشخص  ،أوال ،الصحي على المصدبين إهدنة مزاوجة على العديد من المجتمعد  العراقية

مد يعني أنه فشل في أااء اوشره  ،اذا كدن الضحية شرجال فهذا يدل على أنه لم يعد قداشرا على حمدية زوجته وأوالاه ،المصدب. ثدنيد

لى ع كبل المو  بعيدا عن عدئلتك ومجتمعك وعدم قدشرت ،في األسرة. أوضح أحد األطبدء أن "المو  ليس أسوأ ايء في العدلم

 .6"السيطرة على مد يحدث لجسمك

يعتبر مسؤولو الصحة العدمة أن وصمة العدشر المرتبطة بدلمرض والحجر الصحي واحدة من أكبر العقبد  في مكدفحة تفشي 

. لجأ  وزاشرة الصحة العراقية إلى إجراء إختبدشرا  عشوائية في محدولة منهد للتغلب على وصمة العدشر ووضع صوشرة 19-كوفيد

لكن هذا البرندمج أاى إلى ظهوشر مجموعة جديدة من المشدكل. قدم مستخدموا مواقع التواصل اإلجتمدعي  ،دى انتشدشر الوبدءاقيقة لم

 في العراق بدستخدام وسم "وبدء الجهل" من أجل التنديد بهذه النزعة. 

 المساعدات اإلنسانية

. وقد زاا  الحدجة لهذه المسدعدا  في 2003ف في عدم أصبح العراق أكثر إعتمداا على المسدعدا  الدولية منذ غزو التحدل

خدصة بعد األزمة التي تعرض لهد سوق النفط الذي يغطي معظم الرواتب الحكومية. زاا  اإلحتيدجد  اإلنسدنية  19-حقبة كوفيد

إلنسدنية العدلمية لالستجدبة ا( UNOCHAللعراق بأكثر من الضعف وفقد لخطة مكتب األمم المتحد لتنسيق الشؤون اإلنسدنية )

لذلك قدمت الوكدال  اإلنسدنية التدبعة لألمم المتحدة بزيداة اعمهد والعمل  ،(مصداشر أخرى المصادر)أنظر  19-لجدئحة كوفيد

بشكل شرئيسي مع ومن خالل الحكومة العراقية. هندك صعوبة كبيرة في تخطيط ومراقبة وتنفيذ األنشطة اإلنسدنية الهدمة التي تقوم 

 ،حيث يؤثر اإلغالق وحظر السفر بشكل مبدار وغير مبدار على هذه البرامج ،من البرامج اإلنسدنية والبعثد  الميدانيةبهد كل 

على سبيل المثدل: تؤاي هذه اإلجراءا  الى تقييد المسدعدة القدنونية )تقييد الوصول إلى الوثدئق األصلية( أو التسبب في مشدكل 

موال النقدية الالزمة لدفع أجوشر الموظفين واراء المؤن الالزمة(. تعتبر هذه التحديد  التي تواجههد السيولة )تقييد الوصول إلى األ

الجهد  اإلنسدنية الفدعلة تقريبد غير قدبلة للحل. تستخدم معظم المصداشر المدلية في توفير اإلمدااا  والمعدا  الطبية وتسهيل 

 إنتدجهد المحلي.

ون األاخدص المتنقلون )الندزح ،سدنية اهتمدمدتهد بشكل خدص الحتيدجد  األاخدص األكثر ضعفدتوجه العديد من المنظمد  اإلن

وكذلك األطفدل واألاخدص ذوي  ،ااخليد و الالجئون والمهدجرون( والذين يعيشون في المندطق المزاحمة والمعرضين للخطر

  غير الحكومية مسدعداتهد في المندطق األكثر تضرشراً. والنسدء أيضد يحتدجون للمسدعدة. وتركز المنظمد ،االحتيدجد  الخدصة

حيث يتم تنظيم حمال  توعية بمسدعدة مزواي الخدمد  المحليين. يجري تنظيم توزيع المواا الغذائية والمسدعدا  النقدية وقد 

ديم الدعم ة الخدصة بتقتم فعليد إطالق بعض المشروعد  الصغيرة التي تؤمن الدخل. بدإلضدفة إلى ذلك تم فتح الخطوط السدخن

 -مصداشر أخرى للعراق: المصادرالنفسي واإلجتمدعي المبدار والمسدعدة في إااشرة التوتر. لمزيد من المعلومد  ، انظر 

Arab.org؛العراق :االستجدبة اإلنسدنية ؛ كوشرا آيد؛  . اليل المنظمد  غير الحكومية في العراق ICRCمبداشرة  ؛: العراق
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برندمج  ؛: العراق صندوق شرعدية األمة ؛: العراقابكة االغدثة؛ : العراقNEFI ؛(ICSSI)مدني العراقيمندصرة المجتمع ال

ابكة المنظمد   -مصداشر أخرىو العراق – مكتب األمم لتنسيق الشؤون اإلنسدنية المتحدة ؛العراق – األمم المتحدة اإلنمدئي

خطة االستجدبة اإلنسدنية العدلمية لـ  - ق الشؤون اإلنسدنية المتحدةمكتب األمم لتنسيو(ANND) العربية غير الحكومية للتنمية

 .19 -كوفيد

 التراث

  
 منتظر العواة..  © 2017ق، ، العرامحدفظة ذي قدشرنقيب في موقع أوشر، أعمدل الت

 

واستمر  معدندة تراث العديد من اآلثدشر السلبية على التراث الثقدفي العراقي.  2003كدن لغزو العراق من قبل التحدلف في عدم 

وبشكل خدص من قبل ااعش إلى إلحدق الضرشر بدلتراث  ،البالا خالل السنوا  التي أعقبت الحرب حيث أاى العنف المستمر

إلى تآكل المؤسسد  الحكومية المعنية بدلتراث التي من  2003الثقدفي بشكل متواصل. كمد أا  السيدسد  الطدئفية منذ عدم 

. في الوقت الحدلي أاى اإلشرتفدع المستمر لإلصدبد  المؤكدة والوفيد  7إستمراشر مع األوقدف الدينية الغنيةالمفترض أن تتندفس ب

