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 تمهيد

وتحالف أكثرمنشبكة الذييضم لسيداو، الظل لتقرير الحكومية قبلتحالفالمنظماتغير التقريرمن هذا قدم

 النسوية للمنظمات من )أكثر العراقيات النساء شبكة  بضمنها )20العراقية، الرافدين نساء وتحالف 2منظمة(

منظمة(،إضافةإلىمنظماتغيرحكوميةأخرى.22منظمات(،وتجمعالللعنفضدالمرأةفيكركوك)اكثرمن

.وقدتمبناءفصوله6921ةعاموهوأولتقريرظلتقدمهمنظماتالمجتمعالمدنيفيالعراق،منذتوقيعهاالتفاقي

حولاخرتقريرحكوميقدم6992علىماوردفيالتقريرالحكومي،وعلىالمالحظاتالختاميةللجنةسيداوعام

لها،ويركزالتقريرعلىالنساءالعراقياتفيظلالنزاعاتالمسلحةومابعدها.

التقريرإلىلجنةسيداومناجلتحديثالمعلوم ات،ودراسةوتحليلالسياساتوالتشريعاتالمتخذةفييوجههذا

وع والتفاوت الفجوة توسيع على تعمل التي ضعفها مواطن وتحديد بالمرأة، النهوض النوعسبيل مساواة دم

موضوعاًرئيسياً:62شمليواالجتماعي.وه

 تحفظات العراق على اتفاقية سيداو  .0

 مدى استجابة التشريعات الوطنية لسيداو  .4

 أستراتيجيات وقوانين للحد من العنف ضد المرأة .3

 الوصول إلى العدالة .2

 العنف ضد المرأة في المجتمع العراقي  .6

 االتجار بالنساء والدعارة .5

 المشاركة السياسية .1

 األحوال الشخصية والعالقات الزوجية .8

 األقليات  .9

 النساء المهمشات .01

 المرأة الريفية .00

 التعليم  .04

 الصحة  .03

 ماً وشامالً للثالثة عشر فصالً، حسب المجاالت التالية:يقدم التقرير تقييماً عا

 

 تقييمالقوانينوالتشريعاتواأللياتعلىأرضالواقعواالجراءاتالرسمية،ومدىاستجابتهاإلىاتفاقيةسيداو. .6

العراقنشاطمنظماتالمجتمعالمدنيفيالرصدوالمراقبةوحمالتالمدافعةوالضغطالتيتقومبهاحولالتزام .2

 .6222تجاهالمواثيقالدولية،وبشكٍلخاصسيداووقرار

توصياتمقترحةللمالحظاتالختاميةالجديدة. .2
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 الملخص التنفيذي لتقرير الظل

 
 منهجية اعداد تقرير الظل لسيداو 

التقريريعتبر -6992بينةالفتريغطيو،ةولتقريرظليصدرمنمنظماتالمجتمعالمدنيالعراقيةالمستقلأهذا

وقدتمتشكيلفريقتنسيقيبينمنظمات.ولغايةالوقتالحاضرمنأخرتقريرحكوميقُدمإلىلجنةسيداو2062

 حول الهادئ والمحيط آسيا لمنطقة الدولي المرصد منظمةدارةاالتصاالتمع،إلةالتحالف،ومجموعةعملمركز

وحلقاتالنقاشةوالتدريبيةواختيارالباحثينوترتيباللقاءاتالدوريوتجميعالمعلومات(،IWRAW) النساء حقوق

تقاريروبحوثالمؤسساتعلىةأيضاً،للرصدوجمعالمعلوماتمنكافةانحاءالعراق،واستندتالمجموعةالموسع

 .ومراكزالدراساتةوالمحليةللمنظماتالدوليةالدوريالتقاريروالرسمية

 

 لتقرير الظل ةالمنظمات العراقيتشكيل تحالف  . أ

كثرمنشبكةوتحالفللمنظماتالنسوية،أ،ضمةالعراقيةالنسويةتمتشكيلتحالفمنالمنظماتغيرالحكومي 

 العراق، مختلفانحاء  المنظماتمن اخرىمن  81بضمنها  شبكة النساء العراقيات ) اكثر من ومجموعة

منظمة( 44ظمات( وتجمع ال للعنف ضد المرأة في كركوك )من 6)منظمة( وتحالف نساء الرافدين 
1

وتشكلفريق. 

 صياغةتقريرالظلمن:

 أملكباشي -

 بسمةالخطيب -

 منالبطرس -

 القاضيهاديعزيز -

 هناءأدور -

 هناءحمود -

 

الفعاليات الرئيسية . ب

علىنهجأنيكونالتقريروطنياً، المجتمعالمدنيفيالعراق، أولتقريرظللسيداويقدمه فريقكتابة اعتمد

شامالً،تشاركياً،وتطوعياً،يغطيالواقعبشفافيةوكلمايتعلقبمواداتفاقيةسيداو،ويؤسسفيالعراقالستدامة

والبدمناالشادةبالدعمالمعنويوالماديالذيقدممستقبالً.سياقتقديمتقاريرالظلوالمتابعةمعلجنةسيداو

التقرير. وُعقدتلهذاالغرضمنقبلوزارةالخارجيةالنرويجيةلمنظماتالمجتمعالمدنيالعراقيةالنجازهذا

 لياتموسعة،وهي:اعدةفع

لإلعدادلكتابةتقريرالظلاألولاالجتماعالتحضيريالموسع2062األولمنكانوناألولقدفيبغداد،فيعُ .6

التمييزضدالمرأة)سيداو(،الذينظمتهشبكةالنساءالعراقيات،بالتعاونمعجمعيةأشكالحولاتفاقيةإلغاءكافة

العراقياتيةومنتدىاالعالمياتاألملالعراق يتناولو. عالنساءاقوتماالتفاقعلىانيكونتقريرالظلنوعياً

6222منفيظلالنزاعاتالمسلحةومابعدها،ومنخاللالتركيزعلىمحاورالتقاءقرارمجلساألالعراقيات

 معفقراتاتفاقيةسيداو.
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،فيأربيل،ورشةلمناقشةأساليبوآليات2062األولكانون69-61عقدتمنظمةتمكينالمرأةفيالفترهمن .2

المنظماتذ من مجموعة حضرته الظل، تقرير خاللكتابة وتم المجال. الميدانيفيهذا العمل في اتالخبرة

 .مجموعاتالعملوالنقاشاتتحديدالمحاورالرئيسيةلتقريرالظل

تدريبمجمجرى2062فيمنتصفأيار .2 التركيزوالتنسيقفيبيروت، المرصدوعة بالتعاونمعمنظمة

 والمحيطالهادئحولحقوقالنساء آسيا فيورشة(IWRAW)الدوليلمنطقة ، العراقية األمل وجمعية ،

 حولآلياتكتابةتقريرالظلومراحله.

التي21تقديمقائمةالقضاياواألسئلةإلىلجنةسيداو،وحضوروفدمنالتحالفلالجتماعالتحضيريلجلسة .1

 .29/1/2062عقدتفيجنيففي

منقبلالمركزالعربيلتطوير .2 العملالوطنية األملعقدتورشة وبالتعاونمعجمعية القانونوالنزاهة حكم

ومدى،لمناقشةالدراسةالقانونيةالتقييميةحولالتشريعاتالعراقية2062تشرينالثاني2العراقيةفيبغدادفي

مع القاضيوالباحثالقانونيهاديعزيزمقاربتها تقرير–اتفاقيةسيداوالتيأعدها عضوفريقعملاعداد

 و.سيداالظلل

المنظماتإلىورشة2062كانوناألول2في .1 العديد دعوة تم لمناقشة، لتقريرعملوطنية النهائية المسودة

الناشطينعلىالتقريرقبلتقديمه.ينوالباحثالحظاتالمنظماتوادخالمالظل،و
2

 

 

  أوضاع المرأة ودور منظمات المجتمع المدنيموجز عام عن 

ولكنيفرضكلمن،العراقيةانتستجمعقواهابعدسنواتمنالحروبوالعقوباتاالقتصاديةتحاولالمرأة .6

الراهن األمني القانوني،الوضع التعليمواأل،والتهميشاالقتصادي،واالطار قطاع في لحقت التي ضرار

مستوىاألميّة خوفكبيرمناأل،وزيادة ويوجد فيالعراقنعقباتكبيرة. القادمة النعراتيام تزايد تيجة

تقييدحريةالتعبيرعنالرأيوالتجمع.فقدخلفو،المرأةاإلرادةالسياسيةفيقضاياوغياب،والتشددالطائفية

العقوبات من تدهوروثالثةاالقتصاديةعقد الحروب من اًكبيراًعقود االقتصاديةأوضاعفي البالد

فعلىالرغممنملياراتالدوالراتالتيخصصتلعملياتإعادةاإلعمار مؤسساتالتزال،واإلجتماعية.

 .2002فسادبشكٍلأكبرمماكانتعليهقبلعامالواإلدارةالدولةالعراقيةتعانيمنضعف

حيثبلغالعنف2009-2001الفترةالزمنيةمابين،مقارنةمعأفضلاآلنفيالعراقالوضع األمنييعتبر .2

لفترةالذروةةمستوياتمقاربإلىولحدالوقتالحالي،عودةالعنف2062منذنهايةعامتذروته،لكنسجل

لىتهميشالعديدمنإالسابق،فقدعمدالنظام2002قبلالماضييلقيبظاللهالعنفمن.واليزالةالمذكور

 والقانونيةحقوقالمرأة و،االجتماعية القياداتاللحشد عشائريةدعم خاللعهد المحافظة العقوباتوالدينية

 ,وتشكيلالمليشياتمثلفدائييصدام.6991وأطالقمايسمىبالحملةااليمانيةعام.األقتصادية

 

2.  العنف وتزايد العوامل هذه أدت جالتشدد والتطرف تناميإلىوقد الذي األمر هدف، النساء من اًعل

ل األمريكي الغزو عزز وقد الللمتشددين. في لعراق وهيمنة2002عام والعرقية الطائفية االنقسامات

ولمتعمداألحزا يمنالقياداتالعراقيةواألمريكيةعلىتثبيتالمبادئاألساسيةأبالسياسيةاإلسالمية.

 المجال فسح الذي األمر للمساواة، والعناصرللعادات الواألعرافالقبلية والدينية فيالمحافظة متطرفة

فيللمرأةاالنجابيدورالفقطعلىوالتركيز،استغاللالقانونلتعزيزمواقفهاالمتحفظةتجاهحقوقالمرأة

 خدمةالعائلةوالتبعيةللرجل.

 

الحالةترديسبباألساسيإلىفياألماكنالعامة.ويعودالحرية الحركة فيتعاني النساء من تقييد كبير    .1

منجهةرغمكثرةعددهمضعفتأهيلاألجهزةاألمنيةومنجهة،لميليشياتوالعملياتاالجراميةلاألمنية

                                                           
2
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عنأخرى. األخبار منهن الغالبية تتحاشى العنفواالعتداء، إلى تتعرضالنساء الحادثخشيةوعندما

تُ الحاالت من العديد وفي عموماً، والمجتمع أسرهن من اليهن يوجه الذي واالتهام واللوم قتلالفضيحة

الضحيةعلىأيديأسرتهابحجة"غسلالعار".ومثلهذهالممارساتتحصلفيسائرأنحاءالعراق.

منجهةأخرىتعانيو.أساسنوعالجنسوتهديداتعلى،تواجهالكثيرمنالنساءتهديداتطائفيةمنجهة .2

مناألقلياتالعرقيةاتالنساء المهجرغالباماتكونوعلىالمستويينالشعبيوالوطني،النساءمنالتوتر

والدينيةأشدالفئاتضعفاً..وتقودالنساءعائلةواحدةعلىاألقلمنضمنثمانيةأُسر،علىالرغممنأن

النساءمناألقلياتذواتالمناصبوعنالعمل.ت%منالنساءعاطال16 الوطنيتواجه علىالصعيد

البارزةفيوسائلاإلعالمأوالسياسةأواألعمالتهديداتمزدوجة،تتراوحمابينالتمييزفيمكانالعمل

 تهديداتبالقتلواإلغتيال.إلى

فيالعملعلىتنميةغيرالحكوميةقيامالعديدمنالمنظماتمع:اإلفالت من العقاب والفسادتزايد حاالت       .1

النتائجغيرمشجع،القدراتفيمجالقطاعياألمنوالعدالة النساءةالتزال من واليزالخوفالعديد ،

يديأمعاملةعلىوءزالالمرأةتشهدمضايقةوستماوتعرضنلإلعتداءأوالمضايقة.ماإذامقاضاةالشرطة

والشرطةورجالاألمن والجهازالقضائي، علىاعتادتالمرأة منالعقاب. الصمتخوفاً لزم وما زالت،

 ة.سائدةوعرفيةسبابعشائريألةالمخاوفموجود

ارتفاعمستوياتالعنف.إلىاثرعقدمنالعقوباتاالقتصاديةوالتهديداتاألمنيةالمتعلقةبالحربواالحتالل .1

ظهرت وقد مثل  النساء الزوجات المهجورات، واألراملفئاتمن غير بهممعترفالواألطفال دفع، كما

عوائل فتياتهم إجبار على والجنوبية الوسطى المناطق في تكاليفالزواج المبكرعلى من للتقليل كوسيلة

العائلة،مبررينأنالهدفيكمنفيتوفيراألمنواإلستقرارلتلكالفتيات.وقداستمرتهذهالممارسات،البل

 .وصلسنالزواجفيبعضالمناطقإلىعشرسنوات

أساسيمنالقادةعدموجوددعمرغملمصالحة الوطنيةل بالترويجتقومالعديدمنمنظماتالمجتمعالمدني .2

،السياسيين.فقدقادتهذهالمنظماتمبادراتعديدةللوصولإلىمختلفالمجموعاتالدينيةوالعرقيةوالقبلية

الجنسين، كال العيشالمشتركمن بعوامل في،لتذكيرهم علىمبادئالتعايشالسلميوالتسامح وتشجيعهم

قامتبتنفيذتدريباتفيمجالحلالنزاعاتوالحوارو.فالطائفيمنمستوياتعاليةمنالعن مناطقتعاني

 والبرامجاإلنمائية.

شبكة النساء  قدتأسست.ف2002فيالعراقبعديجابياًإيعتبروجودمنظماتمحليةلهافاعليةوإستدامة،واقعاً .9

يثمانأكثرمنيضمتجمعوهيعبارةعن،العراقيات منظمةمنمختلفأنحاءالعراق، وممولةمنقبلن

وقداستطاعهذاالتجمع.ولمتؤثراإلنقساماتفيالمجالالسياسيعلىجهودهمالجماعية،األعضاءأنفسهم

ؤمنبأنتقدمالمرأةهوالمقياسالحقيقيييذسياسية،التابعأليةجهةالوغيرالديمقراطيالمدنيالمستقل،

المجتمع لتقدم ال. جهود تنسيق الشبكة بناءوتستهدف في الحكومية غير النسائية والتجمعات منظمات

العنفوكلمظاهرالتمييزضدالمرأة،القضاءعلىالديمقراطيةوسيادةالقانونوحقوقاإلنسان،والعملعلى

 فيالعراقالجديد.

 

تهاالحركةالنسائيةوبنجاحزعلىسبيلالمثالمنالنتائجالمهمةالتياحر،مكاسبهامةالنساءعلىحصلت .60

اعتمدتهذهكما%.22سبةالتقلعننبفيمشاركةالنساءالكوتا  أليةعلىالدستورالعراقيالنصفيهو

كوتاال انتخابات مجالسفي لعام اإلنتخابات2009المحافظات في بنشاط المشاركة على المرأة وواظبت .

النزاعواإلستفتاءعلىالدستورعلىالرغممن إالانالتهديداتاألمنيةوتصاعد لمشارك، تهنهناكتحجيم

السالم.لنزاعاتواستتباباالمنوفيالمفاوضاتبينالقوىالسياسيةلحلاالفعالة
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،"صرخة نساء العراق: اوقفوا الكارثة االنسانية"مؤتمرالحركةالنسائيةالعراقية:ويمكناإلشارةهناإلى .66

 الذينظمته مع بالتعاون العراقية األمل )جمعية للمرأة المتحدة اإلنمائيلألمم فيUNIFEMالصندوق )

فيكانونالثاني وتن2002بغداد ا، منها محاور، والتهجـيــر ولعدة النساء، العنفضد واالتجارجرائم ،

عضوا22ًخص،بينهمش200،حضرهأكثرمنمعاناةالمعتقليناألحداثوعوائلهم،وودعارةالغير بالنساء

الرسمية األجهزة ممثلي من والعديد اإلنسان، حقوق ووزيرة رئيسالمجلس، فيهم فيمجلسالنواببمن

 والمنظماتالدوليةوالسلكالدبلوماسيووسائلاالعالم.



وتقويةالمرأة،قامتمنظماتغيرحكوميةمحليةبقيادةحمالتناجحةلمنعالعنفضدالمرأةفيكركوككما .62

الذيينصعلىمشاركةالمرأةفيعملياتالسالمواألمن.فقد،0346قرار مجلس األمن  علىبناءً،األميّة

،النشاطاتهذهيةمحدودوبالرغممنعتصامات.االوتنظيمعقياتوالحمالتالعنفيةعنطريقجمعتنظم

 المدني المجتمع قدرة على تدل لكنها جبالعمل بناء الثقةعلى المواطنينسور منبين اإلنقساماتللتقليل

،كماكانلهاتأثيرواضحعلىتبنيمؤسساتالدولةمفاهيمالنوعاالجتماعينوالطائفيةالتيعززهاالسياسي

ستراتيجياتوالخططاالجتماعي،وتجسيدهاأيضاًفيالوالعنفالقائمعلىأساسهوالميزانيةالمستجيبةللنوع

 الوطنية.



المرأة،مكينمشاريعتبدعمبرامجو(ةدوليةوصناديقتنميةمممتحدأ)منظماتوالمجتمع الدوليمعاهتمام .62

فياً،مهماًمرأشاركةالمجتمعالدوليومبقىاهتماميفيالتطبيقوالتمويل.لكنغالباًماتميزتبضعفلكن

صواتنشطاءأخذمقترحاتوؤويجبانت.فيالعراقةالحثعلىالعملوفقمعاييرحقوقاإلنسانالعالمي

ويجبالتشديدعلىسبلالتعاونمابينالمجتمعالمدني،يةمنهاوالنسوصاًصبعيناالعتبارخينالسالمالمحلي

وتعزيزالمحاسبةوالشفافية.لذايتوجباحترام،والمجتمعالدوليمنجهةأخرى،والحكومةالعراقيةمنجهة

وهناالبدمناإلشارةإلىالمجتمعالمدنيوالتزامهفينشرالسالمرغموجودبعضالتحديات.ودعمجهود

حولتمديدوالية)يونامي(فيالعراقلسنةواحدة،وماتضمنهفي)2062(2016قرارمجلساألمنرقم

بناءالديمقراطيةوحمايةفيتوطيدالتزام البعثة بتقديم الدعم والمساعدة للمجتمع المدني إلى جانب الحكومة

حقوقاإلنسانومساواةالنوعاالجتماعيوتحقيقاالصالحاتالقضائيةوالتشريعيةفيالعراق.وكانذلكمن

صيف في نيويورك إلى العراقيات النساء لشبكة النسوي الوفد نشاط 2062نتائج من بدعم عمل، فريق

ب المعني الحكومية غير المنظمات والسالم (NGOWG)واألمنالمرأة ولقاءاته ، البعثاتمع من عدد

 والتوصياتالتيقدمهالهم.وممثلينعناألممالمتحدةواألممالمتحدةمجلساألمنالدبلوماسيةفي

 

مربالغاألهمية،ويمكنانيكونلتراجعالوجودالدوليأاالمجتمع المدني واستقالليتهمنظمات استدامة ان .61

يدفعباتجاهالشراكةالمحليةالكاملةفمنجهةقد.هذهالمنظماتوسلبيةعلىةآثارايجابيالمكثففيالعراق

الو والرصد بشكلٍمراقبة أخرى،حياديمهني. حولاألىدلاًقلقولّدومنجهة امكانيةغلبية استدامةعدم

6رقمكردستانالعراقإقليمحكوميةفيالاتغيرمنظمبسببقلةالتمويل.لقدساهموجودقانونالمجهوده

االتحادي،لميخصصالقانونعلىصعيدالحكومةاالتحاديةماأ.تقديمالدعمالماليللمنظماتإلى(2066)

 (2060)62رقم موارد الحكوميةأية غير المنظمات اقتراحو،لدعم غيرهناك المنظمات قبل من مقدم

للمنظماتغيرالحكومية.دعمنشاءصندوقإللمدنيالنيابيةالحكوميةبالتعاونمعلجنةمؤسساتالمجتمعا

تعاون السلطات لميثاقالنهائيةذلك،هناكمبادرةأخرىقطعتأشواطاًجيدةفيمناقشةالمسودةإلىإضافة

معشراكةبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذيةةللدفتحآفاقجديإلى،يهدفالعامة مع المنظمات غير الحكومية

منظماتالمجتمعالمدني.
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 تقرير الظلملخص 
 

 تحفظات العراق على اتفاقية سيداوالفصل األول/  

قر مبدا أ 2002الرغم ان دستور العراق  على، ز( -) ومن سيداو بفقرتيها  2 المادة على ا  تحفظمما زال العراق 

ومن الجدير بالذكر، كما ان هناك . 41و  41المادتين في تمييز الفرص بدون  تكافؤ مام القانون وكفالةأالمساواة 

في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل العراق، بدون تحفظ، لهاتين الفقرتين نص مماثل 

 من الدستور. 410(، والزال نافذا  كونه لم ُيعدل ولم ُيلغى، ومحمي بالمادة 4990) 491 رقم بالقانون

 راق القانونشّرع الع .6 )(2066)22رقم المادة على العراق جمهورية تحفظ الغاء اتفاقية9المتضمن من )

التمييزضدالمرأةالمنصوصعليهفيالمادةالثانيةمنقانونتصديقاالتفاقيةرقمأشكالجميعالقضاءعلى

11(6921.) الحكومة سيداوأعلى لجنة إلى التحفظ رفع عن تفاصيل ترسل ن تطلب من السلطات او،ن

وتفعيل اجراءات التنفيذ وتعميمه على كافة دوائر الجنسية.ن التنفيذية تطبيق القانو

 ونرى أننها تتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية. أوبحجة  41الزالت الحكومة العراقية تتحفظ على المادة  .2

( 4929) 411رقم  حوا  الخصيي  الناذ هناك موجباً البقاء التحفظ علىيها ألنها تتطابق مع قانون األليس 

على العهد الدولي للحقوق المدنية  4994وما يعزز مطالبتنا هذه ان العراق سبق أن صادق في عام المعّدل. 

على نفس محتوى  21والسياسية بدون تحفظ، الذي ُيعتبر جزء من النظام القانوني العراقي، وينص في مادته 

 من سيداو.  41المادة 

 / مدى استجابة التشريعات الوطنية لسيداو الثانيالفصل 

 4116من دستور  02وتعارضها مع المادة  20المادة  . أ

(منالدستورالتيتؤكدعلى61وتتعارضتماماًمعنصالمادة)(منالدستورلعدمالمساواة،16تشّرعالمادة) .6

وتشّكلتهديداًلوحدةالتشريعالوطنيولسيادةالقانونومؤسساتالمساواةأمامالقانونبدونتمييزبسببالجنس،

والقوميات المذاهب مختلطة الزيجات على القائم العراقي للمجتمع االجتماعي النسيج وحدة تهدد كما انفاذه،

ينتجعنذلكمن وما األحوالالشخصية، رجالالدينفيتنظيم وتكّرسالتمييزالطائفيوهيمنة واألعراق،

الذييحفظللمرأةالكثيرمنالحقوقفيالزواج(المعدل،6929)622لغاءقانوناألحوالالشخصيةالنافذرقما

والطالقوالنفقةوالحضانةواألرث.

ونتيجةحملةالمدافعةوالضغطالتيقامتبهامنظماتالمجتمعالمدني،استجابتلجنةالتعديالتالدستوريةفي .2

ا2001 ضمن وضعها األحزابعلى مساعي تتواصل ذلك، من وبالرغم للتعديل. المدرجة الخالفية لمواد

وزارةالعدل،فيتشرينالبدمناإلشارةإلىمبادرةفيهذاالصدد،.و16فرضالمادةأجلالسياسيةالدينيةمن

استناداًريمشروعي قانوني األحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الجعف،وبشخصالوزيربتقديم2062األول

الجعفري، الفقه إلى الطفالتبعمر زواج يبيح ويكرس9الذي الزوجات، وتعدد المؤقت، والزواج سنوات،

األحوال الدينيالطائفيفيتنظيم ويعززالفكر العشائرية، األعرافوالتقاليد وتحكم للمرأة، النمطية الصورة

لمابعداالنتخاباتوبعداستشارةالمراجعالدينية،أيان.وقداتخذتالحكومةقراراًبتأجيلالنظربهالشخصية

.2061المشروعينقديُعادالنظربهمافيحالفوزاألحزابالسياسيةالدينيةفياالنتخاباتالقادمةفينيسان

قوبدورهامنظماتالمجتمعالمدنيقدأكدترفضهاالتاملهذينالمشروعين،ومايجلبانمنمخاطرعلىحقو .2

العراق.المرأة في المدنية الدولة وبناء المواطنة وحقوق ووحدته المجتمع استقرار على وكذلك ومكاسبها،

 وستواصلالمنظماتحمالتهافيالضغطبعدمتمريرالمشروعين.