 ممد جعل قطدع التراث يكدفحمن أجل البقدء.  ،إلى سحب المصداشر من القطدعد  األخرى 19-بسبب كوفيد

وأصبح التراث المتبقي في هذه المدن  ،ة اإلسالميةتراجعت فرص إعداة بندء المدن المدمرة التي تم تحريرهد من تنظيم الدول

عرضة لخسدئر جزئية أو كدملة بسبب توقف مشدشريع إعداة اإلعمدشر. هذا مد حصل في متحف الموصل حيث توقفت عملية إعداة 

روشري في الض اإلعمدشر التي كدنت قد بدأ  للتو. أاى توقف هذه المشدشريع أيضد إلى تعثر إجراءا  التعدفي الثقدفي واإلجتمدعي
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ممد أاى الى ترك العديد من  ،حقبة مد بعد ااعش. اضطر  المتدحف والمكتبد  ومختلف المنصد  الثقدفية األخرى لإلغالق

مثل  ،األاخدص الذين يعتداون على هذه الوظدئف في وضع غير مستقر. يضدف إلى ذلك توقف أعمدل الصيدنة الدوشرية للتراث

يبية والدوشرا  التدشر ،األمن ،مراقبة المندخ والبيئة وإااشرة األضراشر ،عمليد  الحفظ والحمدية ،ثريةصيدنة المبدني والمجموعد  األ

مد قد يعرض هذه المؤسسد  إلى خطر اإلهمدل. عداة مد يكون تدمير المبدني التدشريخية غير ملحوظ تقريبد خالل األزمد ؛ حيث 

تتسدشرع أنشطة اإلعمدشر والزشراعة إلى التعدي بشكل أكبر على المواقع  تتحول معدلم المدينة إلى أمدكن لإلستخدام الشخصي كمد

 األثرية. 

شكل كلي فقد آخرون وظدئفهم ب ،إن تعليق الوظدئف الرسمية بشكل جزئي أو كلي ترك الموظفين يعدنون نتيجة تخفيض الرواتب

. وجد العدملين في مجدل 198-ل جدئحة كوفيدممد أاى إلى ازايدا عمليد  السرقة بشكل كبير خال ،مثل حراس المواقع األثرية

وهندك مخدوف من عدم قدشرتهم  ،التراث أنفسهم مضطرين إلى البحث عن وظدئف أخرى تحت ضغط ظروف المعيشة الصعبة

سية دعلى العواة إلى أعمدلهم السدبقة وبدلتدلي فإن قطدع التراث سيخسر خبراتهم ومهدشراتهم. تعتبر مواقع التراث الثقدفي شركيزة أس

في سيدسد  الحكومة السيدحية وبعض برامج التنمية المستدامة للمنظمد  غير الحكومية أيضد. فقد العديد من العمدل األسدسين 

في صندعة األحداث الثقدفية والصندعد  اليدوية المرتبطة وظدئفهم نتيجة إغالق هذا القطدع. بدإلضدفة إلى ذلك فإن اإلغالق يهدا 

للعراق بشكل غير مبدار حيث تم حظر التجمعد  الدينية والعدئلية التقليدية. يشمل ذلك صالة الجمعة في التراث غير المداي 

مد قد يسبب في إلحدق الضرشر  ،عداا  التجمع خالل اهر شرمضدن وعيد الفطر ،حفال  الزفدف ،الجندزا  ،الحج ،المسدجد

  بدلهويد  الثقدفية على المدى الطويل.

الهيئة القومية ؛  (ASOR)المداشرس األمريكية لألبحدث الشرقية لعراقلمصداشراألخرى  المصادر، انظر لمزيد من المعلومد  

المعهد  ؛لمعهد البريطدني لدشراسة العراق؛ ا (TARII) معهد البحوث األكدايمية في العراق .أنقذوا نهر اجلة؛ للتراث المعمدشري

 ALMA.جدمعة بولونيد؛  مكتب اليونسكو الوطني في العراق؛ نهرين ابكة؛  (IICAH)العراقي للمحدفظة على اآلثدشر والتراث

.MATER STUDIORUM  المنظمة العربية للتربية والثقدفة والعلوم -مصداشرأخرى  مصادرانظر في   (ALECSO):  

شرايد الدولية  ؛ المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقدفة )إيسيسكو( ؛(ANSCH) الشبكة العربية لحمدية التراث الثقدفي

  .19-"الثقدفة وكوفيد اليونسكوو

 التوصيات

 تمويل الطوارئ للتراث

حيث تم تركيز الكثير من  19-ال يوجد مخصصد  للثقدفة أو التراث في خطة األمم المتحدة لالستجدبة اإلنسدنية العدلمية ل كوفيد

زانيد  المسدعدا  في جميع المجدال  بمد فيهد قطدع التراث. المسدعدا  اإلنسدنية اليوم لمكدفحة الوبدء. تم تخفيض العديد من مي

وانطالقد من إاشراك العواقب الوخيمة  ،في الوقت الذي أنشأ  فيه العديد من الدول صندايق طواشرئ لدعم قطدع التراث الخدص بهد

  التراث المحلية في حدال  ستقوم بعض المنظمد  الدولية بتخصيص صندايق لدعم منظمد 19-التي قد تؤاي إليهد جدئحة كوفيد

 مجتمعلل العربية للشبكةالموقع اإللكتروني الطواشرئ. فيمد يلي بعض األمثلة عن هذه المنظمد ) ولمزيد من المعلومد  شراجع 

 (:19-تحت بند كوفيد الثقدفي التراث على للحفدظ المدني
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  مؤسسةALIPH )تدعم المؤسسة مجموعة متنوعة من المشدشريع )التحدلف الدولي لحمدية التراث في مندطق النزاع :

 لحمدية التراث المعرض للخطر والذي يقبع تحت تهديد أو عدنى من اإلهمدل بسبب الصراعد .

 لمسدعدة في خلق فرص مستدامة للتنمية االقتصداية يهدف إلى ا :الثقدفة حمدية صندوق ،البريطدني الثقدفي المجلس

 واإلجتمدعية وذلك عن طريق بندء القدشرا  لرعدية وحمدية التراث الثقدفي وتعزيزه.

fund-protection-development/cultural-lturehttps://www.britishcouncil.org/arts/cu 

 تأخذ هذه المبداشرة بعين اإلعتبدشر تمويل المشدشريع التي تركز على حفظ  :التراث صندوق مبداشرة ،هنكل جيراا مؤسسة

  الوفي بعض الحدال  تسدهم في البحث العلمي في مجد ،التراث الثقدفي التدشريخي بشكل خدص في مندطق األزمد 

 التدشريخ واآلثدشر وتدشريخ الفن. 

 stiftung.de/en/patrimonies-henkel-https://www.gerda 

 صندوق التضدمن للتراث العدلمي. تحت اعدشر: نضع الندس في المرتبة األولى في استجدبتندالعدلمي التراث صندوق :، 

 نحن نحمي التراث الثقدفي اآلن ونعمل على ضمدن بقدء األجيدل القدامة بهدف حمدية التراث في المستقبل.

 fund/-solidarity-heritage-https://globalheritagefund.org/global 

 هو برندمج اعم للمبدعين الثقدفيين الذين يعيشون في العراق بقعة ضوء على العراق  2020:معهد جوته العراق. 

 .تدعم مدليدً المشدشريع الفنية والثقدفية

p/sir.htmlhttps://www.goethe.de/ins/iq/en/kul/su 

 .https://www.facebook.com/goetheinstitut.irakمجموعة الفيسبوك 

 صندوق الفرص: يخصص هذا الدعم للمسدعدة في إنشدء مجتمع حفظ المتدحف مقتنيد  على للحفدظ الدولي المعهد .

 وقداشر على الصموا. يجب عليك التسجيل في المعهد أوال.  مستدام

https://www.iiconservation.org/about/awards/opportunities  

 Un Ponte Per: جزأ من عملند لدعم الشعب العراقي كدن الحفدظ على التراث الثقدفي والبيئي للعراق جزًءا ال يت

 .لسنوا  عديدة

culturale/-patrimonio-del-https://www.unponteper.it/en/tutela 

 برندمج االستجدبة للطواشرئ الثقدفية بهدف . االستجدبة الطدشرئة الثقدفيةوالتنمية للثقدفة كالوس األمير صندوق :

 now-heritage-https://princeclausfund.org/saveالمسدعدة على حمدية التراث المهدا. 

 وبدلتدلي  ،ص للدول األعضدء في اليونسكو: هذا الصندوق مخصالطواشرئ حدال  في للتراث اليونسكو صندوق

المنظمد  الحكومية بهدف مسدعدتهد في االستجدبة السريعة والفدعلة لألزمد  الندتجة عن النزاعد  المسلحة 

والكواشرث التي قد تحدث بسبب الطبيعة أو اإلنسدن في جميع أنحدء العدلم. 

-fostering-and-heritage-our-https://en.unesco.org/themes/protecting

reativity/emergencyfund2 

 /pdf-culture/en/hef/pdf/Iraq_2016http://www.unesco.org.2018أنظر أيضد: 

 مليون اوالشر سنويد لدعم األنشطة التي تطلبهد الدول األطراف  4: يوفر هذا الصندوق حوالي العدلمي التراث صندوق

ع المحتدجة إلى مسدعدة اولية في إااشرة مواقع التراث العدلمي الخدصة بهد. وبدلتدلي هو مخصص للحكومد  ومواق

 التراث العدلمي فقط. 
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https://whc.unesco.org/en/funding/ 

 ال توجد معلومد  متدحة: الصندوق العدلمي إلغدثة اآلثدشر. 

fund-relief-mentsmonu-https://www.wmf.org/world 

 المساعدة اإلنسانية للعاملين في مجال التراث

يكدفح العديد من العدملين في مجدل التراث من أجل تغطية نفقدتهم بعد أن فقدوا وظدئفهم. يمكن تقديم المسدعدة اإلنسدنية لهؤالء 

المنظمد  الخيرية )الدينية( والمنظمد  كمد هو الحدل مع اآلخرين على اكل مسدعدا  نقدية وغذائية ومد إلى ذلك عن طريق 

 ،اإلنسدنية. من األفضل التقديم للحصول على هذا الدعم ضمن مجموعد  حيث سيسدهم ذلك في تحسين فرصك في تقديم ندجح

وكلمد كدنت المجموعة أكبر فإن فرص الحصول على الدعم تكون أكبر. على سبيل المثدل يجب أن يقوم جميع موظفي المتحف 

نة بدلتقديم للحصول على اعم مداي مع بعضهم البعض. يمكن للموظفين الذين اليزالون يعملون ويحتدجون الى المسدعدا  في مدي

الطبية أو معدا  الحمدية الشخصية طلب الدعم من هذه المنظمد  أيضد. للحصول على قدئمة ببعض المنظمد  اإلنسدنية الدولية 

 . مصداشر أخرى للعراق: المصادرأانده في التي لهد مكدتب فدعلة في العراق أنظر 

 المشاريع المدرة للدخل

تشكل األنشطة المدشرة للدخل إحدى طرق النجدة من األزمة المزاوجة الحدلية. هذه المشدشريع هي عبدشرة عن أعمدل تجدشرية صغيرة 

طريق تنويع سبل العيش. عداة يقوم بإااشرتهد مجموعة من األاخدص بهدف زيداة اخل أسرهم عن  ،على مستوى المجتمع المحلي

ولكن يمكن تطبيق الفكرة على أي قطدع آخر. وتجدشر  ،مد تكون هذه المشدشريع ادئعة في مجدل الزشراعة والفنون والحرف اليدوية

نتجد  مثل فتح متجر متحفي لبيع م ،اإلادشرة إلى أن هذه األنشطة تختلف عن األنشطة التجدشرية التي تنظمهد المؤسسد  الثقدفية

لحرف والفنون أو المطبوعد . مع األخذ بعين اإلعتبدشر أنه في حدلة األنشطة المولدة للدخل فإن اإليرااا  تذهب مبدارة إلى ا

 األاخدص الذين بدأوا هذا المشروع. 