 ( 0959) 000المواد التمييزية من قانون العقوبات رقم  . ب
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والزال(،6919)666هناكعددمنالنصوصالتمييزيةفياألحكامالجزائيةالواردةفيقانونالعقوباترقم .6

العملبهاسارياًفيالمحاكمالعراقية،حيثالتتساوىالعقوبةلنفسالفعلبينالرجلوالمرأة،كماانبعضها

وهيتتناقضمعمبدأالمساواةأمامالقانونالذي.يسمحبافالتالجانيمنالعقابرغمارتكابهجريمةمتحققة

(منالدستور:)اناألسرةأساسالمجتمعوعلى29المادة)منالدستور،كماتتعارضمع61أكدتعليهالمادة

تضمنتهالفقرةرابعاً ولعلاألهمما الدينيةواالخالقيةوالوطنية(. وقيمها منذات الدولةالمحافظةعلىكيانها

والمجتمعالماد والمدرسة األسرة في والتعسف العنف أشكال كل )تُمنع على: نصت التي هذهة إن كما .)

النصوصالتنسجممعاألحكامالعامةالواردةفيالعهدالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسيةوالنصوصالواردة

الرجل،وضمانالحمايةالفعالةلهافي)سيداو(التيتوجبفرضالحمايةالقانونيةللمرأةوعلىقدمالمساواةمع

.6921و6910عنطريقالمحاكمذاتاالختصاصباعتبارهماقوانينوطنيةبعدالتصديقعليهافيعام

منالدستور،61ورغمقياموزارةحقوقاإلنسانبتقديممقترحاتلتعديلأوإلغاءهذهالمواداستناداًلنصالمادة .2

السياسيةوا فيتعطيلالتعديلإالاناإلرادة الدولةقدساهمتجميعها لعاداتوالتقاليد،اضافةلضعفأجهزة

منصف تشريع أجل "من عنوان: تحت مستمرة مدافعة بحملة المدني المجتمع منظمات وقامت المواد. لهذه

اردةفيوتقديممشروعتعديالتعلىعددمنهذهالنصوص.ونوجزأهماألحكامالتمييزيةالو،لحقوقالمرأة"

قانونالعقوبات:

 ( 20المادة:) تبيحللزوجتأديبزوجته،واعتبرتذلكالفعل"حقاً"حتىلوتسببذلكالحقبإيذاءالزوجة

فياألسرةأوالمجتمعأوفيالمرأةوسبّبلهاضرراً،سواءكاننفسياًأوجسدياً،ومندوناعتبارلموقعتلك

اآلباء تأديب أباح حيث القاصرين، األوالد خانة في يصنفه عندما االهانة في النص ويمعن العمل. محل

 والمعلّمينومنفيحكمهماألوالدالقصر.

 ( 048المادة)برعذراًالتيتنّصعلى:)االعذارالقانونيةإماأنتكونمعفيةمنالعقوبةأومخففةلها...ويعت

وقداستقرت ارتكابالجريمةلبواعثشريفةأوبناءعلىاستفزازخطيرمنالمجنىعليهبغيرحق(. مخففاً

وقدتكاتفالتشريع يسمىغسلالعار. المخففةفيجرائمما علىتطبيقاالعذارالقانونيّة التطبيقاتالقضائيّة

سهبحقالمجنىعليها،وتنزلالعقوبةالمفروضتطبيقهاوالفقهوالقضاءفيمنحالجانيسلطةتنفيذحكمهبنف

عليهمناالعدامأوالسجنالمؤبدإلىالحبسستةأشهرفياحياٍنعديدة.

 ( 311المادة:)و الرجل بين مختلفاً موقفاً النصالقانوني هذا الخيانةالمرأةاعتمد فعل ارتكبا قد باعتبارهما

نقبلالزوجللخيانةالزوجيةغيرخاضعللمساءلةالقانونية،إالإذاارتكبالزوجية.فقدجعلتالفعلالمرتكبم

 فيمنزلالزوجية،أيانالمشّرعيعطيرخصةللزوجلممارسةالزنىخارجمنزلالزوجية.

 ( 381المادة:)كلزوجحّرضزوجتهعلىالزنىفزنتبناءعلىهذاالتحريضيعاقببالحبس(.بمعنىإذا(

ركنالماديلهذهالجريمةبوقوعفعلالزنىفإنالتحريضوحدهاليشكلجريمة.ولكنفيمالوزنتلميتحققال

(،وعجزتالزوجةعنإثبات211الزوجةبناءعلىذلكالتحريض،وأقامالزوجالشكوىعليهاوفقالمادة)

نلكرامتها.التحريض،فإنهاتنالالعقوبةالمقررةلجريمةالزنى،وهذااجحافلحقهاوامتها

 ( 398المادة):بين زواجصحيح عقد إذا للعقوبة المخفّف القانوني بالعذر الجاني إلىشمول تذهباألحكام

إلىالمادتين) و)620مرتكبفعلاالغتصابباالستناد أخر626( إكراه أمام تكونالضحية وهنا عقوبات. )

ا وافالت باإلكراه، الزواج وهو االغتصاب، فعل متحققةيضافإلى جريمة ارتكابه العقابرغم من لجاني

 أركانها.

 ( 219المادة):أعطتالعذرالمخففللرجل:"يعاقببالحبساذافاجأزوجتهأوأحدمحارمهفيحالةتلبسها

إنهذهالمادةبنصهاالمذكوربالزنىأووجودهافيفراشواحدمعشريكهاإذاقامبقتلهمامعاًأوقتلأحدهما".

للعار،والينطبقعلىالمرأةلتمييزاًضدتشكّ فيماالمرأة،إذانهاعذرقانونيمخففللرجلالذييقتلغسالً

 فاجأتزوجهايالطبهفيفراشالزوجيةفقتلتهما.

  ( 241المادة):وخطفهاوبينالمجنيعليها،المرأةتنصفيماإذاعقدزواجصحيحبينمرتكبجريمةاحتجاز

أوقفتحريكالدعوىوالتحقيقفيهاواإلجراءاتاألخرى،األمرالذييتيحللجانياالفالتمنالعقوبة.
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  أستراتيجيات وقوانين للحد من العنف ضد المرأة / لفصل الثالثا

،التي2062فيأذارالمرأةالستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد اتخذتالحكومةخطوةإيجابيةبإقرار .6

ولحد2062شاركتبكتابتهامنظماتالمجتمعالمدني،لكنهالمتخصصلهاالمواردالالزمةفيميزانيةعام

 اآلن.

وتماعدادالمسودةلهابدعمدولي،ستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة،الجرىالتداولمنذعدةسنواتلوضع .2

 ولحداآلنلميتماطالقها.

و .2 مسودة انجاز من مشروع  قانون الحماية من العنف األسريبالرغم األول تشرين تزال2062في ال ،

الحكومةمتأخرةفيتحويلهلمجلسالنوابمنأجلتشريعه،بالرغممنمطالبةالمجتمعالمدنيبتشريعهباسرع

 جةالملحةله.وقتللحا

يحقق،(4100) 8قانون مناهضة العنف األسري رقم  حكومة اقليم كردستانأقرت .1 ولم يتعثر، لكنتطبيقه

الغرضالمنشودمنهفيإيجادالحمايةالقانونيةللمرأةبسببعدمصدورتعليماتتوجيهيةخاصةبتنفيذالقانون،

 وعدماستكمالتشكيالتلجانالمصالحةالتينصعليهاالقانون.

 

 الوصول إلى العدالة / الفصل الرابع

عقوبة االعدام  . أ

، فقد جرى 2042حسب التقرير السنوي لوزارة حقوق اإلنسان عن أوضاع السجون ومراكز االحتجاز في العراق 
إمرأة. وجرى تنفيذ  41شخص من بينهم  119بـ  44/44/2042ولغاية  2002خالل السنوات  االعدامتنفيذ حكم 

سجينة تنتظر تنفيذ حكم االعدام بها، وعدد منهن ينتظرن  12وهناك . 2041خالل العام  نساءحكم االعدام بخمس 
 . تنفيذ االعدام بهن منذ سنوات

 

 النساء في مراكز االحتجاز والسجون . ب
محتجزة  4412جد توو. إلى وجود اكتظاظ كبير داخل السجون أي فوق طاقتها االستيعابية أعاله يشير التقرير .1

بالتعذيب للمحتجزات  مسجلة هناك حاالت االحتجاز في العراق.في عموم السجون ومراكز  2042لغاية نهاية 

، وفق تقارير المنظمات الوطنية والدولية وبعثة يونامي ولجنة حقوق والتعرض لالغتصاب أو التهديد به مسجلة

إلى الحضانة  السجون تفتقرو. إدارة السجون نتيجة الهماللمحتجزات الت وفيات اوهناك حاإلنسان النيابية. 

نساء،  اصة باألطفال المالزمين ألمهاتهم من النزيالت، كما هو الحال في سجن النساء في بغداد وسجن الحلةالخ

 االحتياجات الخاصة.  اتوتكاد تفتقر تماما  إلى أية امتيازات أو تجهيزات خاصة بذو

 تشعر البعثةبأن " 2112للنيف الثاني من عام  تقرير بعث  يونامي حو  حقوق اإلنسان ذي العراقأشار  .2

لفترات  المدانين بالسجن من بالمائة 42 على حكم حيث األحكام: لبعض المفرطة القسوة ازاء أيضا   بالقلق

 ثلثي النساء على وحكم البغاء، ممارسة أو بالزنا المتعلقة التهم في المؤبد السجن إلى عاما 42 بين تتراوح ما

 . "باإلعدام بالقتل إدانتهن تمت اللواتي

يؤدي إلى ان ألعمال منظومة العدالة الجنائية،  الساندة الدولة الحماية لمؤسسات ألياتغياب نشير إلى ان  .1

لالنتهاك والخطر العديد من النساء ممن تنقضي مدة محكوميتهن أو ممن يتم اطالق سراحهن حياة  تتعرض

 وتقاليده والنظرة الدونية تجاههن. المجتمع بسبب عادات

 

 / العنف ضد المراةالفصل الخامس 

تتعرضالمرأةإلىارتفاعمستوياتالعنفضدهانتيجةلتراكمسياساتالنظامالسابق،وماجّرعلىالبالدمن .6

منعملياتارهابيةوقتلوتهجير،أدىإلى2002حروبوحصارقاسي،اضافةإلىماافرزتهمرحلةمابعد
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 لألوضاع المتكامل المسح بينافرادالمجتمع,كمااشارالىذلكارتفاعمعدالتالبطالة،وازديادمستوياتالفقر

 ، (WISH 2011-Iالعراقية ) للمرأة والصحية االجتماعية

ومنالتحدياتالتيتواجهالمؤسساتالرسميةومنظماتالمجتمعالمدنيفيتناولهذاالموضوعهواالفتقاد  .2

.فيهذاالمجالالىقاعدةبياناتواحصاءاتوقلةالدراساتوالبحوث

يتناول ملخص تقرير الظل: العنف االسري، ختان االناث، مايسمى بجرائم الشرف، زواج القاصرات، الزواج  .3

المؤقت، وعنف جراء المظاهر المسلحة نتيجة االحتالل األمريكي والعنف الطائفي، وحمالت منظمات المجتمع 

 المدني.

 

 العنف االسري . أ

بالشتموالضربوالتشويهالعنفاالسرياليزالمناألمو .6 االعتداءعلىالنساء فقضايا رالمسكوتعليها.

 المادة اطار ضمن قانونيا ومغطى والدين، بالعاداتوالتقاليد في16مبررا ومتجذراً العقوبات، قانون من

الوعيوالتنشئةاالجتماعيةالخاطئة،ويمتدإلىمؤسساتالدولةوصناعالقرار.

األسريمنأولوياتنشاطومطالباتالحركةالنسويةفيالعراقوالمنظماتالدوليةمابعديعتبرمكافحةالعنف .2

،بالتركيزعلىأهميةتبنيالحكومةستراتيجيةوطنيةلمناهضةالعنفضدالمرأة،وإيجاداأللياتلحماية2002

عل العمل ينبغي التحدياتوالعقباتالتي الوقتذاته وحددتفي المعنفة، فيالمرأة التاخر ومنها: تذليلها، ى

لنساءالمعنفاتوقلتهافيلفتحمالذاتأمنةلغياباإلرادةالسياسيةاصدارقانونالحمايةمنالعنفاالسري،و

الباحثات اعداد في ونقص األسرة، حماية دوائر في العاملة الكوادر مؤهالت وضعف كردستان، اقليم

 الموارد وقلة بمراكزاالجتماعياتفيها، الدوائروالحاقها لهذه ونقصالبنىالتحتية لها والتخصيصاتالمالية

العنفضد غيابالوعيبقضية للناجياتمنالعنف، تاهيل متكاملوبرامج احالة نظام وجود ،عدم الشرطة

المرأةوبرامجالتاهيلللعاملينفيالجهازاالمنيالقضائي.

 

 ما يسمى بجرائم الشرف . ب

تدهورالوضعاألمني،وظهورالجماعاتالمسلحةوالتطرفالدينيوتنامياألعرافوالتقاليدالعشائريةفي .6

)المادة قانوني بغطاء العقوبة من الجاني وافالت والعدالة، االمنية المؤسسات الىضعف اضافة المجتمع

تمايسمىبجرائمالشرف،مع(،اسهمكلذلكفيارتفاعمعدال6919)666منقانونالعقوباتأ(-622

تبريرهااجتماعيا،وهيتزدادبالريفعنهافيالمدينة.

بطريق .2 وتكونأما وقدراً. أوقضاء مجهول، تسجلضد انأغلبحاالتقتلالنساء وبينتملفاتالقضاء

 الحرقأواالنتحار.



 ختان اإلناث  . ت

لكنهانادرةالحدوثفيتتعرضالفتياتإلىالختان،وخاصةفيمناطقاقليمكردستانوفيمحافظةكركوك، .6

،شمل2009و2001وسطالعراقوجنوبه.ويشيراالستطالعالذياجريمنقبلمنظمةوادياأللمانيةفي

%مناإلناثقدتعرضن12نحوقريةوناحية،ان100مدنالسليمانيةوأربيلومنطقةكرميان،فيأكثرمن

ان9–1اللواتيأجريتلهنعمليةختانتتراوحاعمارالفتياتبينللختان،وأغلبالفتيات كما سنوات.

%منفتياتكركوكقدتعرضنلعمليةالختان.تقومباجراءهذهالعمليةنساءكبيراتفيالسنليسلهن22

خبرةطبية.

العنففيادراجاقليمكردستاننجحتالمنظماتالنسويةفي .2 منعوتجريمختاناإلناثفيقانونمناهضة

ورغمصدورالقانونلكناجراءاتتفعيلهمنجانبالحكومةالتزالبطيئة،كماان(.2066)2األسريرقم

 مؤشراتالظاهرةالتزالعالية.



 زواج القاصرات . ث
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6.  بعد كبير بشكٍل مبكرة بسن الفتيات تزويج  ظاهرة االقتصادية2002ازدادت األوضاع تردي بسبب ،

واألمنية،وتفشيالجهلواألميّة،وسيطرةاألعرافوالتقاليدفيتعزيزالصورةالنمطيةللمرأة.

بنسبة .2 الظاهرة -62ةالعمرية)%بينالفئ69تبيناالحصاءاتأنالنساءفيمناطقالجنوبتعرضنلهذه

%،60(،بينمافيإقليمكردستانالتتعدىالنسبةلنفسالفئةالعمرية69

سنوات.ويحصلهذاالزواجخارج60،وقديصلفيبعضاألحيان62كماتزدادحاالتالزواجدونسن .2

الذييؤديإلى األمر الدين، لدىرجل النساءالمحكمة، اثباتنسبأطفالهضياعحقوق وصعوبة هذان.

على السيما خطيرة اجتماعية آثار من تسببه وما المحكمة خارج تجري التي الطالق حاالت عن فضال

  األطفال.



الزواج المؤقت . د

االقتصادي،فيالغالببسببالعوزوتلجأالنساءله،وبشكٍلملحوظفيالسنواتاألخيرة،،انتشركظاهرة .6

أكثرمنتعلقهبالحريةالدينيةوالحاجةالجنسية،وكذلكازديادشريحةاألرامل،وتفضيلالعديدمنالشباب،

 .ومنهمالعاطلينعنالعمل،الزيجاتالمؤقتةعلىالزيجاتالدائمة

االتالزواجالمؤقتالزواجالمؤقتغيرمعترفبهقانوناًوغيرمقبولاجتماعياً،لكنمايثيرالقلقزيادةح .2

التوجداحصائياتعنهذهالزيجات،ألنهاغالباماتتمفيالسر.و.فيالجامعات

قانوناً، .2 المحمية وغير والضعيفة الفئاتالمهمشة من السيما للمرأة، استغالالً الزواجيُعتبر النوعمن وهذا

اكتسبتال  ما بعد األعرافوالتقاليد،وخاصة ونفوذاوالواقعةتحتسطوة قّوة المتطّرفة مجموعاتالدينية

اجبارالعديدمنالنساءفيالمناطقالساخنة،وباألخصفيمحافظةديإلى،وهنانشيرإلى.متزايداًفيالعراق

يغادرونأو كالقاعدة، والهويةمنالجماعاتالمسلحة مؤقتمنعناصرمجهولةاألسم علىالزواجبشكٍل

عنحقوقهن،وعنكيفيةيقتلونمخلفينوراءهمشر يحةمناألطفالبدونهوية،وزوجاتاليعرفنشيئاً

معالجةأوضاعأطفالهنبشكٍلقانوني.



 ، والطائفية(االمريكي عنف جراء المظاهر المسلحة )االحتالل . ذ

فيالمجتمعفيتقييدحريةالنساءوالفتياتفيالمحافظاتكافة،مماجراءالمظاهرالمسلحةلقدساهمالعنف .6

أثّرسلباًعلىتعليمهن،وانتشارظاهرةالزواجالمبكربقصدالحماية.كماتحملتالمرأةالعراقيةجراءهأعباء

الهجرةوالتهجيرالقسري،وتحملتضغوطمشكالتالترملواليتم،زدعلىذلكحاالتالتعرضللخطف

واالغتصاب.

2.  بالمداهماتفقد الترهيب في تجسد العراقية المرأة ضد مباشراً عنفاً األمريكي االحتالل قوات مارست

وتحت االحتالل. تعرضتلالغتصابمنقبلجنود كما بالسالح. أسرتها،والتهديد وألفراد واالعتقاللها

تلتعسفيةبحقالمدنيينغطاءمكافحةالجماعاتالمسلحةمنتنظيمالقاعدة،ارتكبتهذهالقواتعملياتق

القواتاألمريكيةفيبلدةحديثةفيمنالنساءواألطفال.مثال تشرين69العمليةاالنتقاميةالتيقامتبها

منالمنازلوقتل2002الثاني منالنساءواألطفال.21بالهجومعلىعدد بالرصاصبينهمعشرة مدنياً

اغتصابهاوقتلها،وقتلوتدعىعبيرقاسمالجنابيعاما61ًلعمرتبلغمنافتاةعراقيةوحادثاقتحاممنزل

هديل) الطفلة وشقيقتها الجنابيووالدتها حمزة قاسم المحمودية2والدها سنواتفيمنطقة أذار62في(

2001.

،عدا2062وحتىنهاية2002صحفيةتماغتيالهنمنذعام22وثّقمنتدىاالعالمياتالعراقياتاسماء .2

حا احصائيات وتشير االعالميات. من العديد لها تعرضت التي والتهجير والتهديد االعتداء وزارةالت

إلىازديادخطفالبناتخاللالسنوات العراقية 2002الداخلية حالة122وجرىتسجيل2001ولغاية

لنساء.حالةاختطافل691سجل2009اختطافللنساءفيجميعمحافظاتالعراق،بينمافيعام

1.  إلى اإلشارة المهم األعمالومن في النساء بتجنيد المسلحة الجماعات بقيام االنتحاريات، ظاهرة بروز

 االرهابيةاواستخدامهافياالعمالاللوجستيةوالتمويلية.
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 حمالت منظمات المجتمع المدني . ر

ُعقدْتالعديدمنالورشوالندواتوالمؤتمراتحولقضاياالعنفضدالنساءوالتمييزالذييتعرضنله.ويمكن.6

إلىالمؤتمرالوطني 2حولالعنفضدالمرأةفيالعراقالذيعقدتهشبكةالنساءالعراقياتفياإلشارةهنا

2062إذار أكثرمن منمختلفانحا100تميزبمشاركة العنفمندوباً منها: تناولستمحاور، البالد، ء

األسريوالقانونيوالتحرشالجنسيوتأثيراألعرافوالتقاليدفيزيادةظاهرةالعنفضدالنساء.

تديرالعديدمنمنظماتالمجتمعالمدنيفيمعظمالمحافظاتالعراقيةمراكزاإلرشاداألسريأوتسمىبمراكز .2

اتاجتماعيةونفسيةوقانونيةمجانيةلضحاياالعنفاألسريوالمجتمعي،التيلعبتالدعمالقانوني،تقدماستشار

النساء،وفيرصدوتوثيقاالنتهاكاتالتييتعرضنلها.وكذلكفي فيكسرحاجزالصمتعند مؤثراً دوراً

العنفو حول والمؤسساتالرسمية المجتمعاتالمحلية وفي النساء أوساط والتثقيفبين التمييزضدالتوعية

 مجلساألمن وقرار )سيداو( اطار في في6222النساء العاملين تمكين في برامج نفذت كما خاص. بشكٍل

 القانون نفاذ مؤسسات وفي القضائية والرعايةوالسلطة والصحة التعليم سلك وفي االجتماعيات الباحثات

 االجتماعية.

اءللناجياتمنالعنفاألسريوالمجتمعيفيمحافظاتمبادرةالمنظماتالنسويةبفتحعددمنمراكزاإليو .2

عوائلهن، مع ادماجهن وإعادة منهن، العديد حياة انقاذ في قدمتخدماتهامة ودهوك، وأربيل السليمانية

استدامة وصعوبة التمويل ضعف وبسبب النساء. العنفضد جرائم ضد العام الرأي تعبئة في وساهمت

لنسوية،فقدتمتسليمأغلبهاإلىالسلطاتالحكوميةإلدارتها.المراكزمنقبلالمنظماتا

 

 والدعارةبالنساء االتجار  / الفصل السادس

، التي أدت إلى ضعف 2001 -4990تمتد جذور المشكلة لىسنوات العقوبات االقتصادية الدولية منذ عام  .4

ت تزايد. وقد مجال الدعارة واالتجار بهمؤسسات الدولة وتدمير البنى التحتية، وتعرض النساء لالستغالل في 

منظماتالمجتمعالمدني،كانتو(. 2009-2001بسبب التهجير القسري والعنف الطائفي خالل ) هذه الظاهرة

 .وأهميةمكافحتهابيضتجارةالرقيقاألالمبادرةفيتسليطالضوءعلى،والسيماالنسوية

(، لكنه يحتوي على فجوات جدية ال تتطابق مع 2042) 21 اصدار قانون مكافحة االتجار بالبشر رقمورغم  .2

األالتعريف، مثال  فيالمعايير الدولية تعداد للجريمةمن المكونة وفعال حاالت، من هامتين حالتين رفع

وواالستغالل )االستعباد( التعريفالدوليهما في الواردة بالرق( منحاالتمع،)الممارساتالشبيهة انهما

لبشرالخطيرةالتييعانيمنهامجتمعناالعراقيكزواجالفصليةوزواجالشغاركصةبكصة.استغاللا

ه،تعليماتلالوضعمنلجنةاالتجاربالبشرتتسماالجراءاتالحكوميةبالبطءفيتطبيقالقانون،حيثلمتنته .2

فيالقانون المنصوصعليها اناللجانالفرعية تعملكما اآلنلم وهناكضعففيعملية.فعالبشكلٍلحد

ولكنلم،يواءالضحاياإلاًدارفيبغدادشؤوناالجتماعيةوالوزارةالعملاحافتتالتوثيقوالرصد.وبالرغممن

وبرامج،خطةعملواضحةإلىكماانالدارتفتقرالدار،إلىالواردةحاالتتمالحصولعلىمعلوماتبشأنالي

 تأهيلواعادةدمجللضحايا.



 المشاركة السياسية / الفصل السابع

  نخاط المجتمع المدني - أ
،اذقامتبعقد2002كانللمنظماتالنسويةنشاطواضحفيالحركةالسياسيةوماطرأعليهامنتغييربعد

رؤيتهابأننجاحعمليةالتحوالتالسياسيةوالديمقراطيةفيمؤتمراتوحمالتمدافعةوتوعية،طرحتفيها

فيالسلطةالسياسيةالمرأةالعراقالقائمةعلىأساساحترامحقوقاإلنسانوالمساواة،رهنبمدىمشاركة

%في10تبنتمطلبتمثيلالنساءبنسبةالتقلعنكماوفيالحياةالعامة،وإزالةكلأشكالالتمييزضدها.
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عمليةالمج تنظيم وفي بالدستور الخاصة اللجان في وكذلك المحافظات، ومجالس الوطني االنتقالي لس

بعدالعديدمنحمالتالضغطوالمدافعةتمتثبيتالكوتاكمادةدستوريةبتمثلنسبيللمراةبماالاالنتخابات.

رجاالًونساًء،المشاركة،(منهعلىحقالمواطنين20%فيمجلسالنوابوكذلكنصالمادة)22يقلعن

دفعت وكما التصويتواالنتخابوالترشيح. حق فيها بما السياسية، بالحقوق  والتمتع العامة، الشؤون في

وجاءت البرلمان في بالتمثيل مجالسالمحافظاتاسوة في النسوية الكوتا بأقرار المدني منظماتالمجتمع

.26/1/2001في2001ت/62ليارقمالموافقةبقرارمنالمحكمةاالتحاديةالع

 

 التمثيل النسائي في البرلمان - ب

6.  يحقق لم قضايا لصالح فاعالً دوراً النواب مجلس في المتميز بحجمه النسوي تحقيق،المرأةالتمثيل نحو

األحزابدوافعترشيحالكتلومنهاان،،ألسبابعدةوالسلم والتنمية األهدافالمنشودةالمتمثلةفيالمساواة

،والتمتلكمعظمهنخلفيةمناطقيةوقائمةعلىأسسقومية،طائفية،عشائرية،السياسيةألغلبالمرشحات

.ومساواتهاالمرأةعدمإيمانأغلبيةالنائباتبقضيةحقوق،وفيالعملالسياسيوالنسوي

حيثلمتمثلالمرأةفي،2002مجلسالنوابفيدورتهلعامتمييزعلىمستوىالتمثيلالنسويفيهناك .2

اقلبكثيرمنالتمثيلفياللجانذات فياللجانالرقابيةوالسياسيةوالتشريعية وجاءتمثيلها الرئاسة، هيئة

لجنةوهياالمن21االهتماماالسريوالخدميوالمدني،كماخلتمشاركةالمرأةفيستلجانمناصل

 والمياهواألهوار.والدفاعوالنفطوالثروةالطبيعيةوالزراعة

اللجان .2 ربع فيرئاسة المرأة بمشاركة البرلمانية الكتل البرلمانيلزم يطبققرارصادرمنرئاسة لم كما

،كماظلتثالثلجانبرلمانيةخاليةمنأيتمثيلنسويوهي2060البرلمانيةفيالدورةالبرلمانيةالحالية

األمنوالدفاعوالمصالحةوالعشائر.