ه نحيث يمكن أن تكون نسخ من قطع أثرية ذا  قيمة )بدفتراض أ ،سلعة البيع الفريدة" الخدصة بك"من المهم أن تدشرك مد هي 

أو تنظيم اوشرا  تدشريبية وأنشطة ثقدفية عبر اإلنترنت. من المهم  ،أو العمل على انتدج منشوشرا  ،ليس هندك حدجة إلى أذوند (

جدا تقديم المنتجد  عبر اإلنترنت على إعتبدشر أن السفر ممنوع أو صعب جدا في الوقت الحدلي. مع اإلنتبده إلى أنه يمكن لهؤالء 

كإنتدج األقنعة أو المعقمد  على سبيل المثدل. يمكن أيضد البدء في المشدشريع  ،ع خدشرج قطدع التراث أيضدالموظفين إقدمة مشدشري

من األمثلة الجيدة على ذلك البدء في األنشطة المدشرة للدخل على  ،التي تعوا بدلنفع غير المبدار على عمل موظفي المؤسسد 

أن التفكير في طرق جديدة لجلب المدل إلى المجتمع سيسدعد على التخفيف  حيث ،مستوى المجتمع والمبنية حول موقع أثري محلي

من عمليد  السرقة )من أجل تأمين الكفدف( التي تتعرض لهد هذه المواقع. لكن من الواضح أن هذه األنواع من المشدشريع تتطلب 

انظر أانده لمولدة للدخل إلى المنظمد  اإلنسدنية )الكثير من التفكير اإلبداعي. لتمويل الموظفين يمكن تقديم مقترحدتكم للمشدشريع ا

 (. مصداشر أخرى للعراق: المصادرفي 

 انظر من أجل معلومد  أكثر عن المشدشريع المدشرة للدخل:

  منظمة األغذية والزشراعة. األنشطة المدشرة للدخل(IGAs): 

ao.org/3/x0206e/x0206e03.htmhttp://www.f 

https://whc.unesco.org/en/funding/
https://www.wmf.org/world-monuments-relief-fund
http://www.fao.org/3/x0206e/x0206e03.htm
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  :المتحف والتراث. توليد الدخل-https://advisor.museumsandheritage.com/features/income

museums/-in-revenue-easeincr-to-how-generation 

 الخبرة

يشعر بعض الموظفين أو المنظمد  أنهم بحدجة إلى مشوشرة الخبراء. في هذه الحدلة شرجدء شراجع الفصول المحداة لقطدع التراث 

في الجزء األول من اإلشراداا  تحت عنوان: التراث. وتجدشر اإلادشرة هند إلى أن الكثير من الندس يقللون من اأن المعدشرف 

سواء في بلدهم أو في بلد آخر من بلدان منطقة الشرق األوسط وامدل إفريقيد. تتميز الخبرا  المحلية  ،الخبرا  المحيطة بهمو

ثر وغدلبد ستكون النصيحة المقترحة أك ،حيث تتعدمل مع منظمة أكثر حسدسية من الندحية الثقدفية ،بأنه ليس لديهد حدجز لغوي

إن لم تتمكن من فعل ذلك فمن األفضل حينهد أن تحدول التواصل مع  ،ب المشوشرة من األقرب إليكاطل ،مالئمة للمنطقة. بدختصدشر

مؤسسة تراثية أجنبية تشعر بدلراحة في التعدمل معهد. إعمل على تطوير عالقتك بتلك المؤسسة حتى تتمكن من الحصول على 

رفة أكدايمية فيمكنك الحصول على أحدث المقدال  األكدايمية إجدبد  مرضية لمختلف األسئلة التي لديك. أمد إذا كنت تبحث عن مع

 في مجدل تراثي معين عن طريق:

  موقعAcademia  :من خالل الرابطhttps://www.academia.edu/ 

  موقعResearchGate  :من خالل الرابطhttps://www.researchgate.net/login 

ويستخدمهمد العديد من األكدايميين حول العدلم لنشر  ،لكن لن يتم نقل بيدندتك الخدصة ،كالهمد يتطلب انشدء حسدب خدص بك

ستواعد لبيدند  البحث أعمدلهم ومشدشركتهد مع اآلخرين. بدإلضدفة إلى ذلك تمتلك العديد من جدمعد  المملكة المتحدة اآلن م

 حيث ينشرون نسخد من جميع المقدال  التي يكتبونهد مجدند. ،المؤسسي

 المهام

فيمكن للمؤسسد  الثقدفية التي تم تخفيض عدا موظفيهد العمل في مهدم بديلة،  ، أحيدندً األزمة قد تكون فرصة يجب استغاللهد

غير متعلقة  أو لفت اإلنتبده إلى مهدم أخرى ،توفير تدشريب إضدفي للموظفين أو ،كدستغالل الوقت للقيدم بمشدشريع الصيدنة المتأخرة

مراقبة المندخ أو مكدفحة اآلفد . إن تبديل المهدم بين الموظفين سيسدهم في  ،بدلوظيفة لكنهد أسدسية مثل العمل على تحسين األمن

يصب مد س ،وبدلتدلي يكسبهم المزيد من الخبرا  إعطدء الموظفين الفرصة لمعرفة المزيد حول النطدق األوسع لعمل المؤسسة

فإن الفرص مد تزال موجواة لوضع خطط واستراتيجيد   ،بدلطبع في مصلحة المؤسسة. حتى في حدلة إغالق مؤسسة ثقدفية مد

مال  توعية حأو تحديث مجموعة الكدتلوجد  وذلك يقع تنفيذه وتنسيقهبدستخدام األاوا  الرقمية. من الممكن أيضد البدء ب ،جديدة

ومد هو اوشر التراث الثقدفي في المجتمع بشكل عدم.  ،حيث ال يعرف العديد من الندس مد تقوم بهومدى أهمية عملك ،بدلتراث

 .األسدسية( الرقمية األاوا للمزيد من المعلومد  )انظر إلى الجزء الثدلث من اإلشراداا : 

 مساعدة إضافية

لكن قد يكون للمجموعد  التي تنتظم حول مختلف القضديد خبرة في المشدكل  ،ص العدايينغدلبد مد يتم التقليل من قدشرة األاخد

د  بدإلضدفة إلى استراتيجي ،استخدام األاوا  الرقمية والشبكد  ،مثدل على ذلك: حمال  التوعية ،التي تعدني مؤسستك منهد

ب والمنظمد  النسدئية ومجموعد  الحفدظ على التسويق. قد يكون من المفيد التواصل وطلب المسدعدة من مجموعد  الشبد

https://advisor.museumsandheritage.com/features/income-generation-how-to-increase-revenue-in-museums/
https://advisor.museumsandheritage.com/features/income-generation-how-to-increase-revenue-in-museums/
https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/login
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بدإلضدفة إلى الفئد  المجتمعية واللجدن المحلية للسالم. من الممكن أيضد الجمع بين حمال  التوعية وحمال   ،الطبيعة والطالب

ي . في المدضعلى سبيل المثدل اإلنضمدم إلى لجدن مراقبة الحي و سيجب عليك إنشدء شرقم طواشرئ لهذا الغرض ،طلب المسدعدة

ً في نقل مقتنيدتهد القريب قدم أئمة المسدجد وزواشرهد وأحيدء بأكملهد بمسدعدة المؤسسد  الثقدفية وحمدية المستواعد   ، طوعيد

كمد قدمت المجتمعد  أيضد بدلدفدع عن المواقع األثرية. يعتبر ذلك غدية في األهمية حيث أنه في الكثير من  ،والمؤسسد  الثقدفية

يُضطر الحراس وارطة اآلثدشر إلى مغداشرة هذه المواقع وتركهد اون حمدية، فإذا لم تقم قوا  الشرطة واألمن بواجبدتهم األحيدن 

 من المجتمع المحلي التطوع لذلك.في حمدية مؤسسة أو موقع أثري مد، بإمكدنك بدلطبع أن تطلب 

 الشبكات

الطواشرئ التراثية صعب جدا خالل الجدئحة الحدلية. ومع ذلك يمكن ممد ال اك فيه أن الحصول على الدعم المدلي الخدص بحدال  

إن تجدوز االنقسدمد  وترك الخالفد  السيدسية والدينية والعرقية سوف يسدعد على  ،حل العديد من المشدكل من خالل التعدون

يدسية. كن الندس من يجعلون منه قضية سإن التراث في حد ذاته ليس سيدسيد ول -توفير المزيد من االمكدنيد  لحل المشدكل العدلقة 

يعتبر التواصل بين الشركدء من قطدعد  التراث المختلفة أمراً مفيداً للغدية حيث يواجه العديد من العدملين في مجدل التراث نفس 

مستوى كد  على الالمشدكل )أو مشدكل مشدبهة( وهذا مد يعد فرصة شرائعة للتعلم واإلستفداة من خبرا  اآلخرين. يمكن إنشدء الشب

لمستوى أو على ا ،على سبيل المثدل: المرممين وأمندء المكدتب واألثريين ،األفقي بين الموظفين في اإلختصدصد  المتمدثلة

يث ح ،بين جميع موظفي المتدحف. وسدئل التواصل اإلجتمدعي مفيدة جدا للتواصل اليوم (العمواي )مستوى التراث بشكل واسع

كمد تتيح لهم أن ينظموا انفسهم في مجموعد  صغيرة عن طريق  ،من التواصل السريع مع بعضهم البعضأنهد تمكن األاخدص 

النضمدم إلى أو ا ،التطبيقد  كدلواتس أب أو تيليغرام. من الممكن أيضد إنشدء مجموعد  مغلقة للمندقشة عبر فيسبوك أو لينكد ان

( العديد منهد يعتبر غير آمن ويمكن أن يقوم 1ب السلبية لهذه المنصد : المجموعد  الموجواة مسبقد. تجدشر اإلادشرة إلى الجوان

( سيتم استخدام بيدندتك ألغراض تجدشرية اون علمك غدلبد. يجب أن تكون في حدلة تأهب لمخدوف 2أي اخص بدلتنصت. 

ة. )للمزيد من ( يمكنهد حمدية خصوصيتك من القراصنVPNوقم بدستخدام ابكة افتراضية خدصة ) ،الخصوصية واألمدن

 ( بعض األمثلة سنعرضهد هند أيضد: األسدسية الرقمية األاوا التفدصيل انظر الجزء الثدلث من اإلشراداا : 

  :صفحة الشبكة العربية للمجتمع المدني لحمدية التراث الثقدفي على فيسبوك 

110334927271070/-www.facebook.com/ANSCHhttps:// 

 القداة الثقدفيين leaders-https://www.weforum.org/communities/cultural:  

 على منصة لينكد ان:  ،علوم حفظ التراث الثقدفي. البحث والممدشرسة 

https://www.linkedin.com/groups/140198/ 

 تقدم بطلب لإلنضمدم(:  أشربيل مركز(hub-https://www.globalshapers.org/hubs/erbil 

  فيسبوك:  مجموعة علىالتراث للجميعhttps://www.facebook.com/groups/214091372432295/ 

  مجموعة على فيسبوك: المنظمة العربية للمتدحف 

ok.com/groups/1207313432621070/https://www.facebo 

  :المجلس الدولي لآلثدشر والمواقع :مجموعة على لينكد انhttps://www.linkedin.com/groups/1623567/ 

 ابكة التضدمن العدلمية للفنون والثقدفة: - المنتدى االقتصداي العدلمي 

https://www.facebook.com/ANSCH-110334927271070/
https://www.weforum.org/communities/cultural-leaders
https://www.linkedin.com/groups/140198/
https://www.globalshapers.org/hubs/erbil-hub
https://www.facebook.com/groups/214091372432295/
https://www.facebook.com/groups/1207313432621070/
https://www.linkedin.com/groups/1623567/
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-solidarity-global-culture-platform/projects/arts-action-https://www.weforum.org/covid

network 

 المصادر

 تحديثات يومية

 العراق .متقفي كوشروند: 