هناكتراجعفيدورالمرأةفيصياغةالتعديالتالدستورية،وذلكلضعفتمثيلهافيلجنةالتعديالتكان .1

عضواً.20(،اذاقتصرالتمثيلالنسويعلىأثنتينمنأصل2009-2001الدستورية)

2. لجنة أداء اتسم األسروالمرأةلقد والطفولة )ة البرلمانيتين الدورتين 2002في 2060و عفبالض( دعمفي

معالدستورالتيأشاراليهاالتيالمرأةمشاريعالقوانينوتعديالتالقوانينالخاصةبحقوق االتفاقياتتنسجم

،بلالمرأة،بسببتباينوجهاتنظرعضواتهاحولالموقفمنحقوقوالمواثيقالدوليةالتيوقععليهاالعراق

النوعاالجتماعي،فهنيخضعنأليديولوجيةأحزابهنالدينية.انالعديداتمنهنليسلهنإيمانبقضيةمساواة

و2002قانونفيدورتية6000قضاياالمرأةلمتكنمناولوياتالبرلمانحيثانالبرلمانقدشرعحوالى.1

ولميكنمنبينهاأيقانونيخصالمرأة.2060

لكنتمتشكيلكتلةنسويةداخلالبرلمانلتفعيلدورالمرأةفيصنعالقرارالسياسيوتعزيزالمصالحةالوطنية،.1

أهدافهالعدةأسبابمنها،غيابالتنسيق،وعدموجودستراتيجيةوبرنامجعمل،تحقيقخفقتفيالكتلةالنسويةأ

 إضافة الصالحيات، يحدد قانوني اطار وجود وكذلكفقدإلىوعدم السياسية، الكتل عن القرار استقاللية ان

.التنافسبينالنائباتضمنالكتلةالواحدة



  ل النسائي في مجالس المحافظاتيالتمث  - ت

األحزابمنحيثدوافعترشيحالكتلو،فيمجالسالمحافظاتعنهفيمجلسالنوابالمرأةيختلفوضعال .6

،والتمتلكمعظمهنخلفيةفيمناطقيةوالقائمةعلىأسسقومية،طائفية،عشائرية،السياسيةألغلبالمرشحات

.العملالسياسيوالنسوي

العددالنهائيلتمثيلالنساءفيمجالسالمحافظاتفيعنبسببالصراعاتبينالكتلالسياسية،لميعلنلحداآلن .2

المرأةنظامتوزيعالمقاعدضمانحصولفيباتقداقرتعلماانالمفوضيةالعليالالنتخا،2062الدورةالحالية

ساسمجموعالمجالس،كماحصل،وليسعلىأالمقاعدفيكلمجلسمجموع%من22علىنسبةالتقلعن

.2009فياالنتخاباتالسابقةلمجالسالمحافظاتفي
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 المشاركة السياسية في السلطة التنفيذية - ث

وزاراتفي1الى2001وزارةفي21مناصل1تقلصالتمثيلالنسويعلىمستوىالوزاراتالحكوميةمن .6

،بسببالمحاصصةالطائفيةوالتمييزضد2060،وانتهىالتمثيلليصبحوزيرةواحدةللمرأةفيحكومة2001

،كما2062الىواحدةفي2002عام2المرأة.ولحقنقصانالتمثيلالنسويمنصبوكيلوزير،حيثتقلصمن

 .2انعددالنساءكسفيراتاليتجاوز

اليوجدتحديثفيقاعدةالبياناتالرسميةعنعددالنساءفيمواقعصنعالقرار،فالمنشورةفيالتقريرالحكومي .2

النساءإلىالرجالفيهذاالمجاللمعرفةحجمالفجوةبينهم.نسبةالتقريرلميوضح،كما2002تعودإلىعام

عنمفاوضاتتشكيلحكومةالشراكةالتغييبالمتعمدفيتمثيلالنساءعنمواقعصنعالقراربتهميشهنأستمرار .2

نهاكماا.الوطنيةومفاوضاتواجتماعاتالمصالحة،2060للقياداتالسياسيةفيربيلأعمالمؤتمرأو،الوطنية

والتغييبينطبقعلى .2062المزمععقدهخاللعاممناللجانالتحضيريةللمؤتمرالوطنيالذيكانعنبتيّغُ

المستقلةلالنتخابات أعضاءجمعتفيتمثيلها9،المشاركةكانتامراةواحدةمناصل2062المفوضيةالعليا

يالجندرواالقليات. النساءعلىدللوهذا بينصناعالقرارلتطويرمشاركة سياسية إرادة وجود فيمواقععدم

 صنعالقرار.

وجهدالمجتمعالمدنيفيضرورةتمثيل،حقوقاإلنسانالعليالمفوضيةاللةتشكيلأهملالتقريرالحكوميمسألقد .1

تمجلسالنوابعلىصوّقدف(.2002)22حسبقانونالمفوضيةرقم%20نسبةنبالمفوضيمجلسالنساءفي

الأعضاء لمفوضية )العليا المرقمة 9/1/2062(21حقوقاإلنسانفيجلسته ، اختيار منبين1وتم 61نساء

التيأصدرتعضو العليا، االتحادية المدنيدعوىإلىالمحكمة رفعتمنظماتالمجتمع وقد المرقمقراراً. ها

ءفيمجلسالمفوضينبمااليقلعنثلثأعضائهالبالغأربعةالذينصبجعلتمثيلالنسا،2062/اتحادية/12

.وبالرغممنمرورأكثرمنعامعلىقرارالمحكمةرابعاًمنقانونالمفوضية/2عشرعضواًحسبنصالمادة

 الدستورية المادة يتناقضمع ما وهو اآلن، لحد ينفذ لم لكنه قراراتالمحكمةالتيتنصعلىان91االتحادية

  .االتحاديةالعلياباتةوملزمةللسلطاتكافة



 المشاركة النسوية في اقليم كردستان - ج

و2002السياسيةفيكردستانحالةمتقدمةحيثارتفعتالنسبةفيالدورتيناالنتخابيتينالمرأةتعتبرمشاركة .6

2062 21من أ%22%الى رئاسة موقع احتالل وكذلك ، ورغم البرلمان. داخل سياسية كتلة العالقاتكبر

فقدجرىتمثيلالنساءفيمجالالسلطةالتنفيذيةكوزيرةوفيمجالسالمحافظات،فياالقليمةالطاغيةالعشائري

وضابطاتفياألجهزةاألمنيةوالعسكرية.وقاضياتوفيمنصبمديراتلألقضيةوالنواحي

 بصفة يظهرلذكورياالتسلط ان إال ،القيادي والعمل للمرأة السياسية المشاركة حول االتجاهات بعض تغيير رغم .2

الحكومي األداء في جلية غيروسيادي قيادي كمنصب الوزارية الحقائب وتوزيع، التوزيع في يتجلى وكذلك ،

المؤتمراتوالدورات وفي ،الحكومة أو المؤسسة مستوى على ،الرسمي التمثيل حيث منالمتكافئمقارنةبالرجال

.اإلقليم خارج اإلشرافية واإلدارات

 كماً المدني، المجتمع ومنظمات الحكومية واإلداريةوالمؤسساتيةلألجهزة والفنية المهنية القدرات فيضعفهناك .2

باإلضافةالمرأة ضد التمييز قضايا معالجة يخص فيما ،ونوعاً والوعي ضعف إلى ،  الكوادر قبل من المعرفة

.للمرأة اإلنسانية والحقوق الدولية واالتفاقيات الوطنية القوانين مجال في المعنيين

 

 العراق -كردستانإقليم في  المرأةشؤون على لالمجلس األ - ح

بتأسيسالمجلسخطوةايجابية،لتحسينتدخلالحكومةللنهوض61/62/2009يعتبرقرارحكومةاالقليمفي .6

اال فياالقليم، المرأة ضعففيبواقع معوجود قانونخاصبه، وجود الىعدم يفتقر زال انالمجلسما

.القدراتالبشريةوالماليةالتيتعنيبالنوعاالجتماعي
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ان .2 البرامجومشاريعكما قرمنقبلرئاسةمجلسالوزراءوتُ،عدمنقبلالمجلسالتىتُالستراتيجياتمعظم

السببلبسببعدمتخصيصميزانية،تنفيذالتدخلحيز،الاالقليم ولهذا الملموسثراألالمجلسلميحققها،

.هذاالمجالوترجمةالتزاماتحكومةاإلقليمفي،المرأةلتمكين





 المشاركة النسوية في السلطة القضائية - خ

 المرأةشاركت القضائية2002بعد السلطة في اكثر ،بوضوح تزال ال ولكنها متدني بمستوى من%1اليتجاوز

مبدأالكوتاتتضمنبأعدادالقضاة،لمالمعنيةوهي،تعليماتالمعهدالقضائي.ومنالجديربالذكرانمجموعالعاملين

فيمشاركةالنساء.



 النقاباتيل النسوي في االحزاب السياسية والتمث - د

كماتوجدرؤياواضحةلمشاركةالنساء،ذال،إحزابالسياسيةوبرامجهاةعلىهيكليةاألهيمنمةالذكوريالعقلية .6

برنامجحزبيواضحيعملعلىتطويرالكوادرالنسويةفيها،أوإشراكهافيمواقعقياديةيوجدلدىاألحزابال

إقصاء نتجعنه مما المرأةداخلالحزب، أوكتلتهاعنالمساهمة نشهدوجود.فيقراراتخاصةبحزبها ولم

ولمتعلناألحزاببةللرئيس،معضعفشديدفيالتمثيلالنسويفيقياداتاألحزاب،امرأةرئيسةحزباونائ

 .عننسبةتمثيلالنساءفيعضويتها

بقيتهذه .2 وقد اعتلتمنصبنقيب، امرأة وجود نشهد لم اآلن فلغاية بالنقاباتواالتحاداتالمهنية، مايتعلق اما

 االهتمام القيادية،وعدم مراكزهم على تنافسالمرأة من الرجال المناصبمرهونةبالرجال،ويعوداألمرإلىخوف

أساسا يتمركز إذ وحقوقاالنسان االجتماعي التنميةوالنوع مجال في النقاباتواالتحاداتالمهنية الخبرةلدى أو

 بسبب القرارصنع مواقع إلى أنفسهنللوصول النساء إقدام والمهنية.يضافإلىذلكضعف النقابية الحقوق في

يدفعهنعدماستقرارالوضع،عاتقهن على التيتقع األسرية والمسؤوليات،لهن والثقافية الخلفيةاالجتماعية كما

 األمنيإلىاالبتعادعنتسنممسؤولياتقياديةتتطلبالحركةواالتصالالمستمر.



 0346قرار مجلس االمن  - ذ

منحربالعراقبدءً،برزضحاياالصراعاتالمسلحةأالعراقمنفيربعةعقودمنالزمن،كانتالنساءأطيلة .6

،وماتلىذلكمنصراعات2002والغزواألمريكيفي6996وحربالخليجفي6922-1980معايرانفي

النساءبتقليصعددهنفيمواقعصنعالقرار،واستبعادهنمنأوضاعسلبيعلىبشكلٍمسلحةداخلية،انعكست

بكافةالسياسيةاشتركتجميعالكتلو،يعمليةحلالنزاعاتوالمصالحةالوطنيةوتشكيلالحكومةالمفاوضاتف

وال الليبرالية دينتوجهاتها بأستبعاد النساءية سيادية، مناصب تولى عن الهيئاتالمرأة"...وبقيت عن مغيبة

النواب(وكذلكفيمجلسالقضاءاألعلىمجلسمجلسالوزراءورئاسةرئاسةمجلسالرئاسةويةالثالث)الرئاس

 ".المحكمةاالتحاديةالعلياومحكمةالتمييزاالتحادية(والمحاكمالعليا)

التحرشالجنسيب .2 تعرضتأعدادكبيرةمنالنساءلحاالتالقتلواالختطافوالتهديد،واتساعظاهرة ،هنكما

منبخصوصالعراقرقموبة.علماانقرارمجلساألفالتالجناةمنالعقإإلىوأدىضعفأجهزةنفاذالقانون

تفعيلقرار22/2/2002الصادرفي6122 علىضرورة اكد فيالحقوقأجلمن6222قد المساواة كفالة

إالانالحكومةالعراقيةلم،والعدالةلجميعالمواطنينبدونتمييز.ورغممرورعقدمنالزمنعلىذلكالقرار

 بالتزاماتها تفي دعوتجاهه، كما بالقرار خاصة وطنية خطة تتبنى رقمإلىالم األمن مجلس قرار ذلك

6229/2009. 

النسويةوغيرها،أنشطةمتنوعةللتعريفبأهميةالقراربين-وبالمقابلتبنتالعديدمنمنظماتالمجتمعالمدني .2

 النساءعلىاألخص،وكذلكبينمختلفاألوساطاالجتماعيةوالسياسية.

1.  عام األوربية)2062ومنذ النسوية فيEFIيتشاركعددمنمنظماتالمجتمعالمدنيالمحليةمعالمبادرة ،)

.ويضمالتجمعكذلكعدداًمن0346( لقرار NAPخطة العمل العراقية ) (لصياغةINAPاطارتجمعسميبـ)
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راق،إضافةإلىاختصاصيينفيالقانونالع-أعضاءالبرلمانوالحكومةعلىالمستوىاالتحاديواقليمكردستان

والجندر.وعملالتجمعكفريقعملبينمختلفالقطاعاتفياطارثالثلجان)الصياغةوالقانونيةوالمالية(.

وحكومة االتحادية الحكومة إلى عمله نتائج وتقديم القريبة، الفترة الفريقخالل أعمال تنتهي أن المؤمل ومن

 .6222دقةعلىخطةالعملالوطنيةلقراراإلقليممنأجلالمصا

 

 لجان المصالحة الوطنية - ر

لتعزيز قيم التسامح والال عنف وسلطة المصالحةالوطنيةطرحإلى2001حزيرانعام22بادرتالحكومةفي .6

الديمقراطيلمجتمعيةضمناالطارالسياسيةوااألطرافساسالتوافقالوطنيبينأوعلى ،القانون داخل المجتمع

وتشكلت.والتساويفيالحقوقوالواجبات،يةكمحتوىوكمضمونيدعمالمشاركةفيالحياةالسياسيةواإلجتماع

 ..ساستنفيذخطةوطنيةللمصالحةأزانيةمنهعلىلجنةباشرافمجلسالوزراءوبمي

ت .2 شركلم الوطنية المصالحة منظماتلجنة برامجها في المدني يجعلهاوانشطتهاالمجتمع مما واقع، عن بعيدة

 ..حةالوطنيةلهدافالمصاواحتياجاتالمجتمعأل

برنامجحقيقيلتفعيلدورالمرأةفيالمصالحةالوطنيةاليوجدلكن،رغموجودمكتبخاصللمرأةفياللجنة .2

 األمن مجلس لقرار 6222وفقا الخاصبالعراق األمن مجلس برا6122وقرار واقتصرت على. المكتب مج

ةومسابقاتبالزيارتللعتباتالمقدسةومنخاللنشاطاتمحدد،ةتركزعلىالدورالنمطيللمرأةنشاطاتوقتي

لميقدمالمكتبنسبةانجازمحددةفيمشاركةالمرأةفيبرامجالمصالحةالوطنيةوعلىكافة.لقراءةالقرآنالكريم

)مكتبالصحواتومكتباسنادالعشائر،ومكتبةفيمكاتبلجنةالمصالحكمااليوجددورللمرأةالمستويات.

.(الخدمات

 األحوال الشخصية والعالقات الزوجية / لفصل الثامنا

 ( وتعديالته9690)088 قانون األحوال الشخصية رقم . أ

الشخص .6 األحوال قانون العراقية المسلمين.يسريعلى العراقيين المسليينأما واليهودمينغير المسيحيين من

من لديهم لوايراعىما ئح تخاصة كما الشخصيةعليبقطبدياناتهم، المواد أحكام التيهم هافيتختصبالنظر

البداءة. الصابئةالمندائيونوامحاكم معلىالرغممنانلكلمنه،يزيديونفاليشملهماختصاصالقانونإلأما

التيتصلحب الشخصية الخاصولوائحهم فيأدينه المعترفبه وفقدينه الشرعية فياألحكام اعتمادها نيتم

 العراق.

المؤجل،والمهرالمعجلفيتسجيلعقدالزواجفيالمحاكم،وفيلقدضمنالقانونللمرأةأهمالحقوقالزوجية .2

إذاتزوجالزوجأوجودالخالفاتبسببالضررلوقضائيطلبالتفريقالهافيحقو،طفاللأللهاوالنفقةبحقهاو

إذاهجرالزوجزوجتهمدةسنتينو،أارتكابالخيانةالزوجيةو،أمنزوجةثانيةبدونموافقةالزوجةاألولى

وحقهافيالسكنىبعد،الزوجبالتعويضعنالطالقالتعسفييعادلنفقةالزوجةلسنتين.كماألزمالقانونفأكثر

ولمدةثالثسنواتيملكهالزوجوعالطالقفيمنزلوق توفرو،موافقةالزوجةبشرط،اجازتعددالزوجات.

 .القاضيسلطةديرقوت،درةالماليةللزوجقال

2.  والفتاوى2002وبعد األعرافالعشائرية وهيمنة القانون األمنيوضعفسلطة الوضع هشاشة وبسببمن ،

(،منخاللانتهاك6929)622الدينية،وثّقتالمنظماتالنسويةحصولخروقاتلقانوناألحوالالشخصيةرقم

في السلطاتالقضائية وتردد بسببضعفالوعي، المواطنين قبل من واألعرافالقانون الدين بحجج تطبيقه

فيطلب ونقضحقالمرأة الزوجات، والسماحبتعدد علىالزواج، االكراه فيتجاهلعقوبة والتقاليد،السيما

 التفريقالقضائيمنزوجها،والعقوبةالمفروضةعلىالزواجخارجالمحكمة.

 

 العراق -في إقليم كردستان( 4118) 06قانون رقم  . ب



19 
 

(6929)622رقمقانوناالحوالالشخصيةتعديلتطبيق"تحتعنوانقانونهذاالبرلماناقليمكردستانشّرع .6

وقدتضمنالقانونفييُالذي،"المعدل عتبرنقلةنوعيةفيتطويرقانوناألحوالالشخصيةعلىأسسمدنية.

المشروطةأيضاًبأذنالقاضي.المادةالثالثةقيوداًصعبةتحدمنظاهرةتعددالزوجات

التعديل،فالتحايلعلىالقانونممكن،حيثيقوممواطنواالقليمباتماماجراءاتعقدالزواج .2 لكنمعاجراءهذا

يؤدي النفاذفىاالقليم،مما قوة منزوجةثانيةوثالثةفىمحاكمعراقيةخارجمنطقةاقليمكردستان،التيلها

 مضمونالتعديلالحاصلعلىتعددالزوجاتفىاالقليم.بالنتيجةإلىتفتيت



 أحكام الزواج واألرث . ت

نيتزوجكتابية)مسيحيةأويهوديةأوصابئية(أ"يصحللمسلم:منقانوناألحوالالشخصيةالنافذ(61م.) تنص .6

أحدالزوجينقبل"اسالم:منالقانونالمذكورنصت(62م.)واليصحزواجالمسلمةمنغيرالمسلم".وكذلك

،يجوزللمرأةأنخرتابعألحكامالشريعةفيبقاءالزوجية،أوالتفريقبينالزوجين".فعنداسالمالزوجمثالًاأل

يزيديةانفعلىالمرأةاإل،هلالكتابأنفاليعتبرهمالقانونمنويزيديتبقىعلىديانتها،إذاكانتكتابية،أمااإل

زواجهامنالمسلم.تتحولإلىاالسالمقبل

وإذاأسلمأحدالزوجينيخيّراألخربينالتفريقأواالسالم.ويتبعفيأحكامالميراثوطريقةتقسيماألرثأحكام .2

للدستور، الشريعةاإلسالمية،التيتبيحإنيرثالمسلملغيرالمسلموعدمجوازالعكس،األمرالذييعدمخالفاً

(.61م.)وبالذاتأحكام

 

وحرية العقيدة لمة القاصريناس . ث

6.  26تنصالمادة 2الفقرة رقم المدنية األحوال قانون الزوجة6912)12من أو الزوج أشهر إذا المعّدل )

في ذلك النفوستأشير مأمور المدني السجل أمين وعلى مسلمين، يعتبرون القاصرين األوالد فأن االسالم،

وغالباًاليدركاألوالدبأنديانتهمقدتمالمسبها،ويتفاجأونعنداقدامهمسجالتهمالمدنيةدونعلمالقاصرين.

الزواج،أولدىتجديدبطاقاتاألحوالالمدنيةنتيجةالتلفأوالضياع،ويكتشفونأنهقدتمتحويلهمإلى على

دينآخر.

لفردالذياعتبرمسلماًالسالممحكمةالتمييز،ولعقودعديدة،علىمبدأيتضمناعطاءالحقلوقداستقرقضاء .2

احدوالديه،العودةالىدينأحدوالديهقبلاسالمه،أنيتقدمبدعوىالىمحكمةاألحوالالشخصيةيطلبفيها

والمورخ6911/هيئةعامةثانية/206العودةالىدينهالسابقالسالماحدوالديه)حكممحكمةالتمييزالمرقم

(.22/62/6911في

م .2 ولكن المرقم حكمها أصدرت األخيرة السنوات في التمييز في2002/شخصيةاولى/222حكمة المؤرخ

يتناقضمعأحكامهاالسابقةبهذاالخصوص،حيثيمنعجوازرجوعالمدعىالذيصارمسلما26/62/2002ً

 القرار هذا عليها. وعاقب االسالم منعها التي الردة بمثابة واعتبرته فييتناقضوابالتبعية، الشرعية لقاعدة

 فيالدين"،كما التيتنصعلى"الأكراه فيالدستورالعراقيبكفالةالدولةاالسالم يخالفالنصوصالواردة

وكذلك(.12/ثانياً(وحريةالفكروالضميروالعقيدة)م.21حمايةالفردمناإلكراهالفكريوالسياسيوالديني)م.

التيتنصعلىاناأل-29)م. الدينيةواألخالقيةأوالً( سرةأساسالمجتمع،وتحافظالدولةعلىكيانهاوقيمها

 علىوالوطنية". المسلمين وغير وااليزيدية والصابئة المسيحية العوائل من العديد منها تعاني مشكلة وهي

 العموم.

 

 قلياتاأل/  الفصل التاسع

ال يزالون يغادرون بيوتهم في  التركمان(،والشبك، و ،الصابئةويزيديين، اإل ن،يحيياالفراد من االقليات )المس .4

مناطق عديدة بسبب انعدام األمن وأعمال العنف التي ترتكب بحق مجتمعاتهم، باإلضافة إلى عدم الحصول على 

 . الخدمات االساسية، وانعدام الفرص االقتصادية
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األو .2 من األ،قلياتتعرضتالنساء النساء ،خرياتكما العنأإلىكافة والخطفوالتهجير،فعمال القتل مثل

داخلياً وخاصة بين ، يزيديين والشبكإللوهناك ارتفاع في اعمال القتل والخطف بالنسبة  .وخارجياًالقسري

 . 2042اوساط النساء والمراهقين حسب تقرير بعثة االمم المتحدة للنصف الثاني 

اليزالهناكو. اطق ذات االغلبية المسلمةفي المن من مضايقات  في فرض الحجابنساء األقليات كما تعاني  .2

 من المسلماتاعداد وديغير بغداد من متفرقة مناطق لتجنبافي الحجاب يلبسن والموصل والبصرة لى

المضايقات.