/www.coronatracker.com/country/iraq/https:/ 

 التحديثد  اليومية لفيروس كوشروند:  - حكومة العراقhttps://coronavirus.iq 

 العراق .مقدييس العدلم: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iraq 

 إقليم ارق المتوسط: مكتب  - منظمة الصحة العدلمية 

2LWFjYmQthttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ExNWI3ZGQtZDk3My00YzE

NGMwZjk0OWQ1MjFhIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkY

zI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9 

 حكومة العراق

 حكومة العراق 

o  :19معلومد  حول فيروس كوشروند/-https://gds.gov.iq/covid 

o  :صفحة الفيسبوكhttps://www.facebook.com/GovernmentofIraq/ 

o   :حسدب تويتر

https://twitter.com/IraqiGovt/status/1268106555121156096?ref_src=twsrc%5Etf

p%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AIraqiGovt%7Ctw%7Ctwcam

-wcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fgds.gov.iq%2Fcabinet

-graduate-to-students-school-primary-year-final-allow-to-measure-approves

results%2F-exam-term-half-on-based  

 وزاشرة الصحة العراقية 

o ع اإللكتروني: الموقhttps://moh.gov.iq/ 

o :صفحة الفيسبوكhttps://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/  

o  لعراق:فيروس كوشروند ا -هيئة اإلعالم واالتصدل ، وزاشرة الصحة ، منظمة الصحة العدلمية 

https://coronavirus.iq/ 

 

https://www.weforum.org/covid-action-platform/projects/arts-culture-global-solidarity-network
https://www.weforum.org/covid-action-platform/projects/arts-culture-global-solidarity-network
https://coronavirus.iq/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ExNWI3ZGQtZDk3My00YzE2LWFjYmQtNGMwZjk0OWQ1MjFhIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ExNWI3ZGQtZDk3My00YzE2LWFjYmQtNGMwZjk0OWQ1MjFhIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ExNWI3ZGQtZDk3My00YzE2LWFjYmQtNGMwZjk0OWQ1MjFhIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://gds.gov.iq/covid-19/
https://www.facebook.com/GovernmentofIraq/
https://twitter.com/IraqiGovt/status/1268106555121156096?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AIraqiGovt%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fgds.gov.iq%2Fcabinet-approves-measure-to-allow-final-year-primary-school-students-to-graduate-based-on-half-term-exam-results%2F
https://twitter.com/IraqiGovt/status/1268106555121156096?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AIraqiGovt%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fgds.gov.iq%2Fcabinet-approves-measure-to-allow-final-year-primary-school-students-to-graduate-based-on-half-term-exam-results%2F
https://twitter.com/IraqiGovt/status/1268106555121156096?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AIraqiGovt%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fgds.gov.iq%2Fcabinet-approves-measure-to-allow-final-year-primary-school-students-to-graduate-based-on-half-term-exam-results%2F
https://twitter.com/IraqiGovt/status/1268106555121156096?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AIraqiGovt%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fgds.gov.iq%2Fcabinet-approves-measure-to-allow-final-year-primary-school-students-to-graduate-based-on-half-term-exam-results%2F
https://twitter.com/IraqiGovt/status/1268106555121156096?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AIraqiGovt%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fgds.gov.iq%2Fcabinet-approves-measure-to-allow-final-year-primary-school-students-to-graduate-based-on-half-term-exam-results%2F
https://moh.gov.iq/
https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/
https://coronavirus.iq/
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 حكومة إقليم كردستان

 حكومة إقليم كراستدن 

o 19 -معلومد  حول كوفيد :en/-https://gov.krd/coronavirus 

o تحديثد  الوضع:  19 -كوفيدupdate/-en/situation-https://gov.krd/coronavirus 

o  24/7الخطوط مفتوحة  - 122مكدلمة الطواشرئ 

o  :فيسبوكhttps://www.facebook.com/Kurdistan/ 

o عدمة للسيدحةالهيئة ال-board-general-site-board/official-http://bot.gov.krd/tourism 

iraq-kurdistan-tourism 

o  :تويترhttps://twitter.com/Kurdistan 

o  :انستغرامwww.instagram.com/kurdistan/https:// 

 في العراق 19 -مصادر أخرى حول كوفيد

 استجدبة اللجنة الدولية للصليب األحمر في العراق19-كوفيد  .اللجنة الدولية للصليب األحمر :: 

iraq-response-icrc-19-https://www.icrc.org/en/document/covid  

 م تحديث اإلحصدئيد  يوميًد: في العراق. يت 19-جدئحة كوفيد - ويكيبيديد 

19_pandemic_in_Iraq-https://en.wikipedia.org/wiki/COVID 

 العراق(:  19-كوفيد -لوحة القيداة – جهدز تتبع النزوح التدبع - المنظمة الدولية للهجرة(

http://iraqdtm.iom.int/COVID19 

  صندوق األمم المتحدة للسكدن (UNPFA) 

o  (2020يونيو  30لصندوق األمم المتحدة للسكدن ، الدول العربية ) 5شرقم  19-كوفيد تقرير حدلة: 

states-arab-unfpa-5-no-report-situation-19-https://www.unfpa.org/resources/covid 

o العراق 19-كوفيد لوحة معلومد  الضعف السكدني لـ ،: 

map.unfpa.org-https://covid19 

 العراق تقدشرير الحدلة األسبوعية: -19 -كوفيد -ة االستجدبة اإلنسدني - مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسدنية 

19-https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/covid 

 لوحة القيداة الديندميكية للعراق:  - منظمة الصحة العدلميةhttp://ow.ly/6Ghn50z9UTh  

 المكتب القطري في العراق:  - منظمة الصحة العدلمية 

o  :األخبدشرnews/-http://www.emro.who.int/irq/iraq  

o  :تويترhttps://twitter.com/WHOIraq 

 مكتب إقليم ارق المتوسط:  - منظمة الصحة العدلميةhttp://www.emro.who.int/index.html 