1.  الحكومية الدوائر من العديد تمارسفي وكذلك اإلمباشرةضغوطاتغير طريق عن غيرحي، اسماع أو اء

 .خرىأقسامٍأقسامهنإلىأمسيحياتمنستفزهن،كماجرتحاالتنقللموظفاتياًالمحجباتكالم

 

 النساء المهمشاتالفصل العاشر/ 

  األسر معيالتو األرامل . أ

اًكبيرةمنداعدأ،منعملياتارهابيةوعنفوتهجير2002عقبهابعدأوماعاشهاالعراق،لحروبالتياأفرزت .6

وحسبتقريروزارةحقوقاإلنسانعنأوضاعالمرأة،لتصلالنسبة،النساءالفاقداتللمعيلأوسجنهأوفقدانه

دمليونووجبغيررسمية.وتشيرتقديرات%مننسبةاألسرالتيترأسهاامرأةفيالعراق60.1العراقيةإلى

ونصفأرملة المطلقات، من أعداد إلى اضافة غياباالحصائ. األجهزةان مهمة جعل والرسمية الدقيقة يات

 عيالتلألسر.التنفيذيةمعقدةفيرسمسياسةواضحةلمعالجةمشكلةاألراملوالم

وكثيرا  ما تواجه شريحة األرامل والمطلقات بشكٍل خاص تحديات اجتماعية صعبة للغاية وأعرافا  تمييزية قاسية،  .2

وتعيش معظم األسر التي تعيلها النساء وض الزواج المؤقت. يتعرضن لخطر االستغالل الجنسي والدعارة وعر

 .، نظرا  لتدني دخلهاظروفا  اقتصادية بائسة

، وهي تستهدف النساء )األرامل 22/1/2001انشأت الحكومة دائرة الرعاية االجتماعية للمرأة بتاريخ  .1

ان هذه الدائرة لم تنفذ ما . (والمطلقات وزوجات المفقودين واليتيمات وزوجات المسجونين وذوات االعاقة

مرسوم من أهدافها وهو التمكين وبناء القدرات، وإيجاد فرص عمل للنساء، واكتفت فقط بتزويد المستفيدات 

االجراءاتالروتينيةوالفساد،ونضيفإلىذلك.$ دوالرا  بالشهر90براتب حماية متواضع للغاية ال يتجاوز 

 ألراملوالمعيالتلألسرفيالحصولعلىاستحقاقهنالمالي.دارياللذينيزيدانمنمعاناةااإل

كما تواجه النساء األرامل ومعيالت األسر صعوبة الدخول إلى سوق العمل بسبب األوضاع االجتماعية، وتدني  .1

ان نسبة حصول النساء على القروض . المستوى التعليمي لهن، إضافة إلى افتقارهن إلى التدريب والتأهيل للعمل

 .%  للذكور 91.4% مقارنة 1.99إلى تصل 

عاملين من الفئات المهمشة كما اكد القانون الضمان االجتماعي لغير  تشريع منلحد اآلن لم يتوصل البرلمان  .2

 .من الدستور 10المادة  ى ذلكعل

  

 اإلعاقةالنساء ذوات   . ب

حققت منظمات المجتمع المدني المختصة بذوي اإلعاقة نجاحا  هاما  بحملة المدافعة التي نهضت بها، حين صادق  .6

والتزالالحملةمتواصلةمن. واصدار تشريع يهتم بهذه الفئة،  2042العراق على اتفاقية ذوي االعاقة في عام 

انأعدادهمبازديادنتيجةالعملياتاإلرهابيةوالعنف،السيمانذوياالعاقةؤوانشاءمفوضيةعلياتعنىبشأجل

السائدفيالبلد.

،والحرمانمنقامةالقسريةداخلالمنزلقدتكونتحتاإل،وتهميشوالعزلالعاقةاإلاتتعانيالنساءمنذو .2

والتنقلواالندماجالحقوق،كالرعايةالصحيةوالتعليموالتأهيلوالعمل،والتتوفرلهنالتسهيالتالالزمةللحركة

 العامة، والقوانين،بالحياة المجتمع قبل من مزدوج تمييز تحت واقعات وهن األسريكما للعنف يتعرضن

 عمالمثلالتسولوالدعارة.أاستغاللهنفيوالمجتمعي،ويجري
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 النازحات والالجئات . ت

يعيشون مع  ،بغداد وديالى ونينوىال يزال هناك اكثر من مليون شخص نازح داخليا في العراق، معظمهم في  .4

األسرو .عوائلهم أما في مساكن مستأجرة أو في مجمعات سكنية عشوائية، وفي ظل ظروف قاسية تعاني

لم تتوقف في  2041كما ان عمليات النزوح في عام  .المهجرةأوضاعاًمعيشيةصعبةنتيجةلفقدانفرصالعمل

 المحافظات المذكورة أعاله. 

األرامل نتيجة للتهجير القسري وأعمال العنف، مما أدى إلى تحول المرأة األرملة إلى معيل  ازدادت نسبة  .2

لألسرة، وتواجه هذه الشريحة من النساء تحديات اقتصادية، وكذلك تحديات اجتماعية بسبب النظرة النمطية 

على حياتهن وأمنهن وعلى أزائهن. كما عانت نساء األقليات من المهجرات بشكٍل خاص من تهديد واعتداء سافر 

 .حريتهن  الخصوصية في اللباس والتنقل

لتعويض(2009)20بتشريعقانونقامت الحكومة اتخاذ تدابير واجراءات للحد من ظاهرة التهجير القسري  .1

عادةالتوطينإ،اضافةإلىبرامجالعسكريةوالعملياتاالرهابيةالمتضررينجراءالعملياتالحربيةواألخطاء

ولكن ،واالستقرارفيمناطقالتوطينأصليةبتقديمدعمماليمحدودجداًللعوائلالراغبةبالعودةإلىمناطقهااأل

 عنمعالجةحجمالمشكلةأواحتواءأثارهاالسلبية.قاصرة  الزالت هذه االجراءات والتدابير

اللواتي يجبرن على  ،الدول االسكندنافيةجئات في عداد الفتيات القاصرات العراقيات الالأهناك تزايد ملموس ب .1

(، واجبارهن على ظ على ما يسمونه )شرف العائلةليهن للحفااهأ، من قبل الى العراق بشكل نهائي العودة قسرا  

 .عن ارادتهن ا  والبقاء فيه رغم ،الزواج في العراق حسب االعراف العشائرية

 الريفية المرأةالفصل الحادي عشر/ 
ت المركبة، ذات طابع اجتماعي مبني على  التمييز والعنف القائم على النوع االجتماعي، تعاني من المشكال .6

، تتجلى في والصورة النمطية لدورهاوسطوة الفكر الذكوري في الريف  القبلية والعشائرية ممثال  باألعراف

حرمانو،النهوةالفصلية،بكصة،الكصةزواجالطفولة،سنفيوالزواج،اإلناث)ختانمثلضارةممارسات

كما،الريفيةمنالعنفبكافةأشكالهالذييصلإلىمستوياتعاليةجداًالمرأةتعانيوالميراث(.منالزوجات

خدماتوأالشرطةإلىالوصولويكون.لعنفتعرضهاعنابلغتماإذاالشخصيةسالمتهاعلىتخافنهاأ

المعاقةفيالمرأةون.المدفيعليههيمماالريفيةللمرأةبالنسبةصعوبةأكثرالقانونيةوالخدماتالمشورةتقديم

 الريفكائنمجهولاليجوزالتعاملمعه،وتحجزفيالدار.

الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والتدريب  البنى التحتية األساسية من بيئةالكما تفتقد المرأة في الريف  .2

 . وادماجها في التنمية االقتصادية المرأةهيل أالمالية الموجهة لتقلة التخصيصات و ،هيلأوالت

2.  ال،سرةميّائتمانيةتسهيالتبتقديمالريفيةالمرأةبواقعللنهوضالوطنيةالخطةضمناالجراءاتالحكومية

 الريفية.المناطقبعضفيومحدودةجداًبسيطاًالريفيةالمرأةعلىتطويرواقعأثرهايزال

الريفيةقرضاًفيحالامتالكهاسندأرض،ولكنبسببالعاداتوالتقاليدالتيتمنععنهاحقتملكالمرأةتُمنح .1

 األراضي،ممايؤديبالتاليإلىحرمانهامنالحصولعلىالقرض.

2.  لألسبابالتاليةالمرأةتُحرم للمرأة االجتماعية الرعاية دائرة التيتقدمها المالية عدمفيالريفمناإلعانة :

وآلياتالتقديم بالقوانين الجهل الغرض، لهذا مطلوبة أيوثائقرسمية أو المحكمة، الزواحفي عقد تسجيل

 للحصولعلىاإلعانة،عدمتمكنهامنالتنقللمتابعةمعاملتهامعالدوائرالمعنية.

 الفصل الثاني عشر/ التعليم

  نساء،ل والاتقليص الفجوة في األمّية بين الرج أجلمن  (2111) 22ايدار قانون مكاذح  األمّي  رقم رغم  .6

البدء بالحملة الوطنية لمحو األمّية، اال ان المؤشرات ال تزال تشير إلى اتساع ظاهرة األمّية، السيما بين و

 النساء والفتيات. في العراق في اليونسكو مكتب تقديرات 2062وحسب األميّة نسبة ابان فيبين لشابات

بالمائة.20عاماًتقتربإلى21و62يفيةبينعمرالمناطقالر

تدهور البنى التحتية للتعليم، وقلة  وهناكجملةمناألسبابالتيتواجهتعليمالفتياتومواصلةدراستهنومنها: .2

وقلة ، ونقص في البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التعليمية، أعداد المدارس وخاصة في الريف
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 وعدم اعطاء الحكومات المحلية الصالحيات الكافية،، المالية نسبة لموازنة العراق الضخمةالتخصيصات 

وعدم،الفقروالعاداتوالتقاليد،إضافة إلى استشراء الفساد االداري والمالي في المؤسسات المعنية بالتعليم. و

 .رغبةاألهل

 

  الفصل الثالث عشر/ الصحة

إلى:عن الواقع الصحي في العراق 4104تقرير وزارة الصحة لسنة أشار

وخاصة .6 ونقصالكوادرالطبية، ومستشفياتعامة، منمراكزصحية للخدماتالصحية ضعفالبنىالتحتية

النسائية،وضعفالخدماتالصحيةالمقدمةفيالمناطقالريفيةبسبببعدالمسافةبينالعائلةالريفيةوالمركز

رعلىالحاالتالطارئة،وخاصةفيحاالتالوالدة،ممايؤديإلىاللجوءإلىالصحيأوالمستشفى.وهذايؤث

  القابالتغيرالمأذوناتوالنساءالجاهالت.

العشوائية .2 السكانية التجمعات في خاصة االسهال( المالريا، )الكوليرا، االنتقالية واألمراض األوبئة انتشار

 عدامشبكاتالصرفالصحي.والفقيرة،بسببشحةالمياهالصالحةللشربوان

هناكتراجعفيحصولالمرأةوخاصةالحاملعلىالرعايةالصحيةالالزمة،فقدانخفضمعدلالنساءالحوامل .2

.2066%في11بعدانكان2062%لعام26الزيارةاألولىإلىمراكزالصحةاألوليةفيعمومالعراقإلى

الن الكوادرالطبية السببإلىقلة المحافظاتويعزو المراكزفيمعظم تحققهذه ولم المراكز. فيهذه سائية

تتجاوزنسبة لم كما النساءالحواملاليها، الجرعةاألولى الهدفالمحددمنزيارة  مرض للتلقيحمن تغطية

 %62 بلغت فقد الرابعة للجرعة بالنسبة ،اما2062%فقطفيعام21 العراق للنساءالحوامللعموم الكزاز

العراق. لعموم

العراق .1 له تعرض الذي واالشعاعي الكيميائي التلوث بسبب السرطانية باألمراض االصابة حاالت ازدياد

إذبلغت2002و6996وخاصةبعدالحربينفي وكانتاإلصابةبسرطانالثديقداحتلتالمرتبةاألولى، .

 فيعام آالفحالة ثالثة 2009نحو  وبنسبة األخرى،%منمجم69،29، وعنسباألمراضالسرطانية

 نسبة العشرين، سن دون الفتيات بين وسجلت الصحة، وزارة تقرير اإلصابات22حسب مجمل من %

 السرطانيةفيالعراق.

ازديادحاالتالعوقالخلقيوالناتجعنالحروبالتيمربهاالعراقواألعمالاالرهابية،فقدبلغعددذوي .2

 ونمعاق.االعاقةأكثرمنملي

اسباب تدني المستوى الصحي: وحدد التقرير  .1

 (منالميزانيةاالتحادية.2.1،)2062قلةالتخصيصاتالمالية،اذبلغتنسبةالتخصيصالماليلسنة% 

 .ضعفالبنىالتحتية،وهجرةالكفاءاتالطبيةوخاصةالتخصصيةبسببتدهوراألوضاعاألمنية 

 في وخاصة الطبيةغيابالوعيالصحي، علىالوسائل فياالعتماد العاداتوالتقاليد وأثر المناطقالريفية،

 الشعبية.

الواردةفيمشروعالوثيقةالوطنيةللسياساتالسكانية:أبرز التحديات في مجال الصحة ومن .1

 ارتفاعمعدلوفياتاألطفالالرضع. .أ

ارتفاعنسبةالسكاندونخطالفقر. .ب

 عاما(وتعددالزوجات.62تشجعالزواجالمبكروالزواجدونالسنالقانوني)ترسخالقيموالتقاليدالتي .ت

 ارتفاعمعدلوالداتاليافعاتبسببالزواجالمبكر. .ث

 ارتفاعمعدلالحاجةغيرالملباةلتنظيماإلنجاب. .ج

 عدمتوفرالوسائلاآلمنةلتنظيماألسرة. .ح

 بروزظاهرتيالهجرةالداخليةوالتهجيرالقسري. .خ

 



23 
 

 





 

 المقترحة للمالحظات الختامية توصيات ال

عشر للتقرير، وهي توصيات مقترحة  ةلكل الجوانب المذكورة في الفصول الثالثالتوصيات تتطرق 

 .للمالحظات الختامية الجديدة

 

 تحفظات العراق على اتفاقية سيداولفي  األو  / ا 

نوصيلجنةسيداوتشجيعالحكومةعلى:

زوكذلكالمادة–/و2زالةالتحفظاتعنالمادةإل629و622هامنقبلتبنيالتوصيتينالصادرتين .6

 مناالتفاقية.61

 المصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية سيداو لضمان وتوفير الحماية لحقوق المرأة.   .2

 

 مدى استجابة التشريعات الوطنية لسيداو /الفي  الثاني 

حثالحكومةعلى:نوصيلجنةسيداو

، بما ينسجم وبناء دولة مدنية تكرس مبدأ المواطنة 14، ومنها المادة 2002اجراء التعديالت على دستور  .4

والمساواة أمام القانون وفي القانون، ومطابقة ألحكام سيداو واتفاقيات حقوق االنسان األخرى المصادق عليها 

 من قبل العراق.

تعززسلطةالعشيرةوتكرساألعرافوالتقاليدالتيتشكلمنالدستورالتي12/2العملعلىالغاءالمادة .2

 تهديدالكرامةالمرأةوحقوقهاالمكفولةبالدستوروالقوانينالنافذة.

التي تكرس عدم المساواة والتمييز أمام القانون، وبالذات واألنظمة والتعليمات مراجعة التشريعات القانونية  .1

وأنتتخذالتدابيرالالزمة. (4994) 21ل المحاكمات الجزائية وقانون أصو (4919) 444قانون العقوبات 

وحسبالتوصيةبمافيذلكتدابيرمؤقتة،تهدفإلىتهيئةبيئةالتتعرضفيهاالمرأةللتمييزقانونياوفعلياً

626. 

التعديالت تشجيع الحكومة العراقية باشراك منظمات المجتمع المدني، وال سيما النسوية منها، في عملية  .1

 الدستورية.

 

 أستراتيجيات وقوانين للحد من العنف ضد المرأة /الفصل الثالث

 على:نطلبمنلجنةسيداوحثالحكومةالعراقية

ا .6 تنفيذ في المحرز للتقدم المنظمين والكمي والقياسالكيفي التقييم تكفل ألية الوطنيةستراتيجيةالوضع

المرأة العنفضد لمناهضة المرأة، ألياتلقياسمدىالعنفالذيتتعرضله ووضع ادراجميزانيةو،

 .622للجندرمنشأنهاالتعجيلبازالةالتمييزضدالمرأة.توصيةمستجيبة

 توفيرالمواردالماليةوالبشريةالالزمةلتفعيلاستراتجيةمناهضةالعنفضدالمرأة. .2
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 المرأةوتخصيصالمواردالالزمةلها.اهميةاطالقاالستراتيجيةالوطنيةللنهوضب .2

اجراء التعداد السكاني العام المعطل ألسباب سياسية، من أجل الحصول على بيانات واحصائيات عن  .1

 الزيجات والطالق خارج المحاكم، بغية حصرها ومعالجتها قانونيا  الحقا . 

)التنميةيجياتتالزمةلتنفيذاسترابحثالحكومةعلىتوفيرالتدابيرال619نؤكدعلىتوصيةاللجنةرقم .2

الفساد( ومكافحة الفقر والتخفيفمن توفيرالوطنية، على بجدية والعمل لها، لألهدافالمرسومة وفقا

 .لفيةالمواردالبشريةوالماليةالالزمةلكلبرنامجبمايحققاألهدافاالنمائيةلأل

 

 العدالة إلىالفصل الرابع/ الوصول 

 على:نطلبمنلجنةسيداوحثالحكومة
المثبتةفيخطتهاالوطنيةلحقوقاإلنسانفيمايتعلقبتخفيضعددالجرائمالمشمولةبأحكامتفعيلالتدابير .6

 .االعدام

 كل في المناسبة التحقيقات بإجراء العدل واقامة القانون إنفاذ على العاملين الدولة موظفي قيام ضمان .2

والتعامل ضد إدعاءاتالعنف فيجميعمراحل،للقانون وفقا الجناة مع المرأة القضائية وتفعيلالرقابة

 التحقيقوالمحاكمة.

تأمينسرعةاجراءاتالتحقيقمعالموقوفاتبحضوركوادرنسائية،واطالقسراحمنلمتثبتالتهمة .2

 عليهنبدونتاخيرأوتقديمهنلمحاكمةعادلةونزيهة.

خاص .1 سجون واعدادأستحداث والنفسية، الصحية واحتياجاتها المرأة خصوصية فيها يراعى بالنساء ة

 .تهاداركوادرنسائيةمختصةإل

منةللحفاظعلىحياتهاأوتوفيرمإلذاتالحقاً،دمجهافيالمجتمعالسجينةبغيةهيلالمرأةألياتلتأوضع .2

 .منالعنف

 

 العراقينف ضد المرأة في المجتمع العالفصل الخامس/  

لجنةسيداوحثالحكومةعلى:نوصي

بصددالعشائراللتينتكرسانعدم12/2بشأناألحوالالشخصيةو16تنقيةالدستورالعراقيمنالمادتين .6

 القانون، أمام دون،القانونسلطةلتهديداًنوتشكالالمساواة وتحول والمجتمعي األسري العنف وتشرعن

 وصولالنساءإلىالعدالة.

القانون .2 علىقوة  تعديلو،توفيراساستشريعيغيرتمييزيمنشانهمنعتاثيرالعاداتوالتقاليدوغلبتها

العنف بجرائم يتعلق فيما مخففا عامال "الشرف" اعتبار إللغاء (6919) في 666 رقم العقوبات قانون

 زيةللمرأةوالفتاة.يوتنفيذحمالتتوعيةلتغييرالصورةالنمطيةوالتمي.النساء ضد المرتكبة

االسراعباصدارقانونالحمايةمنالعنفاألسريوكذلكالتعليماتالتوجيهيةلتنفيذه،بالشراكةمعمنظمات .2

 .المجتمعالمدنيواالعالم

 ايجادتشريعخاصللحدمنالتحرشبالنساءوتجريمه. .1

األسري العنف لضحايا المالجئ إنشاء ذلك في بما ،والطبي االجتماعي الدعم لتوفير الكافية الموارد تخصيص .2

  .العنف أشكال من غيره أو

الدولة موظفي المرأةلكافة ضد العنف وخاصة االجتماعي النوع قضايا حول المناسب التدريب توفير ضمان .1

ومراعاة القضايا هذه مثل مع مالئم بشكلٍ التعامل من لتمكينهم ،العدل واقامة القانون إنفاذ على العاملين

 .حساسيتها
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على:حكومةإقليمكردستاننوصيلجنةسيداوحث

 ،والتفتيش عمليةالمراقبة آلياتوخاصة،وضعالضوابطواأللياتالالزمة .6 اللتنفيذ (2002)62قانونرقم

 (المعدل.6929)622الخاصبتعديلتطبيققانوناألحوالالشخصيةرقم

2.  فى الموجودة النواقصالتشريعية كردستانقانوناكمال إقليم في العنفاألسري -مناهضة  1رقم العراق

واصدار(2044) ال، التعليمات التوجيهية بهخاصة ، المصالحةالجتتشكيالواستكمال محافظاتن في

 ومشاركةالوزاراتالمعنيةبانفاذه.اإلقليم،

يناألفراد،معتفعيلالنصالمعدلالغاءكافةالتشكيالتغيرالقانونيةفيمايخصجرائمالقتلوالنزاعاتب .2

،منخاللتقويةاألجهزةالتحقيقيةوالقضائيةلكشفحاالتقتلالنساءومالحقةالجناةوتقديمهم109للمادة

 للعدالة.

عدم التصديق على قوانين العفو العام بالنسبة لجرائم القتل بدافع الشرف حتى لو حصل الصلح بين االطراف،  .1

 الصالحية من رئاسة االقليم فى ما يخص العفو الخاص عن مثل هذه الجرائم.وكذلك سحب 

ممارسةختاناإلناثبتحديدالوزاراتذاتالصلةمايسمىبجرائمالشرفوالقيامبحمالتتوعيةواسعةضد .2

 والمجتمعاتالمحلية.واالعالموبالشراكةمعمنظماتالمجتمعالمدني

  والدعارة بالنساءاالتجار  /الفصل السادس

لجنةسيداوحثالحكومةعلى:نوصي

بشكٍل يكفل الحد من ( 2042) 21رقم  االتجار بالبشر االسراع بوضع اجراءات وأليات عمل لتنفيذ قانون .4

وتدريب الكوادر االمنية في المنافذ الحدودية والمطارات على أليات  ،الظاهرة، واستحداث قواعد بيانات

لتعرف المبكر على الضحايا وحمايتهن ووضع برامج لتأهيلهن، عمال  الرصد والمراقبة والمتابعة ل

ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال المنضم اليه العراق في 

2009. 

المالي الدعم توفير وضمان البغاء، جريمة على ومعقولة مناسبة عقوبات فرض لضمانالجنايات نونقا تعديل .2

وعالوةعلى.البغاء جرائم في المدانات للنساء المهني، التدريب ذلك في بما الدعم، أشكال من وغيره والطبي

 الرعاية وتقديم كضحايا ومعاملتهن ،الجنسي االستغالل أو االتجار ضحايا النساء عن الجرم رفع ذلك،ضمان

 .لهن المناسبة والدعموالمساعدة

 

 المشاركة السياسيةالفصل السابع/

نوصيلجنةسيداومطالبةالحكومة:

عدمهيمنةفكرمعينعلىلضمان،المرأةلتقدمواحاللمحلهاهيئةمستقلة،الغاءوزارةالدولةلشؤونالمرأة .6

 سياسةالتعاملمعقضاياالمرأة.

2.  العليا االتحادية المحكمة قرار العليايالذ2062/اتحادية/12تنفيذ المفوضية في النساء تمثيل ينصبجعل

/2البالغأربعةعشرعضواًحسبنصالمادةءمجلسالمفوضينبمااليقلعنثلثأعضا،لحقوقاإلنسان

 .(2002)22رابعاًمنقانونالمفوضيةالعليالحقوقاإلنسانرقم

فيالنساءالتيتبينتناميالقلقمناستمرارانخفاضمعدلتمثيل692رقملجنةسيداوتوصيةالتأكيدعلى .2

 مستقلة.زيادةالتمثيلبمااليقلعنالثلثفيالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذيةوالهيئاتالو،مواقعصنعالقرار

األ .1 قانون األاقرار فيهيكلية النسوية الكوتا نسبة معضمان الذيحزابالسياسية، األمر حزابالسياسية،

مندستور19و20يحققمشاركةسياسيةذاتتمكينفاعلةللنساءالمنتخباتوفقاألحكامالمادتين /رابعاً

2002. 

 .االنتخاباتاستمرارادراجنسبةالكوتاالنسويةفيقانون .2
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على المستوى  4122 مجلس األمن تبني خطة وطنية تحدد من خاللها اولوياتها والتنسيق من اجل تنفيذ قرار .1

/ 4112، 4120/2001، 4191/2001، 4142/2002المحلي، والقرارات الالحقة المرتبطة به :

ار ، مع التأكيد على القر.4910/2040، 4191/2009، 2009/ 4119، 4111/2009، 2009

2422/2041. 

 األحوال الشخصية والعالقات الزوجية /الفصل الثامن

نوصيلجنةسيداوتشجيعالحكومةعلى:

(،بمايمنعالتجاوزعلىأحكامالقانون،والسيماقضية6929)622مراقبةتطبيققانوناألحوالالشخصية .6

سنة،وتقييدتعددالزوجات،والنظرفي62تسجيلعقدالزواجفيالمحاكم،وعدمالسماحبالزواجأقلمن

 دعاوىالتفريقالقضائيالمرفوعةمنقبلالزوجةوغيرها.

 القسري الزواج ضحايا من والنساء الفتيات حصول وضمان ،القسرية الزيجات لمنع اضافية ءاتإجرا اتخاذ .2

 .األخرى الدعم أشكال إلى باإلضافة المناسب والمالي والطبي القانوني علىالدعم

2.  بغض6929)622منقانوناألحوالالشخصيةرقم11تعديلالمادة (،بمنحالزوجةحقمخالعةزوجها

 موافقةالزوج.النظرعن

1.  رقم الشخصية التعديالتعلىقانوناألحوال التعديالتالتي(6929)622اجراء مع يتالءم بما المعدل،

كردستان إقليم حكومة قبل من القانون على عملية-جرت في المدني المجتمع منظمات واشراك العراق،

 .التعديالت

التمييز .2 استقرعليهقضاءمحكمة بما االلتزام الرجوعإلىدينهسابقاً بالتبعية حولمنححقالقاصرالمسلم

الرشد سن بلوغه منالسابقعند الفرد حماية الدولة العراقيفيكفالة الدستور أحكام مع يتالءم ما ومع ،

/ثانياً(،وضمانلكلفردحريةالفكروالضميروالعقيدة)المادة21االكراهالفكريوالسياسيوالديني)المادة

12.) 