 

https://gov.krd/coronavirus-en/
https://gov.krd/coronavirus-en/situation-update/
https://www.facebook.com/Kurdistan/
https://twitter.com/Kurdistan
https://www.instagram.com/kurdistan/
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Iraq
http://iraqdtm.iom.int/COVID19
https://www.unfpa.org/resources/covid-19-situation-report-no-5-unfpa-arab-states
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/covid-19
http://ow.ly/6Ghn50z9UTh
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/
https://twitter.com/WHOIraq
http://www.emro.who.int/index.html
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 مصادر أخرى للعراق

 لمداشرس األمريكية لألبحدث الشرقيةا(ASOR)                                                                                      

asor/-http://www.asor.org/about 

o مبداشرا  التراث الثقدفي(CHI)  )تقرير( 

Adrift-Heritage-reports/Palmyra-https://www.asor.org/chi/reports/special 

  Arab.org. ي العراقاليل المنظمد  غير الحكومية ف 

https://arab.org/countries/iraq/ 

 المكتب القطري في أشربيل: - كوشرا آيد 

 https://www.cordaid.org/en/countries/iraq/ 

 العراق .اللجنة الدولية للصليب األحمر: 

east/iraq-work/middle-we-https://www.icrc.org/en/where 

  لجنة اإلنقدذ الدولية (ICR). العراق: 

https://www.rescue.org/country/iraq  

 يمبداشرة التضدمن مع المجتمع المدني العراق (ICSSI) 

 /https://www.iraqicivilsociety.orgالصفحة الرئيسية 

 العراق:  -وكدال  مكدفحة العنف األسري في الشرق األوسط 

https://www.hotpeachpages.net/mideast/index.html#Iraq 

 الهيئة القومية للتراث المعمدشري 

 Architectural-For-ationOrganiz-https://www.facebook.com/National-مجموعة الفيسبوك

1924423381116321/-Heritage 

 العراق: االستجدبة اإلنسدنية 

 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq 

 مؤسسة الشرق األانى : 

work/iraq/-we-https://www.neareast.org/where 

 ابكة اإلغدثة 

https://reliefweb.int/country/irq 

 أنقذوا نهر اجلة 

https://www.savethetigris.org/about/ 

 دايمية في العراقمعهد البحوث األك (TARII). 

https://www.tarii.org/ 

https://www.cordaid.org/en/countries/iraq/
https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/iraq
https://www.rescue.org/country/iraq
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq
https://www.neareast.org/where-we-work/iraq/
https://www.savethetigris.org/about/
https://www.tarii.org/
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  المعهد البريطدني لدشراسة العراق 

http://www.bisi.ac.uk/ 

  المعهد العراقي للمحدفظة على اآلثدشر والتراث (IICAH) 

o الصفحة الرئيسية 

institute-engagement/iraqi-https://www.artcons.udel.edu/outreach/global  

o مجموعة فيسبوكhttps://www.facebook.com/Iraqiinst  

  ابكة نهرين 

o الصفحة الرئيسيةhttps://www.ucl.ac.uk/nahrein/  

o مجموعة تويتر 

 https://twitter.com/NahreinNetwork?ref_src=twsrc%5Etfw%7 

Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ANahreinNetwork&re

f_url=https%3A%2F%2Fwww.ucl.ac.uk%2Fnahrein%2F 

 العراق: - صندوق شرعدية األمة 

appeal/-appeals/iraq-https://uwt.org/emergency 

  شرابط للوكدال : - 19-)بشكل متفرق( أخبدشر كوفيدوكدال  األمم المتحدة في العراق 

https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1543

&Itemid=655&lang=en  

  :هيئة األمم المتحدة للمرأة 

o  110 –خط نجدة العراق 

  العراق: -برندمج األمم المتحدة اإلنمدئي 

 https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home.html 

 19-)بشكل متفرق( أخبدشر كوفيد - مكتب اليونسكو الوطني في العراق : 

https://en.unesco.org/fieldoffice/baghdad 

 الوضع في العراق .مفوضية األمم المتحدة السدمية لشؤون الالجئين: 

https://reporting.unhcr.org/iraqsituation 

 جدمعة بولونيد. ALMA MATER STUDIORUM -  تعزيز التعليم والتراث الثقدفي من أجل التمدسك االجتمدعي

 :في العراق

https://site.unibo.it/eduu/en 

 العراق:  -ق الشؤون اإلنسدنية المتحدة مكتب األمم لتنسي 

https://fts.unocha.org/countries/106/summary/2020 

 ى لالصحة النفسية والدعم النفسي االجتمدعي )بمد في ذلك العندوين في العراق للحصول ع .منظمة الصحة العدلمية

 :الدعم(

http://www.emro.who.int/mhps/index.html  

http://www.bisi.ac.uk/
https://www.artcons.udel.edu/outreach/global-engagement/iraqi-institute
https://www.facebook.com/Iraqiinst
https://www.ucl.ac.uk/nahrein/
https://twitter.com/NahreinNetwork?ref_src=twsrc%5Etfw%257%20Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ANahreinNetwork&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ucl.ac.uk%2Fnahrein%2F
https://twitter.com/NahreinNetwork?ref_src=twsrc%5Etfw%257%20Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ANahreinNetwork&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ucl.ac.uk%2Fnahrein%2F
https://twitter.com/NahreinNetwork?ref_src=twsrc%5Etfw%257%20Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ANahreinNetwork&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ucl.ac.uk%2Fnahrein%2F
https://uwt.org/emergency-appeals/iraq-appeal/
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1543&Itemid=655&lang=en
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1543&Itemid=655&lang=en
https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home.html
https://en.unesco.org/fieldoffice/baghdad
https://fts.unocha.org/countries/106/summary/2020
http://www.emro.who.int/mhps/index.html
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 مصادر أخرى

 أبعدا 

o برندمج اللعب من أجل المسدواة بين الجنسين: 

https://www.abaadmena.org/game 

o إلنترنت إلااشرة حدال  العنف القدئم على النوع االجتمدعياوشرة على ا: 

course.abaadmena.org/-http://gbvcm 

 19-كوفيد  - معلومد  ابكة اآلغد خدن للتنمية: 

o :معلومد  عن األقنعة المصنوعة منزليًد والتي يمكن التخلص منهد 

-and-homemade-information-19-https://www.akdn.org/publication/covid

masks-disposable 

o  :البقدء بأمدن في المنزل والعمل 

work-and-home-safe-publication/stayinghttps://www.akdn.org/ 

 

 .تطبيق الهدتف المحمول الجديد " جدمعة االغدخدنCoronaCheck عبر( "Google Play:) 

du.aku.akuhccheckhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.e 

 الشبكة العربية لصون التراث الثقدفي (ANSCH) -  19-كوفيد: 

https://ansch.heritageforpeace.org/guidelines/ 

  ابكة المنظمد  العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) 

http://www.annd.org/english/page.php?pageId=1 

  )المنظمة العربية للتربية والثقدفة والعلوم )ألكسو 

https://www.alecso.org/nsite/ar/ 

 19-. فهم اإلشرهدق أثندء كوفيدكدشرثة جدهزة( الرعدية الذاتية والمرونة .AR :)-https://ready.csod.com/ui/lms

2f8005ffe51d-87e0-483a-1892-details/app/material/82ac32f9-learning  

 )المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقدفة )إيسيسكو. 

https://www.icesco.org/?lang=en 

  شرايد العدلمية 

international.org/-https://rashid 

 على النسدء 19-تأثير كوفيد  .ملخص السيدسة .األمم المتحدة: 

-the-brief-library/publications/2020/04/policy-https://www.unwomen.org/ar/digital

women-on-19-covid-of-impact 

  هيئة األمم المتحدة للمرأة: 

https://www.abaadmena.org/game
https://www.akdn.org/publication/covid-19-information-homemade-and-disposable-masks
https://www.akdn.org/publication/covid-19-information-homemade-and-disposable-masks
https://www.akdn.org/publication/staying-safe-home-and-work
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edu.aku.akuhccheck
https://ansch.heritageforpeace.org/guidelines/
http://www.annd.org/english/page.php?pageId=1
https://ready.csod.com/ui/lms-learning-details/app/material/82ac32f9-1892-483a-87e0-2f8005ffe51d
https://ready.csod.com/ui/lms-learning-details/app/material/82ac32f9-1892-483a-87e0-2f8005ffe51d
https://www.icesco.org/?lang=en
https://rashid-international.org/
https://www.unwomen.org/ar/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
https://www.unwomen.org/ar/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
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o ية حول العنف ضد المرأةقدعدة بيدند  عدلم 

-arab-database.unwomen.org/en/countries/asia/syrian-global-https://evaw

republic?pageNumber=2 

o فيديو(: 19-كوفيد قدبجدئحة الظل: العنف المنزلي في أع( 

o0-https://www.youtube.com/watch?v=llNP__bW 

o   مركز المعرفة االفتراضي إلنهدء العنف ضد النسدء والفتيد

help-.org/en/needhttps://www.endvawnow  

  19-الثقدفة وكوفيد .اليونسكو: 

tracker-response-and-impact-19-covid-https://en.unesco.org/news/culture 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسدنية UNOCHA - 19 -خطة االستجدبة اإلنسدنية العدلمية لـ كوفيد : 

https://fts.unocha.org/appeals/952/summary 

 صندوق األمم المتحدة للسكدن. 

o يحتدج الندجون من العنف الجنسي إلى الشفدء والعدالة حتى وسط الوبدء ، كمد يؤكد القداة: 

-justice-and-healing-need-violence-sexual-https://www.unfpa.org/news/survivors

assert-leaders-pandemic-amid-even 

o جديدة  العروس الطفلة السدبقة ، التي تم بيعهد لتسديد الديون ، تجد بداية 

-debts-pay-sold-once-bride-child-https://www.unfpa.org/news/former

start-new-finds 

 منظمة الصحة العدلمية 

o (2020ابدط  24) 19-اليل لمنع ومعدلجة الوصمة االجتمدعية المرتبطة بـكوفيد 

-ngaddressi-and-preventing-to-guide-https://www.who.int/publications/m/item/a

19-covid-with-associated-stigma-social 

o  19-حول كوفيد :-covid-virus/about-topics/corona-http://www.emro.who.int/health

19.html 

o مدذا يمكن أن تفعل منظمة الصحة  .ل متزايد لخطر العنفالنسدء الندزحد  أو الالجئد  معرضد  بشك

 العدلمية؟

risk/en/-violence-women-refugee-https://www.who.int/reproduchealth/displaced 

o  :)1225017023تنبيه الصحة على واتس أب )عربي?text=wa.me/4 

o  :العندية بصحتند النفسية-to-world-the-https://www.who.int/campaigns/connecting

health-mental---yathome/healthyathomecoronavirus/health-combat 

o  تصحيح المفدهيم المغلوطة-virus/myth-topics/corona-http://www.emro.who.int/health: 

busters.html 

https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/syrian-arab-republic?pageNumber=2
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/syrian-arab-republic?pageNumber=2
https://www.youtube.com/watch?v=llNP__bW-o0
https://www.endvawnow.org/en/need-help
https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker
https://www.unfpa.org/news/survivors-sexual-violence-need-healing-and-justice-even-amid-pandemic-leaders-assert
https://www.unfpa.org/news/survivors-sexual-violence-need-healing-and-justice-even-amid-pandemic-leaders-assert
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
http://wa.me/41225017023?text=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A7
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/myth-busters.html
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/myth-busters.html
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coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-بدلعربي:  

 busters-public/myth-for-2019/advice 

coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-أنظر أيضد: 

busters-public/myth-for-2019/advice 

o  :احِم نفسك واآلخرين-virus/protect-topics/corona-http://www.emro.who.int/health

others.html-and-yourself 

o  أسئلة وأجوبة:  - 19-كوفيد-topics/corona-hhttp://www.emro.who.int/healt

answers.html-and-virus/questions 

o )تعزيز استجدبة النظدم الصحي للعنف ضد المرأة )فيديو: 

https://youtu.be/Qc_GHITvTmI  

o فيديو(19-كوفيد مد الذي يمكنك فعله لمكدفحة وصمة العدشر المرتبطة بـ(: 

https://youtu.be/vinh0lIG1p0  
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