 

 قلياتاأل / الفصل التاسع

نوصيلجنةسيداومطالبةالحكومة:

 .جميع القوانين التي تكرس التمييز ضد األقليات وتضعف إعمال مبدأ المواطنة مراجعة .6

التي تتقاطع مع مبدأ المواطنة وتكرس التمييز وفقا   من الدستورالعراقي وإلغاء جميع القوانين 11تفعيل المادة  .2

 . وكذلك رصد اإلنتهــاكات الحاصــلة بهـذا الشـأن الدولية وحقوق اإلنسانللمعايير 

  اإليجابي لصالح األقليات للنهوض بواقع المرأة في األقليات إعتماد مبدأ التمييز .2

 الخاصةبتقريراالستعراضالدوريالشامل.622توصية.ضمانحقوقالمهاجرينواألقلياتاإلثنيةوالدينية .1
 202الحمايةلنساءاألقليات.توصيةتوفير .2

 

 الفصل العاشر / النساء المهمشات

 األرامل والمعيالت لألسر -أ 

 نوصيلجنةسيداوتشجيعالحكومةعلى:

6.  دائرة برنامج دعم في الالزمة التدابير األهداف،لاالجتماعيةرعايةالايجاد المتعدد نسبةولمرأة رفع

 السنوية الميزانية اإلعاالتخصيصاتفي رواتب وزيادة وتمكينهننللدائرة، والمعيالتلألسر، لألرامل  ة

 اقتصادياًلتأمينحياةكريمةلهنولعوائلهن.
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 البرامج.وألراملوالمطلقاتلدعمرسمالسياساتوالخططلانشاءقاعدةبياناتدقيقةوشاملة .2

يحةاألراملوالنساءالمعيالتلألسرشرهصدارقانونالضماناالجتماعيوشمولاتخاذالتدابيرالالزمةإل  .2

 .ثانياًمنالدستورالعراقيأوالًو/20تطبيقاًلنصالمادة



 اإلعاقةلنساء ذوات ا  -ب 

نوصياللجنةمطالبةالحكومة:

الصحيةوالعالجالنفسيوالطبياالعاقةذويوتسهيالتومؤسساتتلبياحتياجاتتوفيرظروف .6 للرعاية

 .محياةكريمةلهواالقتصادي،لممارسةحياةطبيعيةوحقوقهمالكاملةكمواطنين،وضمان

توفيرالبيئةالمناسبةوالتسهيالتالضروريةللنساءذواتاإلعاقةبشكٍلخاص،فيتكويناألسرةواالنجاب .2

 والتعليموالتأهيلوالتمكيناالقتصادي.

دةتأهيلالكوادرالعاملةمعالنساءذواتاإلعاقةبشكٍلخاصفيالمؤسساتالتعليميةوالصحية.اعا .2

انشاءهيأةوطنيةمستقلةبإشرافرئاسةالوزراءتعنىبشؤونذوياالعاقة. .1

 النازحات والالجئات -ت 

 نوصياللجنةمطالبةالحكومة:

 .لضحاياالتهجيروالسيماالنساءواألطفالبرامجخاصةبالتأهيلالنفسيواالجتماعيتنفيذ .6

 .زجالنساءالنازحاتوفيمناطقالنزاعاتفيعمليةالمصالحةالوطنيةوفيبناءالسالم .2

اتخاذاالجراءاتللحدمنالممارساتالتمييزيةبخصوصصرفتعويضاتالمهجرينوالنازحينللنساء. .2

 راقالتالية:الع-االستعراضالدوريالشاملتبنيتوصياتتقرير .1

i. ،تعزيزالسياساتومواصلةالتماسالتعاونالدوليلضمانحقوقاإلنسانلألشخاصالمشردينداخليا

622توصية.مأوإعادةتوطينهمتهبمافيذلكالتدابيرالمتعلقةبعود

ii. ا في إدماجهم وإعادة حقوقهم وضمان العراقيين، لالجئين الجماعية العودة العراقي.لمجتشجيع تمع

 622توصية

iii.  تدابير واتخاذ والقانونتهاعتماد اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الكامل االحترام ضمان إلى دف

 621توصية.اإلنسانيالدوليفيمايخصجميعالالجئين



 عشر/ المرأة الريفيةالفصل الحادي 

نوصيلجنةسيداومطالبةالحكومة:

التعليموالصحةوالعمالة،واثرالتقاليدمجاالتتقديمتقريرشامللحالةالمرأةفيالمناطقالريفية،والسيمافي .6

 201ة.توصيعلىممارستهالحقوقهاوالقوالبالنمطية

الفت .2 وتأهيل فيتعليم الالزمة البنىالتحتية المهنيخارجالصورةتوفير التأهيل برامج وتنفيذ ياتوالنساء،

التسهيالتلهن لها،وتقديم للدخلوتوفيرالدعم المشاريعالمولدة النمطيةللنساء،وتشجيعالنساءعلىتنفيذ

 بالحصولعلىالقروضالزراعية،ومخصصاتاإلعانةالتيتصرفهادائرةالرعايةاالجتماعيةللمرأة.

 

 الثاني عشر/ التعليمالفصل 

نوصيلجنةسيداوتشجيعالحكومةعلى:

 (.2066)22ستدامةانفاذقانونمكافحةاألميّةرقمااالجراءاتالحكوميةالخاصةباتخاذ .6
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باالهتمام .2 سيداو لجنة 692توصية التعليمل، على البنات وحصول األميّة، لمكافحة المبذولة الجهود تعزيز

والتدريبللفتياتفيالمرحلتينالثانويةزيادةفرصالتعليمواالبتدائيوالثانوي،ومنعالتسربمنالمدارس،

 المجاالتالتقنية.فيوالجامعية،و

التدابيرالالزمةلتحقيقالتعليماإللزاميفيالمرحل .2 استناداًاتخاذ ةاالبتدائيةومجانيةالتعليمفيكلمراحله،

وثانياًمنالدستورالعراقي21إلىنصالمادة ،التوصيةتخصيصالمزيدمنالمواردلقطاعالتعليم،و/أوالً

تقريراالستعراضالدوريالشامل.من601

 

 الفصل الثالث عشر/ الصحة 

 
نوصيلجنةسيداومطالبةالحكومة:

وتعزيزالحمايةمناثرالتقاليد،والسيمافيالريف،ممكنمنالحمايةلحقوقالمرأةالصحية قدر أكبر توفير .6

(201،201)التوصيةوالقوالبالنمطية.

الصحية .2 الخدمات دعم والفحصالمبكرمواصلة واألطفال، للحوامل وباألخصاللقاحات بالنساء المتعلقة

 لسرطانالثدي،وتوفيرالوسائلاألمنةلتنظيماألسرة.

،استناداًفقرهاأصحيةلجميعفئاتالمجتمعوالسيماالرعايةاليضمنبمانشاءنظامالتامينالصحيإلالسعي .2

وثانياًمنال/20إلىنصالمادة منتقريراالستعراضالدوري601،وكذلكتوصيةدستورالعراقيأوالً

الشامل.
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 الظل لسيداوتقرير 

 النساء العراقيات في ظل النزاعات المسلحة وما بعدها

 

  تحفظات العراق على اتفاقية سيداو/  األولالفصل 

 رقم بالقانون سيداو، اتفاقية على العراق  العدد،(6921)11صادق العراقية الوقائع جريدة في التصديق ونشر

.26/1/6921(بتاريخ2601)
3

 



 :حسب ترتيب تسلسل الموادهي و،  وتحفظات أربعة وضع معالعراق على االتفاقية  صادق

 ز( المتعلقة بالمساواة في التشريعات الوطنية. -الفقرتين )و : المادة الثانيةوالً أ

، عتبر هذا التحفظ ملغياً بخصوص منح جنسية األم المتزوجة من أجنبي ألبنائها. وي (9المادة )( من 4: الفقرة )ثانياً 

عراقي  كل من ولد ألب   عد عراقياً على: )ي   ( من الدستور التي نصت08من المادة ) – ثانياً  –الفقرة  أحكامعلى وفق 

: أ  عتبر عراقياً ي  "منه: ( 3، التي نصت المادة )(4115) 45صدر القانون  ،عراقية، وينظم ذلك بقانون(. وفعالً  أو ألم  

 ".عراقية عراقي أو ألم   لد ألب  من و   –

 ة( المتعلقة بالزواج والعالقات األسري05: المادة )ثالثاً 

.بخصوص التحكيم( 0) ة( فقر49: المادة )رابعاً 

 

  (ز –و )/ الفقرتين  4التحفظ على المادة  . أ

المساواةأمامالقانونبدونتمييز61و61المادتينفي2002نصالدستورالعراقي وكفالةالدولةلتحقيق،علىمبدأ

تكافؤالفرصبينجميعالمواطنينبدونتمييز.األمرالذييتطلبوجودألياتواجراءاتتتحققبهاالمساواة،وأال

الفقرتان تضمنته ما وهذا و)تكونمنقوصة، (ز، ا2منالمادة التدإلىلتيدعتمناالتفاقية، ابيرالالزمةاتخاذ

وجودنصمماثلفيومنالجديربالذكر،لغاءكافةالقوانينالتمييزيةالمتقاطعةمعبنوداالتفاقية.إلتحقيقالمساواة،و

،والزال(6910)692القانونب،منقبلالعراق،بدونتحفظالمصادقعليهللحقوقالمدنيةوالسياسيةالعهدالدولي

.لدستورمنا620ومحميبالمادة،لغىعدلولميُكونهلميُنافذاً

 9التحفظ على المادة  . ب

فيالدستورالعراقي .6 ،صدر2002بناءعلىماورد رقم العراقية واعلمتاألمم ،(2001)21قانونالجنسية

شّرعمجلسالنوابالمتحدة والحقاً به. العراقعلى(2066)22القانونرقم المتضمنالغاءتحفظجمهورية

الثانيةمنقانونأشكالجميعالقضاءعلى(مناتفاقية9المادة) التمييزضدالمرأةالمنصوصعليهفيالمادة

 (.6921)11تصديقاالتفاقيةرقم

                                                           
http://www.amanjordan.org/pages/openions/6151.html

3
  

http://www.amanjordan.org/pages/openions/6151.html
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 .يضاًألجنةسيداوإلىنترسلتفاصيلعنرفعالتحفظأعلىالحكومة .2

ضوالممتنعيعرّ،علىكافةدوائرالجنسيةهنالسلطاتالتنفيذيةتطبيقالقانون،وتعممنتطلبمأعلىالحكومة .2

 نفسهللعقاب.

 

 05التحفظ على المادة  . ت

أنعلماًبمبادئالشريعةاالسالمية.العراقانطالقاًمنتمسك61لقدذكرالتقريرالحكوميأسبابالتحفظعلىالمادة

حّولالقواعدالفقهيةللشريعةعلىاختالفمذاهبهااألكثرقدوتعديالته(6929)622رقمقانوناألحوالالشخصية

 العصر لروح لغيرإلىمالئمة وتحفظ المذهب، بسبب تمييز بدون المسلمين العراقيين جميع تّوحد قانونية أحكام

المسلمينقوانينهمالخاصةفيهذاالشأن.

صفقرنعلىأحكامهذاالقانون،وفياطاروحدةالمحاكم،األمرالذيعززوقداستقرتالمعامالتطيلةأكثرمنن

والنسببينمختلفالطوائف.ومن القائمعلىأساسالتنوعواالندماجفيالمصاهرة النسيجاالجتماعي، منوحدة

أبرزأحكامهذاالقانون:

قدنصعلى .6  الزواجعقدرضائييتمانقانوناألحوالالشخصية وال،يجابوالقبولبينالطرفينباإلانعقد

لحقوقالزوجةمنحيثكماانالقانونفصّ.أ–61وهذايتوافقمعالمادة.اإلكراهجريمةو،يجوزاالكراهفيه

 وأمامهذاالوضعالتشريعي،القيمةقانونيةللتحفظ.،نصوصقانونيةمعتبرةبالرضاعةوالحضانةوالوالية

 ب–61األقاربواألغياراكراهأيشخصعلىالزواج،وهذايتوافقمعالمادةمنعالقانونأليمن .2

 ج–61ساوىالقانونبالمسؤولياتالزوجية،كمافيالمادة .2

 هـ–د–61ينسجممعأحكامالشريعةاالسالمية،وهذايتطابقمعبشكلٍمالعالقةمعاألطفالنظّ .1

 و–61مالميتضررالمحضونمنذلك،وهذاينسجممعالمادة،مابتداءعطىالحضانةلألأ .2

 ز–61منحالزوجةحقاالحتفاظباسمعائلتهاوهيغيرملزمةباستخداماسمعائلةالزوج. .1

.ومايعززألنها تتطابق مع قانون األحوال الشخصية النافذ 05البقاء التحفظ على المادة  هناك موجباً لذانرىليس

لحقوقالمدنيةوالسياسيةبدونتحفظ،الذيلعلىالعهدالدولي6916ناهذهانالعراقسبقأنصادقفيعاممطالبت

منسيداو.61علىنفسمحتوىالمادة22عتبرجزءمنالنظامالقانونيالعراقي،وينصفيمادتهيُ

 لسيداو الوطنية التشريعات استجابة الثاني/ مدى الفصل

 4116من دستور  02وتعارضها مع المادة  20المادة  . ت

حوالهمالشخصية،حسبأحرارفيااللتزامبأالعراقيون":2002الدستورالعراقيلسنةمن(16المادة)تنص .6

 أدياناتهم أومذاهبهم ذلكبقانونأومعتقداتهم وينظم اختياراتهم، يتناقضمعنص."و المادة المادةونصهذه

الدستور(61) التامةبينالجنسينالتيتكفلمن العراقيونمتساوونأمامالقانوندون"أمامالقانون:المساواة

تمييزبسببالجنسأوالعرقأوالقوميةأواالصلأواللونأوالدينأوالمذهبأوالمعتقدأوالرأيأوالوضع

 ."االقتصاديأواالجتماعي

لوتشكّ سالطائفية،ةوتكرّاعلعدمالمساوتشرّفهي،محلخالفكانتوالتزال(منالدستور16انالمادة) .2

القانونوالنسيجاالجتماعيللمجتمعاًتهديد ،لسيادة بالرقم النافذ قانوناألحوالالشخصية 622منخاللالغاء

(6929 المعدل، والحض( والنفقة والطالق الزواج في الحقوق من الكثير للمرأة يحفظ حملةالذي ونتيجة انة.

على2001المدافعةوالضغطالتيقامتبهامنظماتالمجتمعالمدني،استجابتلجنةالتعديالتالدستوريةفي

وبسببعدماستقراراألوضاعفيالبلدلميعرضتقريرلجنةوضع الخالفيةالمدرجةللتعديل. هاضمنالمواد

 ولحداآلن.2009عليه،وتوقفتاللجنةعننشاطهامنذصيفالتعديالتالدستوريةعلىمجلسالنوابللمصادقة
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اسية.وقدبادرتوزارةينهاخاضعةللمزايداتالسأل،علىحقوقالمرأةاًخطيراًلتهديدتشك16ّالزالتالمادة .2

حوال الشخصية الجعفرية والقضاء ألامشروعي قانوني بتقديم وبشخصالوزير،2062فيتشريناألول،العدل

يتعارضتماماً.الفقهالجعفريإلى استناداًالجعفري عموهذا منالدستورلعدمتحقيقالمساواة61نصالمادة

والرجل القانونللمرأة يبيحزواجالطفالت ،امام ويعززالفكرالدينيالطائفيمنخالل،والزواجالمؤقتكما

.ةاألحوالالشخصيهيمنةرجالالدينفيتنظيم
4

 

دستورالان،إالمؤسفحقاًانالعراقمنالدولالتيساهمتووقعتعلىاالعالنالعالميلحقوقاإلنسانومن .1

منوالتفاقياتحقوقاإلنسانالدوليةالتيصادقعليهاالعراقوأصبحتجزءلميتضمنأيةاشارةله2002عام

القانونالوطني يتطلباعاد، علمما النظرفيالدستوروالتأكيد ة بحقوقيها، الخاصة المواثيقالدولية السيما

 .المرأة

 

 ( 0959) 000قانون العقوبات رقم  فيالمواد التمييزية  . ث

والزال(،6919)666هناكعددمنالنصوصالتمييزيةفياألحكامالجزائيةالواردةفيقانونالعقوباترقم .2

العقوبةلنفسالفعلبينالرجلوالمرأة،كماانبعضهاالعملبهاسارياًفيالمحاكمالعراقية،حيثالتتساوى

.وهيتتناقضمعمبدأالمساواةأمامالقانونالذييسمحبافالتالجانيمنالعقابرغمارتكابهجريمةمتحققة

 المادة 61أكدتعليه تتعارضمع كما الدستور، )من أساسالمجتمع29المادة )اناألسرة الدستور: من )

من ةالمحافظةعلىكيانهاوقيمهاالدينيةواالخالقيةوالوطنية(.ولعلاألهمماتضمنتهالفقرةرابعاًوعلىالدول

التينصتعلى:)تُمنعكلأشكالالعنفوالتعسففياألسرةوالمدرسةوالمجتمع إنهذهذاتالمادة (.كما

قالمدنيةوالسياسيةوالنصوصالواردةالنصوصالتنسجممعاألحكامالعامةالواردةفيالعهدالخاصبالحقو

في)سيداو(التيتوجبفرضالحمايةالقانونيةللمرأةوعلىقدمالمساواةمعالرجل،وضمانالحمايةالفعالة

.6921و6910لهاعنطريقالمحاكمذاتاالختصاصباعتبارهماقوانينوطنيةبعدالتصديقعليهافيعام

اإلنس .1 حقوق وزارة قيام ورغم لنصالمادة استناداً المواد هذه إلغاء أو لتعديل مقترحات بتقديم من61ان

الدستور،إالاناإلرادةالسياسيةوالعاداتوالتقاليد،اضافةلضعفأجهزةالدولةقدساهمتجميعهافيتعطيل

"من تحتعنوان: مستمرة مدافعة بحملة المدني وقامتمنظماتالمجتمع المواد. لهذه تشريعالتعديل أجل

التمييزية،منصفلحقوقالمرأة" ونوجزأهماألحكام النصوص. وتقديممشروعتعديالتعلىعددمنهذه

الواردةفيقانونالعقوبات:

 ( 20المادة:)تبيحللزوجتأديبزوجته،واعتبرتذلكالفعل"حقاً"حتىلوتسببذلكالحقبإيذاءالزوجة

نفسياًأوجسدياً،ومندوناعتبارلموقعتلكالمرأةفياألسرةأوالمجتمعأوفيوسبّبلهاضرراً،سواءكان

اآلباء تأديب أباح حيث القاصرين، األوالد خانة في يصنفه عندما االهانة النصفي ويمعن العمل. محل

 والمعلّمينومنفيحكمهماألوالدالقصر.

 ( 048المادة)إماأنتكونمعفيةمنالعقوبةأومخففةلها...ويعتبرعذراًالتيتنّصعلى:)االعذارالقانونية

مخففاًارتكابالجريمةلبواعثشريفةأوبناءعلىاستفزازخطيرمنالمجنىعليهبغيرحق(.وقداستقرت

التطبيقاتالقضائيّةعلىتطبيقاالعذارالقانونيّةالمخففةفيجرائممايسمىغسلالعار.وقدتكاتفالتشريع

والفقهوالقضاءفيمنحالجانيسلطةتنفيذحكمهبنفسهبحقالمجنىعليها،وتنزلالعقوبةالمفروضتطبيقها

عليهمناالعدامأوالسجنالمؤبدإلىالحبسستةأشهرفياحياٍنعديدة.

 ( 311المادة:)ارت قد باعتبارهما بينالرجلوالمرأة مختلفاً النصالقانونيموقفاً هذا فعلالخيانةاعتمد كبا

إذا إال القانونية، للمساءلة خاضع غير الزوجية للخيانة الزوج قبل المرتكبمن جعلتالفعل فقد الزوجية.

 ارتكبفيمنزلالزوجية،أيانالمشّرعيعطيرخصةللزوجلممارسةالزنىخارجمنزلالزوجية.

                                                           
4
 5/12/2112بيان شبكة النساء العراقيات حول تقديم مشروعي قانوني األحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الجعفري  1مرفق رقم    
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    ( 381المادة:)كلزوجحّرضزوجتهعلىالزنىفزنتبناءعلىهذاالتحريضيعاقببالحبس(.بمعنىإذا(

لو ولكنفيما اليشكلجريمة. بوقوعفعلالزنىفإنالتحريضوحده الجريمة يتحققالركنالماديلهذه لم

زتالزوجةعن(،وعج211زنتالزوجةبناءعلىذلكالتحريض،وأقامالزوجالشكوىعليهاوفقالمادة)

إثباتالتحريض،فإنهاتنالالعقوبةالمقررةلجريمةالزنى،وهذااجحافلحقهاوامتهانلكرامتها.

    ( 398المادة):زواجصحيحبين عقد إذا للعقوبة القانونيالمخفّف إلىشمولالجانيبالعذر تذهباألحكام

تكونالضحيةأمامإكراهأخر626(و)620مرتكبفعلاالغتصابباالستنادإلىالمادتين) (عقوبات.وهنا

متحققة جريمة ارتكابه العقابرغم وافالتالجانيمن باإلكراه، الزواج وهو االغتصاب، يضافإلىفعل

 أركانها.

    ( 219المادة):أعطتالعذرالمخففللرجل:"يعاقببالحبساذافاجأزوجتهأوأحدمحارمهفيحالةتلبسها

إنهذهالمادةبنصهاالمذكورجودهافيفراشواحدمعشريكهاإذاقامبقتلهمامعاًأوقتلأحدهما".بالزنىأوو

تشّكلتمييزاًضدالمرأة،إذانهاعذرقانونيمخففللرجلالذييقتلغسالًللعار،والينطبقعلىالمرأةفيما

 فاجأتزوجهايالطبهفيفراشالزوجيةفقتلتهما.

    ( 241المادة):،تنصفيماإذاعقدزواجصحيحبينمرتكبجريمةاحتجازالمرأةوخطفهاوبينالمجنيعليها

 أوقفتحريكالدعوىوالتحقيقفيهاواإلجراءاتاألخرى،األمرالذييتيحللجانياالفالتمنالعقوبة.



 سفر التعليمات بشأن جواز  . ج

التس العراقية تالزالتالمرأة سفر علىجواز الحصول وليالإطيع أبموافقة قانوناًأمرها ينوبعنه من وفقاً،و

 :وفيالحاالتالتالية،لتعليماتوزارةالداخلية

10-62طيعالفتاةالباكرمنعمرتتسال .6
5

المرأةاألرملةوالمطلقةمنالحصولعلىجواز،المرأةالمتزوجة،

 .ينوبعنهقانوناًومنأالبموافقةولياألمرإسفر

إذا .2 وليأمر  لمرأةاتعذروجود والمطلقة قانوناًأاألرملة منينوبعنه و صالحيةلمديرمكتبالجوازات،

 وعدمه.أاصدارقراربمنحالجواز

وكانبدفعمنوزارةالدولة،2001مربالسماحللنساءبالسفردونمحرممنذأبقرارمنمجلسالوزراءصدر .2

المرأة لشؤون القرار) 1/6/216رقم (،69/9/2001في التضتالذي أمن العراقيةللمرأةالسماحعلىكيد

نمديرياتالسفرأالإ.)محرم(سمىيُبمامرافقتهاإلىالحاجةدونمنتشاءماوقتبالسفراألهليةالكاملة

قرار.الهذاوالجنسيةفيالعراقلمتلتزمب
6
و

7
 

معنصالدستورالعراقيفيالمادة .1 /اوال11ًانهذهالتعليماتالصادرةعنالجهازالتنفيذيتتعارضتماما

منه11ونصالمادة كماتتناقضللعراقيحريةالتنقلوالسفروالسكنداخلالعراقوخارجه(.)التيتنص:

الدستورتقييدممارسةأيمنالحقوقيجوزعلىان)ال أووالحرياتالواردةفيهذا بقانونأوالإتحديدها

62المادةمعانهاتتعارضإلىإضافة،(يمسذلكالتحديدوالتقييدجوهرالحقوالحريةعلىأنالبناءعليه،

 .سيداومناتفاقية1فقرة

 

 تعليمات هيئة السياحة . ح

 السياحي األمن عن صادرة شفوية تعليمات عن عبارة إلىوهي السماح بعدم الفندقلملالفنادق، في بالمبيت رأة

.يؤيدذلكوغيررسميةبمفردها،إالبمصاحبةمحرمأوكتابمنجهةرسميةأ

                                                           
5
http://www.iraqinationality.gov.iq/passport_ar.htm مديرية الجنسية  –موقع وزارة الداخلية       

6
 1ص 2112لسنة  2112عن واقع المرأة العراقية بعد  2112تقرير وزارة حقوق اإلنسان لسنة  
7
 1مرفق رقم  -قرار امانة الوزراء بالغاء المحرم   

http://www.iraqinationality.gov.iq/passport_ar.htm
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المجتمع المدني  منظمات نشاط . خ

(2002)621رقمنتلغيقرارمجلسالحكمأالنسويةبحمالتالضغطوالمدافعةلحركةااستطاعت .6
8
الذي،

622رقممنقانوناألحوالالشخصيةالعراقيبدالً،ةللعراقيينياألحوالالشخصفيقضاياةطائفياللىعنص

2002فيدستور16نتفرضالمادةأحزابالدينيةاستطاعترادةالسياسيةالمتمثلةباأل.ولكناإل(6929)

 .621 مضمونالقرارنفسالتيتمثل

منالدستورالتيتؤجج16بشأنالمادة،منظماتالنسويةالوخاصة،ةينتيجةلضغطالمنظماتغيرالحكوم .2

اليمكنسنقانونبموجبهايةمادةخالفإلىت،تحولالنفاذالقانونوفقدانهيبتهلتهديداًوتشكّ،الصراعالطائفي

 .لغائهاإوأعدالتوافقالسياسيعلىتعديلهاالبإ

2.  التشريعية الحكومةوالسلطة لفتانتباه إلىقامتمنظماتالمجتمعالمدنيبحمالتضغطتهدفمنخاللها

،16،622،211،220)وخاصةمايتعلقبالمواد،ضرورةاجراءتعديالتعلىالقوانينالتمييزيةضدالمرأة

292 ،109 6919)666رقممنقانونالعقوبات(121، .) لشؤونالمرأة الدولة معوزارةوقدمتوزارة

 التي بحاجزاألعراف إصطدم ذلك إن إال ،مجلسشورىالدولةإلىبتعديلهذهالمواداًمقترححقوقاالنسان

كبيرين وجهداً وقتا يستلزم ذلك أن إذ بتشريع، األخرى هي تلغى بالمقدورأن ليس
9
. 

،التيتعززتبالنصتستمدقوتهامنسلطةالعشيرة،نفةالذكرأعرافالتيتعيقتعديلالموادالجزائيةناألا .1

/ثانياًمنالدستور12علىانالدولةتحرصعلىالنهوضبالقبائلوالعشائرالعراقية...المادة
10

،وهومايشكل

والقوانين فيالدستور المكفولة وحقوقها المرأة لكرامة وفيتهديداً فيالزواج، إرادتها احترام كعدم النافذة،

تعرضهاللقتلتحتحجة"غسلالعار"،أومبادلتهاكجزءمنالحلفيالنزاعاتالعشائرية)الفصلية(خارج

التيتخالفحقوقاالنسانوحرياتهسياقسلطةالقانونومؤسساته،وغيرهامنالتقاليدواألعرافالعشائرية

 وفيالمواثيقالدولية.الواردةفيالدستور

 

 أستراتيجيات وقوانين للحد من العنف ضد المرأةالفصل الثالث: 

 الستراتيجيات . أ

 ستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراقال 

2062رذاأفي الستراتيجيةخطوةإيجابيةبإقرارالحكومةاتخذت        
11

بكتابتهامنظماتالمجتمع،التيشاركت

يتعرض منهجاً االستراتيجية اتبعت حياتها،إلىالمدني. مراحل جميع في المرأة ضد العنف أنواع جميع

ان علما بتحفظاتها. سيداو اتفاقية ومنها الدولية، االتفاقيات من عدد على الدولي اطارها في واعتمدت

.2062االستراتيجيةلمتخصصلهاالمواردالالزمةفيميزانيةعام

منأج الوضع تقييم بتقديم المرأة قامتوزارة مؤخرا القطاعية العمل الوزاراتلتطويرخطة من عدد مع

العنفالقائمعلىالنوعاالجتماعييلتفعيلاسترات العملوالشوؤنكلمن)اتوزارتوتضمن.جيةمناهضة

اضافةإلى،(علىالمستوىاالتحاديأة،وزارةالصحة،وزارةالتربيةاالجتماعية،وزارةالدولةلشوؤنالمر

فيالمواردالماليةالمخصصةاًنهناكعجزأإلىشارالتقييمأقدوياقليمكردستانالعراق.فوزارةالداخلية

نفةالذكراعاله()المرفقصورعنخطةالتقييمللوزاراتاألجية.يلتفعيلاالسترات
12

.

                                                           
8
( الصادر عن مجلس الحكم بتاريخ 122إلغاء القرار ) 22/2/2111( المنعقدة بتاريخ 5) "قرر مجلس الحكم بجلسته االستثنائية  

22/2/2112."   
9
 11، ص 2111 التقريرالحكوميالىلجنةسيداو
10

قيمها  / ثانيا: " تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز15المادة 

 اإلنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع االعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق اإلنسان ".
11

http://www.smwa.gov.iq/inside_page/247.html  
12

،  12، وزارة التربية ص 12، وزارة الصحة ص 12وزارة الدولة لشوؤن المرأة ص ، 11- 12وزارة العمل والشوؤن االجتماعية ص
 22اقليم كردستان ص -وزارة الداخلية 

http://www.smwa.gov.iq/inside_page/247.html
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 لهابدعمةالمسودتماعدادوهاجرىالتداولمنذعدةسنواتلوضعقدو:ةللنهوض بالمرأ الوطنية ستراتيجيةال

 نلميتماطالقها.دولي،ولحداآل

  4105 -4104 العراق -كردستان إقليم في المرأة ضد العنف لمناهضة الوطنية ستراتيجيةال  موافقة تمت:

 ضد العنف لمكافحة موحد ونهج تحليل إليجاد اإلستراتيجية تؤسس عليها.2062أيلول 29 حكومةاإلقليمفي

 والمجتمعات نيينعالم لدى( الوعي مستوى ورفع القانوني، لإلصالح عمل خطةوتوفر ه،أشكال بجميع المرأة

 الطبية الخدمات وتوفير العنف من الناجيات وحماية ،)المدارس وفي اإلعالم وسائل خالل منو ،المحلية

.لهن سيولوجيةوالف واإلجتماعية
13

 

 منالطلقالعراقأ االخرى: ستراتيجيات الوطنيةال عدداً تتماشىمعفيالسنواتاألخيرة ستراتيجياتالوطنية

 األهدافاإلنمائيةلأللفية،بهدفتحقيقتنميةشاملةفيالبلد،ومنأهمها:

2061-2060خطةالتنميةالوطنية- والً أ

2061-2060ستراتيجيةالوطنيةللتخفيفمنالفقرفيالعراقال- ثانياً 

ستراتيجيةالوطنيةلمكافحةالفساد.ال-ثالثاً 



الجميعواجهت ستراتهذه من كان التحديات، من جملة وجودأيجيات وعدم األمني، الوضع تدهور همها:

لها، التشريعاتالالزمة وافتقاد العام، السكاني التعداد إنجاز في والتلكؤ لبرامجها، الكافية التخصيصاتالمالية

األناهيكعنضعف الحوترهل التكنولوجيا استخدام متخلفعن روتين مع الحكومي الفسادداء وانتشار ديثة،

.الستراتيجياتداريفيتنفيذالبرامجالخاصةبهذهالماليواإل

تحديث،ولهذاقامتالحكومةالستراتيجياتلمتكنهناكمؤشراتواضحةلتحقيقالمخرجاتالمطلوبةمنهذه

.2061إلىستراتيجياتوتمديدهاذهالقسممنه

ن الحد من العنف االسريوانيق . ب

  حققتحمالتالمدافعةمنقبلمنظماتالمجتمعالمدنيفيالمطالبةبتشريع:الحماية من العنف األسريقانون

الذيانجزتكتابتهفيتشريناألول،قانونلمناهضةالعنفضدالمرأةاستجابةالحكومةلصياغةمشروعقانون

.برعايةوزارةالدولةلشؤونالمرأةومنظماتالمجتمعالمدني،بمشاركةالمكلفة،منقبللجنةالخبراء،2062

 تخضعالجراءاتروتينيةبطيئةتعرقلتقديمهللبرلمان.مجلسشورىالدولةوالتزالالمسودةبعهدة

 

  كردستانأ (:4100) 8 رقم العراق -إقليم كردستانقانون مناهضة العنف األسري في اقليم هذاقرتحكومة

يحّرمالقانون)ختاناإلناث(،ويجّرمالسخرةوزواجاألطفال،واإلساءة،حيثواستحساناًلقيقبوالًيلذالقانونا

وهوخطوةحاسمةفي. األطفال اللفظيةوالجسديةوالنفسيةللفتياتوالنساءوإساءةمعاملةاألطفال،وكذلكعمالة

القضاءعلىممارسةختاناإلناث.

لميحققالغرضالمنشودمنه،وعلىاصدارالقانون،لكنتطبيقهيتعثرناالسنتوعلىالرغممنمرورمايقارب

 للمرأة القانونية الحماية إيجاد استكمالبسببفي وعدم القانون، بتنفيذ خاصة توجيهية تعليمات صدور عدم

نالمصالحةالتينصعليهاالقانونالجتتشكيال
14
.



 العدالة إلىالوصول  الفصل الرابع/

 عقوبة االعدام . أ

                                                           
 السامي المفوض ومكتب))يونامي لبعثة التابع اإلنسان حقوق مكتب-2062 األول كانون-العراقتموز في اإلنسان حقوق تقرير  13

December2012Report.pdf-http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/HRO_July.61ص.اإلنسان لحقوق
14

بالتعاونمعمنظمةمحلية،"جمعيةاألملالعراقية"،وكانالهدفمنهاهو-منظمةأمريكية-IREXالدراسةاالستقصائيةالتيأنجزتها

رصدعمليةتنفيذالقانونمنخاللأخذرأيالمجتمعالمحليوالمنظماتوموظفيالمكاتبالحكوميةالمعنية(.

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/HRO_July-December2012Report.pdf
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لالرجالالغالبيةممنيحكمونباالعداموينفذشكّالعراقاليومفيصدارةالدولالتيتوقععقوبةاالعدام.ويُ عديُ .6

،فقد2062السجونومراكزاالحتجازفيالعراقبهم.وحسبالتقريرالسنويلوزارةحقوقاإلنسانعنأوضاع

أة.وجرىإمر62شخصمنبينهم111بـ66/66/2062ولغاية2002جرىتنفيذحكماالعدامخاللالسنوات

 االعدام 2062خاللالعاممحكوماتبخمستنفيذحكم بها،وعدد22وهناك. االعدام تنتظرتنفيذحكم سجينة

منهنينتظرنتنفيذاالعدامبهنمنذسنوات
15

.

ويثيراستمرارإيقاعاالعدامفيالعراققلقاًواسعاًعلىالنطاقينالمحليوالدولي.وقدعبرتبعثةاألممالمتحدة .2

رراألممالمتحدةالمعنيباالعدامخارجومقومفوضاألممالمتحدةالساميلحقوقاإلنسانفيالعراق)يونامي(

المتنامي عقوبةنطاقالقضاءعنقلقهم تنفيذ لتجميد النداءاتالمتكررة ووجهوا التعسفي، أزاءحاالتاإلعدام

 اإلعدامفيالعراق.

لغاءإ)التعهدبوتنص11والًرقمأ،2060ملعاممنالتقريرالدوريالشاتيندالتوصيتينالتالييّأانالعراققد .2

تقيّ التي المعايير احترام االلغاء، عدم وفيحالة االعدام، ثانياًعقوبة نطاقتطبيقها(، د )أحترامتنص12رقم

قل،مادامتعقوبةاالعدامسارية(.المعاييرالدنيا،علىاأل

نهاستعملعلىأ،ب2060تابعلألممالمتحدةفيمجلسحقوقاإلنسانالإلىأعطتالحكومةالعراقيةتعهداًوقد .1

تخفيضعددالجرائمالتيتخضعلعقوبةاالعدام.وتمتضمينالتعهدفيخطةالعملالتابعةللخطةالوطنيةلحقوق

وبحوث تشملمسحاً تدابير باتخاذ للقوانينوالتشريعاتومدىموااً،اإلنسانفيالعراق، مراجعة متهاءومنثم

الدول لالتفاقيات لالنجاز زمنياً سقفاً وحددت يية، )62بلغ االستعراضشهراً. اإلنسان حقوق الدوريمجلس

 .(UPRالشامل



 النساء في مراكز االحتجاز والسجون . ب

 4104ومراكز االحتجاز في العراق لعام  نالتقرير السنوي لوزارة حقوق اإلنسان عن أوضاع السجويشير .6
16


االستيعابيةإلى طاقتها فوق أي السجون داخل كبير اكتظاظ وجود
17

ادعاءات لحاالت نفسه التقرير ويؤشر .

.كماانأغلبسجونالنساء2062بالتعذيبللمحتجزاتوالتعرضلالغتصابأوالتهديدبهمسجلةخاللعام

ألطفالالمالزمينألمهاتهممنالنزيالت،كماهوالحالفيسجنالنساءفيبغدادالحضانةالخاصةباإلىتفتقر

أيةامتيازاتأوتجهيزاتخاصةبذوياالحتياجاتالخاصة.إلىوسجنالحلة/نساءوغيرها،وتكادتفتقرتماماً

مومالسجونومراكزفيع2062محتجزةلغايةنهاية6612العدداالجماليللمحتجزاتكمايشيرالتقريروجود

 االحتجازفيالعراق.

توفيت شابة سجينة اسمها إسراء ربيع كانت معاقبة في سجن الحلة. تم اعطاؤها حقنة  03/1/4103يوم السبت في 

سجن السايت فور في بغداد بعد تدهور حالتها. طيلة الصباح كانت تستنجد طالبة  إلىفنقلت بالخطأ فساءت حالتها، 

دارة السجن. وهذه الحالة تتكرر وتمر ، فتوفيت وسط ال انسانية واهمال إاسعافها الذي لم تكترث له إدارة السجن

 دون معاقبة المسؤولين عن االهمال في السجن.

 

 ازاء أيضاً بالقلق تشعر بأن"البعثةل حقوق اإلنسان في العراقتقرير بعثة يونامي حومنجانبأخرأشار .2

 عاما62 بين لفتراتتتراوحما المدانينبالسجن من بالمائة 62 على حكم حيث األحكام: لبعض المفرطة القسوة

 بالقتل إدانتهن تمت اللواتي ثلثيالنساء على وحكم البغاء، ممارسة أو بالزنا المتعلقة التهم في المؤبد السجن إلى

                                                           
15

عددمنأقربائها،بالرغممنادعاءاتهاالحقاًبأنهابعداعترافهابجريمةقتل2002مثلسمرسعدعبدهللاالتيحكمتباالعدامفي

أجبرتعلىاالعترافبعدانتعرضتللتعذيبأثناءالتحقيق.
pdfhttp://www.humanrights.gov.iq/uploads/ali%20pdf/final2012.

16


17
،ومدرسةتأهيلاألحداثاإلناثفيبغدادطاقتها126بينماالموجودالفعلي220النساءفيبغدادمثالًطاقتهاالستيعابيةالتتجاوزفسجن

 ومستوى والصحية النفسية وضاعاأل علىسلباًمنالتقريرالمذكور(،األمرالذييؤثر61)جدول10والموجودالفعليفيها20االستيعابية

(29إلى)2066(حالةلعام62الخدماتفيها.وجرىتأشيرتصاعداالصابةبمرضالجربفيسجنالنساءالمركزي)سايتفور(من)

،بسبباهمالالجوانبالصحيةوالوقائية.2062(حاالتألطفالهنخاللالعام1حالةبضمنهم)

http://www.humanrights.gov.iq/uploads/ali%20pdf/final2012.pdf
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وفي احتجاز في النساء من عددا البعثة وجدت المثال سبيل على بغداد باإلعدام.  الرصافة في النساء مركز

 ."البغاء ممارسة أو الزنا تهمتي في عاما عشرة خمس لمدة بالسجن أحكام بحقهن صدرت

 عن بحثا  العراق إلى عادت عراقية، الجئة تعرضت البصرة في البعثة وثقتها التي الحاالت من واحدة "وفي .2

 معها وكان أحد برفقة تكن لم أنها سوى يبدو ما على يءلش ال مختلفتين محافظتين في مرتين أقاربها،لإلعتقال

 محامون بها قام للتدخل عديدة محاوالت وبعد اعتقالها من شهرين بعد سراحهاإال يطلق ولم .منالمال كبير مبلغ

المتحدة"األمم وممثلو
18
.



 مالحظات إضافية .1

لميميزالقانونالعراقيبينالنساءمعغيرهنمنالمحتجزينالذكورمنناحيةالتمتعبالضماناتالقانونية .6

فترة خالل اجراالمقررة وضمن لكن والمحاكمة. والتحقيق االحتجازالعتقال وجوباءات تنصعلى التي

خرفيعرضالمحتجزاتولفتراتقدتستمرألوحظانهناكت،ساعة21عرضالمتهمعلىالقضاءخالل

 تكونفيهارهنالحبسفيالموقفوتحتادارةوزارةالداخلية.اًايام

كزمرا .2 كما الرجال. قبل من تدار الدفاع ووزارة الداخلية لوزارة التابعة بالنساء الخاصة عدمؤشرنالتوقيف

ال المرأة خصوصية مراعاة في واألمحتجزة األسرة مع السابقالتواصل التوقيفواالحتجاز فترة خالل طفال

التوقيفاالحتياطيفيبغدادوالمحافظاتكزراوفيغالبيةم،للمحاكمة
19
. 

نشيرإلىانغيابألياتالحمايةلمؤسساتالدولةالساندةألعمالمنظومةالعدالةالجنائية،يؤديإلىانتتعرض .2

منتنقضيمدةمحكوميتهنأوممنيتماطالقسراحهنلالنتهاكوالخطربسببعاداتحياةالعديدمنالنساءم

 المجتمعوتقاليدهوالنظرةالدونيةتجاههن.

 العنف ضد المرأة في المجتمع العراقي الخامس/  الفصل
بأمنهاواستقرارها،هددمستقبلاألسرةالعراقيةيو،همالمشاكلالتيتواجهالمجتمعالعراقيأيعدالعنفضدالمرأةمن

وعلىجميعمراحلهاالعمرية،يوميبشكلٍواجهالمرأةمختلفأنواعالعنفوتحيث
20
فقداشارتالتقاريرالواردةمن.

علىالبالدوماجرّ،ارتفاعمستوياتالعنفضدالمرأةنتيجةلتراكمسياساتالنظامالبائدإلىمنظماتالمجتمعالمدني

بعدإلىحصارقاسي،اضافةومنحروب افرزتهمرحلةما إلىأدى،منعملياتارهابيةوقتلوتهجير2002ما

بشكلٍثارهالسلبيةعلىالمرأةواسرتهاأترك،مماوازديادمستوياتالفقربينافرادالمجتمع،ارتفاعمعدالتالبطالة

 عام.بشكلٍخاصوالمجتمع



 وزارة التخطيطالصادر عن  (WISH 2011-I)العراقية  للمرأة والصحية االجتماعية لألوضاع المتكامل المسح . أ

 وزارة الصحةو -الجهاز المركزي لالحصاء وبالتعاون مع هيئة احصاء اقليم كردستان –
21

 

لوحظانفهمالمرأةالعراقيةللعنف،حيثضدالمرأةصورمعرفيبالمفهومالصحيحللعنفكقهناأشارإلىأن .6

الدولييتخلف التعريف .عن أفبينما معظم الالجمعت نساء بالدراسة االقتصاديمشموالت الحرمان ان ،على

والحرمانمنممارسةحق،والحرمانمنممارسةالتعليم،هلوالحرمانمنممارسةالحقوقفيالتواصلمعاأل

لعنفاًتشكّ،العمل المرأة، لكنضد النساء لمعظم السياسيةالحرمانمننعتبريم واالصرارعلى،المشاركة

عنفاً،ذنقبلالسفرأوالحصولعلى،ساءتالتصرفأإذاوضربالبنت،الزوجةفيكلوقتتحركاتمعرفة

 ضدالمرأة.

                                                           
 السامي المفوض ومكتب))يونامي لبعثة التابع اإلنسان حقوق مكتب-2062 األول كانون-العراقتموز في اإلنسان حقوق تقرير  18

  December2012Report.pdf-http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/HRO_July.61ص.اإلنسان لحقوق
19
 .لبالزيارةللرجا الخاصة الظروف ذات يتشاركن بل المحتجزات للنساء بالنسبة هللزيارةاأل خاصة ماكنأ وجود عدم

 
20

 21ص2062العراقيةلسنةالمرأةأوضاععناإلنسانتقريروزارةحقوق
21

http://www.cosit.gov.iq/documents/statistics_ar/human%20development/surveys/fullreports/

        pdf.المسح%20المتكامل%20لألوضاع%20االجتماعية%20والصحية%20للمرأة%20العراقية202066%

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/HRO_July-December2012Report.pdf
http://www.cosit.gov.iq/documents/statistics_ar/human%20development/surveys/fullreports/المسح%20المتكامل%20للاوضاع%20الاجتماعية%20والصحية%20للمرأة%20العراقية%202011.pdf
http://www.cosit.gov.iq/documents/statistics_ar/human%20development/surveys/fullreports/المسح%20المتكامل%20للاوضاع%20الاجتماعية%20والصحية%20للمرأة%20العراقية%202011.pdf
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2.  فيالمسحأكما اللفظيأالعنفالجسديإلىتعرضهنإلىشارتالنساء التيسبقتأو الجنسيخاللالسنة و

األ من فيالعديد أامرتقريباً.ماكنالمسح كلخمسنساء من أة الشارع للعنففي أشارتلتعرضها ماكنأو

،%60.2وسائلالمواصالتبنسبةفييليذلك،ريافماكنالحضريةعناألوتزيدهذهالنسبةفياأل،التسوق

علىمنهافيالحضرعنالريف.أوهي

وهذايدل،فادةالنساءإلوالمؤسساتالتعليميةوفقاًأماكنالعملألمتسجلحاالتعنفكثيرةفيأنهفادالتقريرأو .2

األ العنفمن من النوع هذا ان بسببالعاداتوالتقاليدعلى المسكوتعليها مور اإلشارة من هنا والبد إلى.

قدو،ثناءالعملاالعالميأالعراقياتعنمدىالتعرضللتحرشمنتدىاالعالمياتبهقاماستطالعالرايالذي

.ماكنالعملأوهذايدلعلىوجودالتحرشفي.%كال26و،حياناًأ%66و،%مناالعالمياتبنعم12جابتأ

 

 االطار القانوني  . ب

6.  المادة في العراقي/29ورد الدستور من " :رابعاً كل والمدرسةأشكالتمنع األسرة في والتعسف العنف

 ."والمجتمع

متساوونأمامالقانوندونتمييزبسببالجنسأوالعرقأوالقوميةأواالصلالعراقيون"منالدستور61المادة .2

 :"أواللونأوالدينأوالمذهبأوالمعتقدأوالرأيأوالوضعاالقتصاديأواالجتماعي

 .6921التيصادقعليهاالعراقعامالتمييزضدالمرأةأشكالكافةالقضاءعلىاتفاقية .2



 يعنف األسرال . ت

فقضايااالعتداءعلىالنساء.مورالمسكوتعليهاالحديثعنالعنفالممارسداخلاطاراألسرةمناألاليزال .6

نأذاليزالاالعتقادالسائدبإ،مورالغريبةفيالمجتمعتعتبرمناألال،وحتىالقتل،التشويهوالضربوبالشتم

كونهاً،دينياًفالبعضيرونهمبرر.سةالعنفضدهاالمرأةهيملكالرجلوعائلته.وتبررالعاداتوالتقاليدممار

بقىتوفيجميعاألحوالخرينطلقمنالنظرةالدونيةللمرأة.يرتبطبموضوعالطاعةلولياألمر،والبعضاأل

ممارسة المرأة األعادياًمراًأالعنفضد المنظومة السائدةفيظل الذكوريبوية ت،والفكر تستمد ثيرهاأالتي

 الخاطئةوقوتها االجتماعية التنشئة ومبادئ األعرافوالتقاليد ،من أوتمتد إلىثارها وصناعمؤسساتالدولة

قوئممارسةالعنفكوسيلةسالسلطةاألأيتيحلررأسيبشكلٍالعالقات.هذهالمنظومةالتيترتبنمطالقرار

حيانالتسلط.كثراألأوفي،لممارسةالسيطرة

2.  االهتمام المرأةويعتبر ضد العنف األسريوباأل،بموضوع العنف اثارت،خص  التي القضايا اهتماممن

العراقوالمنظماتالدولية في النسوية إلومطالباتالحركة ، أيجاد وعلى المعنفة. المرأة ذلكألياتلحماية ثر

لكنهااتخذتالحكومةخطواتايجابية المرأة،بطيئة، العنفضد منممارسة للحد الخطواتانشاءومن. هذه

األسرة حماية مديريات الداخلية، وزارة تشكيالت العنفضدالاطالقإوضمن لمناهضة الوطنية ستراتيجية

 اضافة العراقإلىالمرأة، كردستان اقليم في العنفاألسري من الحماية قانون االستراتيجيةتشريع واقرار ،

.2061-2062كردستان إقليم في المرأة ضد العنف لمناهضة الوطنية



 وحدات حماية األسرة   . ث

االجتماعيبانشاء .6 النوع المبنيعلى العنف من اجراءاتللحد باتخاذ العراقية حمايةقامتالحكومة مراكز

.وواحدةفيكلمحافظة،بواقعمديريتينفيبغداد،2001التياستحدثتعام،ةالتابعةلوزارةالداخليةاألسر

المزيدإلىونالرجالمنجهازالشرطة،ويحتاجمنغلبكوادرها،وأفهيالتزالتعملبدونقانونخاصبها

العنفياالجتماعمنالتدريباتفيمايخصالنوع عدادأزيادةمعأهمية،القائمعلىالنوعاالجتماعيوقضايا

ويكمن.داريةوعلىمختلفالمستوياتاإل،منضابطاتوشرطياتوباحثاتاجتماعياتالعامالتفيها،النساء

 مهمتهتوفيرالدعموالحمايةللناجيات.،التحديفيانشاءنظاماحالةفعال

الثالث .2 فيمحافظاتكردستان المرأة العنفضد لمكافحة فتحمكاتبومديرياتعدة تم جانبفتحإلى،كما

يواءللنساءالمهددةحياتهنمراكزاإل يواءبقيةالمحافظاتمندوراإلفيحينتخلو، الترويجاالعالميلهذه.
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ضعيف ،المراكز مع الحال هو االتصالأكما التكوينات،ليات هذه وجود النساء من العديد تجهل وبالتالي

 .نوالخدماتالتيمنالممكنانتقدمهاله

ةفياألسرتحتعنوانمحكمةاألسرييقضاياالعنففعلىمحكمتينتهتمانبالنظرلمجلسالقضاءاألشكّ .2

666اتالعراقيرقمقانونالعقوبفيإطاروهيتعمل،فيالرصافةاألخرىو،بغداد،واحدةفيجانبالكرخ

)6919 (. 

 

 

 يمارس الذي األسري العنف في حاالت متخصصة وحدة عن عبارة كركوك، في " األسرة حماية شرطة " مركز

 ،مناسباً  تأهيال مؤهلين وجود موظفين عدم بسبب محدودة بإمكانيات يعمل المركز أن إال طفال،واأل النساء ضد

 أحد لمبنى الثاني في الطابق الوحدة وتوجد . النساء من موظفات به وجدي ال كما الكافية، المساحة وجود وعدم

 الوحدة تتلق لم بالتقريرالمشمولة  الفترة وخالل ا.إليه المجئ على النساء يشجع ال مما العادية، الشرطة مراكز

نسائية حقوقية منظمات قبل من المركز إلى إحالتها تمت البالغات، من قليل عدد سوى
22
. 

 

  

 

 العنف ضحايا من النساء وصول ويصعب ،مكتظ مبنى في حالياً  بالبصرة "ةاألسر حماية شرطة مركز" يوجد

 تعيين إلى المركز يحتاج .قائما يزال ال للشرطة قديم مركز لمبنى العلوي الطابق في لوجوده نظراً  ،إليه األسري

 على عملهن يقتصر ،فقط سيدات ست سوى اآلن به يعمل ال حيث أكثر، مهاما   ومنحهن النساء من أكبر عدد

 مأوى توفر حيال عدم ةاألسر حماية شرطة مركز مع القلق يونامي وتتشاطر الزائرات. وتفتيش السكرتارية أعمال

.السابقة إقامتهن أماكن إلى العودة يستطعن ال الالئي النساء الستيعاب البصرة في
23



 

 

 م الشرفئجراما يسمى ب . ج

إذا،قاربتجاهالمرأةحداألأقومبهيالتيعادةما،قسىأنواعالعنفضدالمرأةأتعدالجرائمبباعثشريفمن .6

 يمسشرفاألسرة.ئاًماشابسلوكهاشي فيالمدوترتفعمعدالتهكذا وذلكلطبيعة،نةيجرائمبالريفعنها

طيالمرتبطبالعاداتواألعرافالعشائريةمالتفكيرالن
24

 عام شهد وقد يسمىفيمعدالتاًارتفاع2001. ما

حالة10جرائمالشرفحيثسجلتب
25

وظهورالجماعاتالمسلحة،تدهورالوضعاألمنيفيذلك.وقداسهم

.المتطرفةالتيتولتمحاسبةالنساءعلىسلوكهن

تندرجتحتهذاالتصنيف،حالةقتل22اشارتتقاريرمديريةشرطةمحافظةالبصرةإلىتسجيلو .2
26

وبينت.

أغلبحاالتقتلالنساءتسجلضدمجهولأملفاتالقضاءان وأمابطريقالحرقأوتكوناً.قضاءوقدرو،

االنتحار. عام فقط،2002ففي حاالت عشر المحكمة  إلى القانونيةوصلت المتابعة ضعف على يدل مما

6-622عذرالتخفيفالعقوبةعنالجناةوفقاللمادةفيالقانونالقتلبباعثشرتبرعألقد.لمرتكبيهذهالجرائم

(2002)61قانونرقمالالمادةفياقليمكردستانبلتهذهدّوقدعُ (.6919)666العراقيمنقانونالعقوبات

                                                           
 حقوق تقرير:اإلنسان لحقوق السامي المفوض ومكتب)العراق)يونامي لمساعدة المتحدة األمم لبعثة التابع اإلنسان حقوق مكتب  22

20،ص2062 األول كانون-العراقتموز في اإلنسان
23

 21المصدر السابق ، ص   

  
24

وثقتمنظمةأورلثقافةاألموالطفلأكثرمنستحاالتقتلبذريعة"غسلالعار"لنساءفيمناطقريفيةمتفرقةمنمحافظةذيقار  

 .2066للفترةمنأيلوللغايةكانوناألول
25
 22ص  2111لسنة  المرأة أوضاععن  اإلنسانتقرير وزارة حقوق  
26
 2112العراقية لسنة  المرأة أوضاععن  اإلنسانتقرير وزارة حقوق  -التابع لالمم المتحدة  اإلنسانملفات مكتب حقوق  
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تنصعلى: ألغراضالتي مخففاً قانونياً عذراً بواعثشريفة بذريعة المرأة بحق الجريمة ارتكاب "اليعتبر

(622،620،626)الموادأحكامتطبيق
27

". 

العراق -في إقليم كردستان احصاءات مديرية مكافحة العنف ضد المرأة ( 0-جدول)أدناه 

حاالت قت  النساء ذي كردستان )اربي ، دهوك سليماني  
 مع منطق  كرميان(

عدد الحاالت ذي 

0202عام   

عدد الحاالت ذي 

0200عام   

عدد الحاالت ذي عام 

0200 

 94 94 94 قت 

 44 99 64 انتحار

 064 002 044 حرق

 026 004 094 حرق النفس

بأنواعهحاالت تع يب والضرب   0242 442 440 

 072 024 049 اغتياب

حال  خكوى ضد العنف ذي المراكز والمحاكم ومكاتب مكاذح  
 العنف ضد المرأة

0926 0642 4904 

2.  الـ فيتشرينالثاني61ضمنحملة المرأة العنفضد لمناهضة أصدر2062يوماً تجمع ال للعنف ضد ،

بياناًوردتفيهاالحصائياتاألتيةحولجرائمقتلالنساءفيمحافظةكركوكخاللعامالمرأة في كركوك

ازديادحاالتإلى.وأشارالبيان-المأخوذةمنمصادرموثوقة–2062وكذلكاألشهراألولىمنعام2062

،20/1/2062لىإ6/6حالةقتلمنتأريخ69حيثسجلت،2062مقارنةبالعام2062قتلالنساءفيالعام

حالةقتل.9،أيبزيادة2062حالةلنفسالفترةمنعام22بينمابلغت

 (4-)جدول في محافظة كركوك قتل النساء  إحصائية



  اإلناث ختان  . ح

لكنهانادرةالحدوثفيوسطالعراقوجنوبه،وخاصةفيمناطقاقليمكردستان،تتعرضالفتياتإلىالختان .6
28
.

أجرت األوقد وادي كامالًاًمسح"Wadi"لمانيةمنظمة مد،2009و2001خالل ونشمل ربيلأالسليمانية

                                                           
27
 في اقليم كردستان  المعدل 1292 لسنة( 111) رقم العراقي العقوبات قانون من 
28
ظاهرة ختان اإلناث تزداد في منطقة إقليم كردستان "يقول المحامي والناشط الحقوقي في منظمة السالم اإلنسانية في بغداد حيدر خماس الربيعي إن  

-في-اإلناث-ختانالعراق، لكنها نادرة الحدوث في وسط العراق وجنوبه، باعتبار أن التقليد المتعارف عليه يجعل مثل هذا الفعل غير مرغوب فيه". 

 http://www.dw.de/  -الفتيات-يالحق-رعب-العراق-كردستان

4104عدد حاالت قتل النساء في   

 في محافظة كركوك
 41 -0/0عدد حاالت قتل النساء من  طريقة القتل

في محافظة كركوك 4103نيسان   

بالعيارات الناريةالقتل  33  8 

 / القتل بالذبح أوالشنق 03

 06 االنتحار حرقاً  56

01 
القتل بسبب مشاكل 

 اجتماعية
6 

 48 المجموع 040

http://www.dw.de/ختان-الإناث-في-كردستان-العراق-رعب-يلاحق-الفتيات
http://www.dw.de/ختان-الإناث-في-كردستان-العراق-رعب-يلاحق-الفتيات
http://www.dw.de/
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قريةوناحية،أننحو100وأظهراالستطالعالذيأجريفيأكثرمن.ومنطقةكرميانباستثناءمحافظةدهوك

–1،وأغلبالفتياتاللواتيأجريتلهنعمليةختانتتراوحأعمارهنبينتعرضنللختانقد%مناإلناث12

سنوات،وتعدمنطقةكرميانالتابعةلمحافظةالسليمانيةأسوأالمناطقمنحيثنسبةالفتياتالالتييتعرضن9

للختان
29
، كما كركوك22أن فتياتمدينة الختان%من لعملية تعرضن قد

30
نساءت. العملية هذه باجراء قوم

فيكبيرات طبيةهنلليسالسن وخبرة ، وجودهاأان تعزز قديمة، فتوىدينية على يقوم الظاهرة ساسهذه

 بعد المتشدد االسالم و2002بظهور والقبلي.في الريفي الطابع ذات الكردية وتقفبعضالمناطق الجهات

.ذلكحولدوناجتماعيةوعرفيةتسبابأل،الصحيةالحكوميةعاجزةعنمنعها

تن .2 ولتقضيةالقد اإلناثختان منظماتدولية قبل من بالغ بينهاعديدة،باهتمام من وإنسانية، ومدنية حقوقية

كماشنتالمنظماتالنسوية."اليونيسيف"و"وادي"و"الللعنفضدالنساء"و"هيومنرايتسووتش"،وغيرها

 كردستان اقليم في واعالمية واجتماعية صحية توعية حمالت اإلناثضد ختان يدرج أن في ونجحت منع،

ختاناإلناثجوت لعنفاألسرياةقانونمناهضفيريم القانونلكناجراءات.(2066)2رقم ورغمصدور

 من تفعيله ممثلةالحكومةجانب ذكرت ذلك وبشأن عالية. تزال ال الظاهرة مؤشرات ان كما بطيئة، التزال

عرفأكثرحولت"لدينامشروعمعمنظماتدوليةومحليةللالعراق:-كردستانإقليمعلىللمرأةفيلمجلساألل

".هالحدمنللوصولإلىنتائجابغيةالفئةالعمريةوسبابوتحديدالمناطقواأل،الظاهرةهذه

ضمنيفيبشكلٍشارلهأوانما،صريحبشكلٍم ختان اإلناثلم يجر   ( 0959) 000قانون العقوبات العراقي رقم  .2

بتراألعضاءإلىفعالالتيتؤديجالختانضمناألرحيثيند،162المادة
31
. 

حياتها. نرمين فتاة في سيكون مختلفاً عن باقي أيام  4112لم تكن نرمين حمه نافع تعرف بأن أحد أيام ربيع عام 

، تسكن في قرية أحمد كلوان التابعة لقضاء بنجوين بمحافظة السليمانية، تعاني مرارة األلم منذ سبعة 01ربيعها الـ 

الحديث عن ذلك  دن،عالذي بات واضحاً على مالمح وجهها ،أعوام. فبعد صمت طويل اعتلت صدرها الحسرة والخجل

في بادئ األمر رفضت نرمين الحديث مع دويتشه فيله عن تلك اللحظة التي . وثتهااليوم الذي فقدت فيه جزء من أن

 ،قررت الحديث بقولها: "بينما كنت غارقة في النوم ،وبعد لحظات من الصمت ،وصفتها بـ"المشؤومة"، لكنها

ت حينها بأن السوق لشراء بعض األشياء للمنزل. وفوجئ إلىأخذت خالتي تهمس في أذني لكي أستيقظ وأذهب معها 

الوقت مازال مبكراً، وبعد لحظات خرجت مع خالتي وأمي". ولكن سرعان ما سلكت نرمين ومن معها أحد الطرق 

تفاصيل ذلك اليوم ما زالت حاضرة أمام الشابة الكردية، التي  .الجهة األخرى بعيداً عن سوق القرية إلىالتي تؤدي 

وكنت أنتظر في فناء المنزل الخارجي  ،رتنا العجوز فاطمةبيت جا إلىتضيف قائلة: "دخلت خالتي ووالدتي 

وهن يلهين بما لديهن من دمى وألعاب وكأنه يوم العيد". بدا  ،خروجهن، وكان بقربي العديد من الفتيات الصغيرات

 .محىت  نسى وآثار ال لحظات ال ت   .المشهد غريباً نوعاً ما على نرمين التي لم تكن تتجاوز العاشرة من عمرها آنذاك

داخل المنزل، وفي غرفة شبه معتمة أخذت الخاتنة العجوز  إلىوبعد لحظات جاءت والدتها مع خالتها الصطحابها 

وبعد ذلك  .عاد ساقيها وقطع جزءاً من عضوها التناسلي بشفرة حالقة مستعملة حتى شعرت "بحرقة شديدة"ابب

رماد إليقاف نزيف الدم. وتتذكر نرمين كيف أن والدتها غسلت الخاتنة مكان الجرح بالماء الدافئ والملح ووضعت ال

بعض النقود في يدي، كما همست في أذني أنها  تالحلوى فوق رأسي ووضع تأخذت بتقبيلها حينها فرحاً، "ونثر

 م".سعيدة بأني أصبحت امرأة طاهرة من اليو

 

                                                           
29

 المصدر السابق  
6262%مناإلناثللختانمنمجموع22نتائجهتعرُّض ،أظهرت2062قامتمنظمةالوادياأللماني،ومنظمة)بانا(،بإجراءمسحميدانيفي"30

  ."عامافيمركزمدينةكركوكواألقضيةوالنواحيالتابعةلها61الـ أنثىشملهنالبحثبأعمارفوقسن

http://manber.ch/news.php?action=view&id=6884  
31
 للقانون مخالف آخر فعل أي ارتكاب أو ضارة مادة بإعطاء أو بالعنف أو أوالضرب بالجرح آخر على اعتدى من)  112نص المادة  

 من عضو انفصال أو قطع الفعل عن نتج إذا المستديمة العاهة وتتوفر سنة، 15 عن تزيد ال مدةبالسجن ل يعاقب ، مستديمة عاهة يسبب

 منه (. جزء بتر أو الجسم أعضاء

http://manber.ch/news.php?action=view&id=6884
http://manber.ch/news.php?action=view&id=6884
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 زواج القاصرات . خ

األمنية،واالقتصاديةوضاعتردياأل،بسبب2002ازدادتظاهرةتزويجالفتياتبسنمبكرةبشكٍلكبيربعد .6

وسيطرةاألعرافوالتقاليدفيتعزيزالصورةالنمطيةللمرأة.تبيناالحصاءاتأنالنساء،تفشيالجهلواألميّةو

بنسبة الظاهرة الفئة،(69-62%بينالفئةالعمرية)69فيمناطقالجنوبتعرضنلهذه تصلنفسهذه بينما

هذاالزواجخارجالمحكمة.حصلوفيالغالبي.%فياقليمكردستان60بةالتتعدىالعمريةبنس

سواءالفتىأوالفتاة،ممنلزواجالقاصرةهليمنشروطاألاستثناءًاألحوالالشخصيةالنافذوقداعطىقانون .2

.وحتىفيحالاعتراضالوليالشرعيللفتىأوذنالقاضيموافقةالوليالشرعي،وبأوبمنالعمر62أكملوا

ة،برداعتراضالوليالشرعيحسبرؤيتهالشخصي،بللقاضيةكبيرةفسحالفتاةعلىالزواج،فقدمنحالقانون

كمامنحالقاضياألذنبزواجمنبلغالخامسةعشرمنالعمرإذاوجدضرورةقصوى.ذنالزواجأاصدارو

 ذلك، إلى يشتروتدعو القابليلم العقليةالعقليةط والنضج ممكن، الصغير زواج يجعل اجتهاداتاًمما حسب

القاضيواجتهاداتالمذهبالذيينتميله
32

.



 

تقول نعيمة  جل النساء طلبا للمساعدة القانونية.أمركز تقدم من  إلىلجأت  ،0916مواليد من نعيمة عباس عراقية 

علياء مواليد  :بنات وولد واحد 3وقد انجبت  ،زواجي في المحكمةسجل أولم  0995واخر أتزوجت في  :عباس

وثائق تملك  بنائها اذ انها التقديرات نعيمة ألمن عمار )األ 4110واحمد  ،4111عبير و ،0999، وسن 0998

سجل الزواج في المحكمة يولم  ،قاربهاأثنين من جت نعيمة بناتها علياء ووسن ألزو   4103في عام  رسمية لهم.

 ،حوال المدنيةيهما في المحكمة ودائرة األدوراق ثبوت الشخصية نتيجة لعدم تسجيل زواج والأدم امتالك البنات لع

ساة نعيمة مع بناتها بسبب الجهل والفقر وعدم أتكررت م فقط. رجل الدينكتفت بعقد اف، نهما الزالتا قاصرتينأكما 

 لية.ؤوالمسالشعور ب

 

 الزواج المؤقت . د

انتشر .6 السنواتاألكظاهرة، في ملحوظ دينيةهويعتبر،خيرةوبشكٍل البعضحرية تلجأ، النساء في،لهنلكن

األرامل،ازديادشريحةوكذلك،أكثرمنتعلقهبالحريةالدينيةوالحاجةالجنسية،االقتصاديالغالببسببالعوز

تتطلبالالزيجاتالدائمة،التيلىالزيجاتالمؤقتةع،ومنهمالعاطلينعنالعمل،العديدمنالشبابتفضيلو

.فترةالتمتعبهافقطيقتصرعلىالرجلعلىالمرأةفانفاق،التزاماتماليةطويلةالمدى

والواقعة،محميةقانوناًالمنالفئاتالمهمشةوالضعيفةوغيرالسيما،للمرأةعتبراستغالالًيُنوعمنالزواجالاوهذ .2

تحت متزايداً،األعرافوالتقاليدسطوة ونفوذا قّوة المتطّرفة اكتسبتالمجموعاتالدينية  ما بعد فيوخاصة

النوعمنالذينيمنويرىبعضرجالالدين.العراق الزيجاتتحافظعلى،زواجالروجونلهذا انمثلهذه

 والمطلقات الزوجية، نطاق خارج الجماع ممارسة من الدوالشابات ممارسة إلى اللجوء من عارةاألرامل

انهذاالزواجيهدفلتقديممساعدةإنسانية":للحصولعلىالمال.ويقولرجلالدينالشيعيالشيخمهديالشوك

."للنساء

ويمكنللرجالاالحتفاظبعددغيرمحدودمنيمكنل .2 سنوات. دقائقأوعدة عدة الزواجأنيدوم زيجاتالهذا

،الزواجوعندماتنتهيمدة.والاحتفاالًمكتوباًيتطلبالزواجالمؤقتعقداًالوة،باإلضافةللزوجةالدائمة.ؤقتالم

غلبالحاالتالتمتلكالمرأةالحقفيإنهاءأبالمشاكلالطالقالتقليدي.وفيفيسبيلهيذهبكالالزوجين

الزواجالمؤقت،قبلانتهاءفترته،إالفيحالموافقةالرجل.

                                                           
32
 1/2و  1/1(، المادة 1252) 111قانون االحوال الشخصية العراقي النافذ  
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مايثيرالقلقزيادةحاالتلكن،مقبولاجتماعياًوغيرغيرمعترفبهقانوناًالزواجالمؤقتوالبدمناإلشارةان .1

المؤقتزواجال تقدمعليهأخرياتحيثتقدمعليهفيالجامعات، بعضالطالباتبسببالحاجةإلىالمال،فيما

أخرى طائفة من رجل من الزواج على تعترضاألسرة عندما الحب، توو،بدافع هذهال احصائياتعن جد

 نهاغالباماتتمفيالسر.أل،الزيجات

 

 الطائفية(و، االمريكي عنف جراء المظاهر المسلحة )االحتالل . ذ

أثّرمما،فيالمجتمعفيتقييدحريةالنساءوالفتياتفيالمحافظاتكافةجراءالمظاهرالمسلحةلقدساهمالعنف .6

هأعباءالهجرةءكماتحملتالمرأةالعراقيةجرا.وانتشارظاهرةالزواجالمبكربقصدالحماية،علىتعليمهنسلباً

.حاالتالتعرضللخطفواالغتصابذلكوالتهجيرالقسري،وتحملتضغوطمشكالتالترملواليتم،زدعلى

لترهيببالمداهماتواالعتقاللمرأةالعراقيةتجسدفياضدامباشراًعنفاًاألمريكيمارستقواتاالحتاللفقد .2

حتاللكماتعرضتلالغتصابمنقبلجنوداال،التهديدبالسالحوسرتها،أفرادلهاوأل
33
.



 04 في منطقة المحمودية، في ووالدتها وشقيقتهاوقتل والدها قاسم حمزة الجنابي  ،وقتلها تم اغتصابها فتاةعبير 

 ،عقوبة التتناسب وحجمهاب)جرين(  الجندي عوقب مرتكب الجريمةو .عاماً  02كانت تبلغ من العمر و ،4115ر إذا

مل كبير بتقليص العقوبة واالفراج أولديه  ،ميركيةمحكمة في والية كنتاكي األ عليه بالسجن المؤبد من قبلكم حيث ح  

 عنه.

 

نترديعوهوناتج،حدمظاهرالعنفضدالمرأةأنالخطفهوأشارالتقريرالحكوميالمقدمإلىلجنةسيداوبأ .2

 الخطف وكان المجتمع. في المسلحين وانتشار األمني أالوضع الفدية لغرضطلب للناشطاتأما تصفية و

الشهاداتوالكفاءاتالعلمية.و،واالعالميات منتدىاالعالمياتالعراقياتاسماءمنحملة تم22وثّق صحفية

تاالعتداءوالتهديدوالتهجيرالتيتعرضتلهاالعديدمن،عداحاال2062وحتىنهاية2002اغتيالهنمنذعام

 احصائياتاالعالميات. السنواتوتشير خطفالبناتخالل ازدياد إلى الداخلية 2002وزارة 2001ولغاية

حالةاختطافللنساءفيجميعمحافظاتالعراق122تسجيلوجرى
34
حالة691سجل2009بينمافيعام،

.اختطافللنساء



  وخاصة في  ،سنة 31ماركريت حسن ممثلة منظمة كير الدولية في العراق التي خدمت العراق مايقارب

بتوفير المساعدات اإلنسانية ،وانشغلت 0991على العراق منذ  تي فرضتال ةاالقتصاديعقوبات فترة ال

يعثر على  ، ولم4112 -01-09االختطاف في  إلى، تعرضت خاص بشكل  والعالجية لألطفال  والدوائية

 جثتها أو يعلن عن قاتلها لحد اآلن.

  41اغتيلت صباح  ، وأم لبنتين،المعمجلي مستشارة في وزارة البلديات وناشطة نسويةعبد الحميد مال أ 

 مجهول. إلىونسبت قضية اغتيالها  وهي في طريقها للعمل، 4112ثاني التشرين 



حقوقاإلنسانوأشارت .1 تقاريرلجنة لجنة واألسرة والطفلالمرأة تعرضإلى2062فيمجلسالنوابلعام

قامتمظاهراتحاشدة.وعلىأثرذلكالسجيناتإلىالتحرشواالغتصابوالمعاملةالسيئةالمعتقالتوالنساء

الغاءبشكٍلخاصومكافحةاالرهاب،وتعديلقانونهن،فيالمناطقالغربيةمنالعراقتطالبباطالقسراح

 .المخبرالسريحولالمادة

تعاني .2 خاص، بشكٍل والمرأة الكردستانيفيالعراق،  نتيجة االجتماعية المشاكل من الكثيرواليزالالمجتمع

العدوانية الشعب السابق العراقي للنظام السياسة والتهجير حمالت بشعأ ممارسة في الكردستاني ضد  القمع
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 2مرفق رقم   
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 2111تقرير حكومة العراق الى لجنة سيداو سنة  
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 في خصوصاً والجينوسايد التحتية، للبنية الشامل والتدمير المحروقة رضاأل سياسة اتباع مع القسري، والترحيل

المدنيين، 2000 ابادة تم حيث حلبجة، مدينة من واألطفال ضحية النساء من وجلّهم  الكيمياوية باألسلحة،

ماابادة إلى ضافةباإل ذلك. جراء من خلقية وتشوهات بجروح شخص 2000 من أكثر واصابة ،دولياً المحرمة

منالنساءواألطفال.معظمهمالصيت، السيئة نفالاأل عمليات ضمن انسان 622000 يقارب

 

 4113-2-9المرأة في العراق بعد  أوضاعثير العنف على أت . ر

المرأة .6 بسببالظروفالصعبةالتيتعيشها التشرد للمعيل،تفشيظاهرة التيتفتقدلدعموخاصةتلكالفاقدة

لها ،الدولة على الحصول الإعانةولصعوبة االجتماعيةرعشبكة .اية الذيإلىاضافة والعوز المدقع الفقر

.كمامتسولينكمنالنساءواألطفالتستغلالعديدوجودعصاباتمنظمةو،تعيشهالعوائلالمهجرةواألرامل

تتناسبوحجمهاالكبيرالدولةفيهذاالمجالالقدمهاالحلولالتيتان
35
. 

2002ازديادشريحةاألراملوالمطلقاتبسببتناميمستوياتالعنففيالمجتمعواألسرةنتيجةالحروبقبل .2

 والعملياتاالرهابيةالتيشهدهاالبلدعقبذلك.

األ .2 في النساء بتجنيد المسلحة الجماعات بقيام االنتحاريات، ظاهرة فيبروز استخدامها او  االرهابية عمال

 تيةوالتمويلية.االعمالاللوجس

مؤقتمنعناصربشكلٍ،علىالزواجلىااجبارالعديدمنالنساءفيالمناطقالساخنة،وباألخصفيمحافظةدي .1

مجهولةاألسموالهويةمنالجماعاتالمسلحةكالقاعدة،يغادرونأويقتلونمخلفينوراءهمشريحةمناألطفال

 قانوني.بشكلٍبدونهوية،وزوجاتاليعرفنشيئاًعنحقوقهن،وعنكيفيةمعالجةأوضاعأطفالهن

اثّ .2 التعليم: ازأرتالتسربمن العنفعلى اإلناثعأياددعمال من الدراسة المتسرباتمن بسببتدهور،داد

هجرةالعديدإلىضافةإ.2002-2002وخاصةفيالفترة،هأشكالوتزايدالخطفوالعنفبكل،الوضعاألمني

وأتركالدراسةإلىالبناتفياغلبالحاالتباضطراررسلباثّأاألمرالذي،منالعوائلداخلوخارجالعراق

 جيلها.أت

 

 حمالت منظمات المجتمع المدني . ز

ويمكنالعديدمنالورشوالندواتوالمؤتمراتحولقضاياالعنفضدالنساءوالتمييزالذييتعرضنله.تْقدعُ.6

إلىالمؤتمرالوطني 2حولالعنفضدالمرأةفيالعراقالذيعقدتهشبكةالنساءالعراقياتفياإلشارةهنا

2062إذار أكثرمن العنف100تميزبمشاركة منها: تناولستمحاور، البالد،  منمختلفانحاء مندوباً

 األسريوالقانونيوالتحرشالجنسيوتأثيراألعرافوالتقاليدفيزيادةظاهرةالعنفضدالنساء.

2. الضغطوالحمالتنجاح فيمناصرة اقرار أذار في العراقية اال2062الحكومة لستراتيجية مناهضةالوطنية

 .العنفضدالمرأة

تديرالعديدمنمنظماتالمجتمعالمدنيفيمعظمالمحافظاتالعراقيةمراكزاإلرشاداألسريأوتسمىبمراكز.2

ونفسيةوقانونيةمجانيةلضحاياالعنفاألسريوالمجتمعي،التيلعبتالدعمالقانوني،تقدماستشاراتاجتماعية

وكذلكفي وتوثيقاالنتهاكاتالتييتعرضنلها. وفيرصد النساء، فيكسرحاجزالصمتعند مؤثراً دوراً

لنساءالتوعيةوالتثقيفبينأوساطالنساءوفيالمجتمعاتالمحليةوالمؤسساتالرسميةحولالعنفوالتمييزضدا

 مجلساألمن وقرار )سيداو( اطار السلطة6222في في العاملين تمكين في برامج نفذت كما خاص. بشكٍل

 القضائيةوفيمؤسساتنفاذالقانونوالباحثاتاالجتماعياتوفيسلكالتعليموالصحةوالرعايةاالجتماعية.

الع.1 لتجريم تشريع والضغطمنأجلإيجاد منممثالتنجاححمالتالمدافعة عدد ومشاركة النساء، نفضد

المنظماتغيرالحكوميةومختصينفيالقانونفيلجنةالخبراءالمختصةفيكتابةمسودةقانونالحمايةمن

 العنفاألسري،التيالتزالتنتظرمصادقةالحكومةعليهالتحويلهاإلىمجلسالنواب.

                                                           
 وزارة حقوق اإلنسان -2001تقرير واقع المرأة العراقية  35
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الدفعبتشكيلم.2 الداخليةضمنديرياتحمايةاألسرة مكاتبومديرياتمكافحةالعنفضددعم،وكذلكوزارة

امنخاللورشالتدريبوالتمكينم،والتعاونلتطويركوادرهالمرأةفيالمحافظاتالثالثفياقليمكردستان

من علىالنوعاالجتماعيوآلياتالحماية سيداووالنوعاالجتماعيوالعنفالقائم تتعلقباتفاقية فيمواضيع

 العنفاألسريومهاراتالتواصلوالحوار.

للناجياتمنالعنفاألسريوالمجتمعيفيمحافظات.1 بفتحعددمنمراكزاإليواء المنظماتالنسوية مبادرة

عوائلهن، مع ادماجهن وإعادة منهن، العديد حياة انقاذ في هامة خدمات قدمت ودهوك، وأربيل السليمانية

العامضدجرائمالعنفضدالنساء.وبسببضعفالتمويلوصعوبةاستدامةالمراكزوساهمتفيتعبئةالرأي

 منقبلالمنظماتالنسوية،فقدتمتسليمأغلبهاإلىالسلطاتالحكوميةإلدارتها.

 

 الخاصة بقضية العنف ضد المرأة  التحديات .1

6.  األعرافوالتقاليد والعوزالقبلية والفقر الجهل والصحي،وعوامل القانوني الوعي ،وغياب الفكروسيطرة

 رادةالسياسية.علىاإلالمحافظالديني

العدالةوتنفيذالقانونوجهلأوصعوبةتسلطالمليشياتالمسلحةفيبعضمناطقالعراق،وضعفمؤسسات .2

 وصولالنساءاليها.

سساتانفاذالقانون.هيمنةالفكرالذكوريعلىالقضاةوالعاملينفيالسلكالقضائيوفيمؤ .2

كذلكقلةالتقاريرالرسميةالتيترصد،المرأةالعنفضدبوقاعدةالبياناتالخاصةبحاثغيابالدراساتواأل .1

 الت.هذهالحا

قانونالحمايةمنالعنفتماهلفياصدارالروخأتالكذلكو،المرأةالقوانينالمشرعنةللعنفضدتعديلؤلكت .2

 األسري.

 .تجاهقضاياالنوعاالجتماعيالمجتمعيغيابالوعي .1

والتعليمفيالقطاعاتالرسميةمثلقطاعالصحةبسببعدمادماجكافةللنساءالمعنفاتالمقدمةالخدماتقلة .1

 هن)عدمتكاملنظاماالحالة(.لخدماتالصحيةالمخصصةلجملةا

 فيمناطقالعراقعدامنطقةإقليمكردستان.ناجياتمنالعنفعدموجوددورإيواءلل .2



 والدعارةبالنساء الفصل السادس: االتجار 

اإلتجار  أشكالبما في ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع  ،)تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة: (5المادة)

 .بالمرأة وإستغالل بغاء المرأة(

 

 دمةمق . أ

وماتبعها،الحروبوالصراعات للسياساتالخاطئةواالنخراطفي نتيجةفيالعراقتنامتظاهرةاالتجاربالبشر .6

 منحصار التي2002-6990تمتدجذورالمشكلةلىسنواتالعقوباتاالقتصاديةالدوليةمنذعاموواحتالل. ،

وتعرضالنساءلالستغاللفيمجالالدعارضعفمؤسساتالدولةوتدميرالبنىالتحتيةإلىأدت واالتجار، ة

والعنفالطائفيبهن. القسري التهجير بسبب تضاَعفَت وقد العراق(2009-2001)خالل ويعتبر من. واحد

ألنفتياتصغيراتالسنيتعرضنألبشع،األسوأ"بيندولالعالم"الحالة االستغاللتحتالتهديدأنواعنظراً

والوثائقالمزّورةوسحبالوثائقمنالضحية."
36


اللالنساءبدعوىالزواجعواملالفقروالجهلواستغإلىضافةإ،الفتياتاحدىوسائلاالتجاربالبشرافطاخت .2

المؤقتأالدائم الوعودأ،و فيدولالخليجو عملمغرية فضالًأبعقود وضاععناألودولالجواراالقليمي.

ثالئمائةحالةاختطافإلىرالتقاريرتشيوكالتهجيروالتسربمنالمدارس.،2002السيئةالتيحصلتبعدعام

 عامي مابين سجلت قد 2009-2001للنساء أل، بالنساء لالتجار كمؤشر الرقم هذا اعتبار غراضويمكن
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خالقيةأال
37

اذان،اتالرسميةمنحاالتاختطافضدالمرأةيشكلنسبةضئيلةجداًس.انماسجللدىالمؤس

منالفضيحة.هاليخوفاًبالغعنهامنقبلاألالواليتما،تسجلاغلبالحاالتال

الداخليةال .2 وزارة مسؤولية من االتجار احصائيات،زالتجرائم ضمن الجرائم من النوع هذا ادراج يتم ولم

بالشرطة. الخاصة التدريب مناهج في االتجار جرائم معالجة يتم ولم بالوزارة. تقم لم الوزارة ان يأويذكر

 قبل الجرائم من النوع هذا حول 2001تحقيقات
38

 و. الحكومية  التدابير والتوثيقآلياتإلىتفتقر الرصد

 .فعالللمشكلةبشكلٍللوزارةاالستجابةيتيحكمااناستمرارتدهورالوضعاألمنيال،والحماية

 

االطار القانوني . ب

قانونيةعلىالصعيدينآلياتوهناك.المرأةالعنفضدأشكالمنشكالً،وخاصةالبغاء،عدظاهرةاالتجاربالبشرت

 مناالتجارعلىالمستوياتالتالية:المرأةالدوليلحمايةالمحليو

من21أحكامالمادة .6 "السخرة"والعبوديةوتجارةي)يحرمالعملالقسرنصها:ب2002الدستورالعراقي/ثالثاً

.طفال،واالتجاربالجنس(واألرقيق"،ويحرماالتجاربالنساءالالعبيد"

 .(2062)22صدورقانونمكافحةاالتجاربالبشررقم .2

علىقضايااالتجاربالبشروخاصةعلىالموادالتي(6919)666تسريأحكامقانونالعقوباتالعراقيرقم .2

 (.1،2)دتيهابم(6922)2رقمالبغاءقانونوكذلك،22لمتردفيالقانونذيالرقم

 المادةالسادسة.)سيداو(،قيةاألممالمتحدةللقضاءعلىجميعأشكالالتمييزضدالمرأةاتفا .1

 .60و9تينوخاصةفيالماد6222رقممجلساألمنالمقرار .2

شارةإلىقرارالذيتضمناإل،2002أيار22الصادرفي6122رقمالمالخاصبالعراقمجلساألمنقرار .1

 منأجلكفالةالمساواةفيالحقوقوالعدالةلجميعالمواطنينالعراقيينبدونتمييز.،6222مجلساألمن

 

 االهتمام الدولي بظاهرة االتجار بالبشر في العراق  . ت

6.  السنويالعاشر فيالتقرير ورد األمل2060لعام الخارجية بالبشريكيروزارة االتجار عن ة
39

 ، نّصه ناما

وفتي بعضهن"نساء يخضعنلحاالتاالتجاربالبشردونسنالحاديعشراتعراقيات، كالعملالقسري،،

وفيسورياولبنانواألردنوالكويتواإلماراتالعربيةالمتحدةوتركيا،واالستغاللالجنسيفيداخلالبالد

وإيرانوربمااليمن.وفيبعضالحاالت،جرىإغواءالنساءمنخاللالوعودالكاذبةبمنحهنفرصعمل.

اشارةدوليةتذكرأولههذتالزواجالقسري".وكانمنأكثرالوسائلالمستخدمةلالتجاربالبشربيعالنساءأوو

 فيظاهرةاالتجاربالبشرفيالعراق.اًانهناكارتفاع

،االعالموسائلمختلفتولاتنحيث،2002عاممنذبالبشراالتجارظاهرةةاثارفيكبيردورالعالملكان .2

تحولإلىالتقاريرتلكشارتأكما.المستخدمةاالستغاللوطرق،ثيراتهاأوتالظاهرةهذه،خاصةالعالمية

.2002بعددمستوربلدإلى،بيضاألالرقيقتجارةفيوخاصة،لالتجارمصدربلدمنالعراق

22رقمدارقانونمكافحةاالتجاربالبشرباص،وعلىالرغممناالجراءاتالحكوميةفيالحدمنهذهالظاهرة .2

،حثيثةفيمحاربةاالتجاراًالتيتبذلجهود،)فئةالدولةالمراقبة(2عتبرالعراقمندولالمجموعةأ(،2062)

تحتالمراقبة تامبالحداألدنىللمعاييرالمنصوصعليهافيقانونحمايةضحايابشكلٍهامالتزا،لعدمولكنها

ربشر،ولكنهاتبذلجهوداًكبيرةومهمةفيتحقيقاالمتثاللتلكالمعايياالتجاربال
40

هذهاالجراءاتتبقى،ولكن

 غيرمؤثرةفيالحدمنتناميظاهرةاالتجاربالبشر.

شخاصأغراضهذاالقانونتجنيدقصدباالتجاربالبشرألبالبشر:)يُ(منقانوناالتجارأوالً/6فتالمادة)عرّ .1

وأاالختطافوأالقسرأشكالغيرذلكمنوأاستعمالهاوأستقبالهمبوساطةالتهديدبالقوةواأيوائهمإوأونقلهمأ

لنيلموافقةشخصلهسلطةأتلقيمبالغماليةوأوباعطاءأاستغاللالسلطةوأالخداع وواليةعلىأومزايا
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 2112-2112الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة في العراق  
38
  2119اذار  1(  2115وزارة الخارجية االمريكية ) تقرير حول حقوق االنسان بالعراق لسنة  
39
 2111تقرير الخارجية االمريكية العاشر لسنة  
40
 2112تقرير الخارجية االمريكية حول االتجار بالبشر لسنة  



46 
 

وأوالعملالقسريأوالسخرةأستغاللالجنسيواالأعمالالدعارةأاستغاللهمفيوأخربهدفبيعهمأشخص

التسولأاالسترقاق بأو المتاجرة أو البشرية التعريفمأخوذ.(غراضالتجاربالطبيةوألأعضائهم منوهذا

طفالشخاصوبخاصةالنساءواأل(منبروتوكولمنعوقمعومعاقبةاالتجارباأل2التعريفالواردفيالمادة)

.2000ايطاليا(لسنة–المكملالتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية)بروتوكولباليريمو

 

 (4104) 48قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم فجوات  . ث

للجريمة.فعالالمكونةالدوليمنتعداداألقامالمشرعالعراقيبرفعلفظ)التنقيل(الواردفيالتعريف .6

واجبارالضحايا،أكماقامبرفعحالة)استغاللوحالةاالستضعاف(الواردةفيالنصالدولي،منتعدادطرققهر .2

واستغاللأوالخداعأواالحتيالأواالختطافأالقسرأشكالوغيرذلكمنأواستعمالهاأ)التهديدبالقوةـواكتفىب

ومزايالنيلموافقةشخصلهسيطرةعلىشخصاخر(.أيةوتلقيمبالغمالأوباعطاءأالسلطة

هما)االستعباد(و)الممارساتالشبيهةبالرق(وكماقامالمشرعالعراقيبرفعحالتينهامتينمنحاالتاالستغالل .2

العراقي مجتمعنا منها يعاني التي الخطيرة البشر حاالتاستغالل من انهما رغم التعريفالدولي، في الواردة

كزواجالفصليةوزواجالشغاركصةبكصة.

وأعضائهمالبشريةأقامالمشرعبابداللفظ)نزعاألعضاءالبشرية(المستخدمفيالنصالدوليبلفظي)المتاجرةب .1

.الطبية(غراضالتجاربأل الدولي االتجاه ان النصالعراقيأونرى من بالمتاجرةالذي،وسع األمر حصر

لطبية.باألعضاءوالتجاربا

حوالاالستغاللعلىسبيلالمثالوليسالتحديد،بينماالمشرعالعراقيحصرأيالحظاناالتفاقيةالدوليةذكرت .2

في)االستغالل(فيثمان أ-6هي:)،غراضفقطأيهدفالجناة السخرة-2االستغاللالجنسي-2عمالالدعارة

ب-1التسول-1االسترقاق-2العملالقسري-1 غراضالتجاربالطبية(،فيأل-2البشريةعضائهمأالمتاجرة

 مثلةفقط.أطلقهاتحتمسمى)االستغالل(وضربعليهاأصنافاالستغالل،بلأحينانالنصالدوليلميحصر



 ليات الحكومية لمكافحة االتجار بالبشر األ . ج

(2062)22رقملجنةاالتجاربالبشرلتفعيلالقانونباسمتشكيللجنةوطنية .6
41
. 

تعمل .2 منخاللهذهعلىوضعاللجنة المناقشةواالقرار. االتجاربالبشروهيقيد قانونمكافحة تعليماتلتنفيذ

 وتالتعليمات عمله تستطيع ما اللجنة في عضو ومؤسسة وزارة كل قدم بالبشر االتجار لضحايا حسبتقديمه

 .اختصاصها

نلماآلإلىولكنها،المحافظفيكلمحافظةعراقيةيترأسها،قانونالفيامنصوصعليهالاللجانالفرعيةتشكيل .2

 .فعالبشكلٍتعمل

راتالمختصةوتساعدهافيذلكالوزا،يواءالضحاياإلاًدارفيبغدادشؤوناالجتماعيةوالوزارةالعملافتتحت .1

إلىكماانالدارتفتقرالدار،إلىالواردةحاالتتمالحصولعلىمعلوماتبشأنالولكنلمي،مثلالداخليةوالصحة

 وبرامجتأهيلواعادةدمجللضحايا.،خطةعملواضحة

منناحيةالحمايةاًقانونياًوفراغاًتشريعياًنهناكنقصأي،أاليوجدتشريعلمكافحةاالتجاربالبشرفيكردستان .2

الممارساتأنواعالذياليغطيكافة،القانونية،واالعتمادفقطعلىالقوانينالقديمةمثلقانونالعقوباتالعراقي

 .االتجاربالبشروالجرائمفيمجال

 

 منظمات المجتمع المدنيدور  . ح

 النسويةكانت سيما وال المدني، ،منظماتالمجتمع على الضوء تسليط في األالمبادرة الرقيق وأهميةبيضتجارة

لتثقيفيةالورشالدوراتوفعقدتالعديدمنال.مكافحتها الظاهرة،توعيةالمجتمعوعبروسائلاالعالم بمخاطرهذه

                                                           
 41

 األمانة وعضوية وزيرالداخلية برئاسة (2112) 21 بالبشررقم االتجار مكافحة قانون لتنفيذ مركزية لجنة بتشكيل قرارا   العراقي الوزراء أصدرمجلس

 حقوق مفوضية إلى ضافةا والهجرة اإلجتماعية والشؤون والعمل والنقل والمالية والعدل اإلنسان وحقوق الخارجية ووزارات الوزراء لمجلس العامة
 .العراقية والمحافظات كردستان إقليم وممثلية اإلنسان
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اتممنظالتحدياتالتيواجهتتلكالومنالحتوائها.وتدابيرمحددةتبنيبرامجإصدارتشريعولىعالحكومةوحث

فيالعملهي:

 .المتابعةبشكٍلمهنيوالرصدآلياتإلىافتقارها .6

 .إلىالمعلوماتبشكٍلعاممعصعوبةالوصول،ضعفعمليةالتوثيقوالرقابةالحكومية .2

المدنيكانمنظمات .2 تقاريرهستهدتتالمجتمع اومتابعاتهاففي الذيهو أالبغاء بالبشراالتجارأنواعحد

.ولكنضمنالحدودالداخليةللبلد،(بيض)الرقيقاأل
42


 بيعها  إلىجبرت الظروف والدها أ ،سرة فقيرةأمن  06مريم فتاة عراقية تبلغ من العمر

حد المنازل أمة في دساس انها سوف تعمل خاأعلى  ،$(5111)ـ شخاص بلمجموعة من األ

على ممارسة الجنس جبرها ألكنها وجدت نفسها في فندق وبرفقتها شخص كبير بالسن  ،بدبي

ن فتاة أخرى يتم استغاللهن من قبل يشقة تضم عشر إلىقلت بعد ذلك معه بالقوة والعنف. ثم ن  

بيض تحت قوة التهديد بالقتل.عصابات الرقيق األ
43

 

  بعد ان تعرفت  ،ها بطريقة تقليديةتعندما تم خطب، سنة 08شيماء فتاة عراقية تبلغ من العمر

وتجد  ،سوريا إلىوتم الزواج لتسافر بعد شهرين  .خيها فيما بعدوالدتها على سيدة خطبتها أل

حد المالهي الليلية أنفسها ضمن عائلة زوجها المكونة من ثالث شقيقات يعملن في البغاء في 

انت ترفض ك حينماو ،وقد قامت عائلة الزوج باجبارها على ممارسة هذه المهنة بدمشق.

 ،العراق مع زوجها إلىحداث سوريا رجعت شيماء أه. وبسبب أشكالالعنف بكافة  إلىتتعرض 

وقد عملت على رفع دعوى  .اهلها إلى وءل لها الخروج من سيطرة الزوج واللجمما سه  

اضافة ، وحجز الوثائق الرسمية الخاصة بها ،لكن الظروف االقتصادية الصعبة ،قضائية عليه

 ،وعدم وجود من يناصر قضيتها، ا عنها وممارسة الضغط عليها من خاللهابعاد طفله إلى

الزوج. إلىجعلها تتخلى عن حقها القانوني والعودة  ،هل الزوجأوتهديد 
44

 

 

  قضت محكمة في اإلمارات العربية المتحدة بسجن زوج وزوجته لمدة ثالثة  4119في نهاية

 أجلأعوام، لقيامهما بتهريب فتاة عراقية قاصر وإجبارها على ممارسة الجنس مع رجال من 

لم  نال اليومية اإلماراتية إن الزوجين، اللذينل. وذكرت صحيفة ذا ناشوعلى الما الحصول

. عراقية عاما( وأصولهما 26عاما( و ) 64هويتهما، يبلغان من العمر ) يكشف النقاب عن

 4116الفتاة من والديها عام  أوضح ممثلو االدعاء أن الزوجين باإلضافة لرجل ثالث اشتروا

اإلمارات السبع المكونة لدولة  دوالر وأحضروها إلى عجمان إحدى  2111بمبلغ يقدر بـ

الزبائن فى الليلة الواحدة، حيث يتم  دوالر من 611على نحو اإلمارات، وكان الزوجان يحصالن 

     رغبتها. إجبار الفتاة على االشتراك في ممارسات جنسية ضد

 01وتبلغ الفتاة حاليا  الزوجان تهريبها إلى البحرين. ولاوقد أنقذت الشرطة الفتاة عندما ح

على مدار األعوام الماضية.  أموالعاماً، وتقول أنها لم تتلق هي وال أسرتها فى العراق أي 

النساء واالطفال "لقد تمنينا أن  لمؤسسة دبي لرعاية يوقالت عفراء البسطى المدير التنفيذ

ولذلك كان يجب أن يكون الحكم  ،قاصر لقد تضمنت تلك القضية فتاة .يكون الحكم أقصى من ذلك

البشر". أقوى ليكون رادعاً لكل المعتدين ومهربى
45
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 2ص 2111تقرير الوكالة النرويجية لسنة  
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 تقرير وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية  
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 ضمن برنامج المساعدة القانونية لضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي.  2112دراسة حالة تقرير مركز تقدم من اجل النساء سنة  
    a.com/t490737.html-http://forum.alqum -محكمةإماراتيةتحبسزوجينلشرائهماقاصراعراقيةوإجبارهاعلىالبغاء45

http://forum.alqum-a.com/t490737.html
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 المشاركة السياسية السابع/الفصل 

 نشاط منظمات المجتمع المدني . أ

6.  2002بعد ، سباقة النسوية السياسيةإلىكانتالحركة فيالساحة المؤتمراتمن،فرضوجودها خاللعقد

تتالتمؤتمراتعديدة،ثم2002أيار29اجتماعلنساءالعراقيومأولعقدفقد.وحمالتالمدافعةوالتوعية

بأننجاحعمليةالتحوالتالسياسيةوالديمقراطيةفيالعراقرؤيتها،النسويةمنظماتتالوقدطرحبعدذلك.

القائمةعلىأساساحترامحقوقاإلنسانوالمساواة،رهنبمدىمشاركةالمرأةفيالسلطةالسياسيةوفيالحياة

التمييزضدها،آخذينبنظراالعتبارالدورالتاريخيالعريقلنضالالمرأةالعراقيةأشكالالعامة،وإزالةكل

والعدالة والديمقراطية الوطني االستقالل سبيل في المشهودة وتضحياتها واالجتماعية، السياسية الحركة في

 االجتماعية.

عديدمنمنظماتالمجتمعالمدني.،كتجمعلل،والتاالجتماعاتالتياسهمتبتشكيلشبكةالنساءالعراقياتت .2

المجلساالنتقاليالوطنيومجالسالمحافظات،في%10التيتبنت"مطلبتمثيلالنساءبنسبةالتقلعن

االنتخابات عملية تنظيم وفي بالدستور الخاصة اللجان ."وكذلكفي
46
النسويمعارضةوقد الحراك واجه

التيتناديبهالمنظماتالنسوية.يتعارضمعمبدأالمساواةذلكن،بحجةابالكوتاوجدالًواسعاًلمطالبته

2.  بها قامت التي والمدافعة الضغط حمالت الدستوريةالمنظماتوبعد اللجنة على بعض،النسوية ومساندة

تمثيلنسبي2002فحدددستور.تمتثبيتالكوتاكمادةدستورية،الشخصياتالسياسيةالداعمةلقضيةالمرأة

رابعا(-19%(فيمجلسالنوابضمنالمادة)22)اليقلعنبماللمرأة
47

على(منه20المادة)كمانصت،

بمافيهاحقالتصويتالحقوقالسياسية،برجاالًونساًء،المشاركةفيالشؤونالعامة،والتمتع،حقالمواطنين

 واالنتخابوالترشيح.

لوزارةالتخطيطمنخاللالجهازالمركزيلالحصاءحولموقف2066لعامI-WISH مسحنتائجبينتوقد .1

فيتشاركإنالمرأةعلىإن:"...تعتقدمعظمنساءالعراقوالمجتمعيةالسياسيةالمشاركةالنساءاإليجابيمن

المرأةعلىأنأفدناألخروالقسم،كناخبةالمشاركةالمرأةعلىبأنادتأفالنساءمن%84.8أناالنتخابات.

كمرشحالمشاركة 67.7 ة ازديادفيباالنتخاباتالنساءمشاركةاتجاهناويالحظ%. نسبةارتفعتحيث،

"2060فيالثلثينمنأكثرإلى 2005 فيالنصفمنأقلمنالمشاركة
48
. 



مجلس النوابالمشاركة النسائية في  . ب

المرأةكانمنالمؤملانيلعبالتمثيل .6 لصالحقضايا فاعالً ،النسويبحجمهالمتميزفيمجلسالنوابدوراً

،منهاعدملكنذلكلميتحققألسبابعدةوالسلم. والتنمية نحوتحقيقاألهدافالمنشودةالمتمثلةفيالمساواة

 كما ومساواتها. المرأة حقوق  النائباتبقضية أغلبية فييإيمان المرأة اخفاق )ان الحكومي التقرير وضح

الخبرةفيالعملإلىافتقارهاإلىعدمتمكنهامنامتالكالحنكةالسياسية،اضافةإلىالمشاركةالسياسيةيرجع

 اناستغالل كما إلىاألحزابالبرلماني. يفتقرن ممن علىاشراكالنساء عملوا الكوتا سداًإلىمبدأ الكفاءة

للفراغ(
49
. 

لمتمثلالمرأةفيهيأةحيث،2002مجلسالنوابفيدورتهلعامهناكتمييزعلىمستوىالتمثيلالنسويفي .2

قلبكثيرمنأجاءتمثيلالنساءفياللجانذاتاالختصاصاتالسياسيةوالرقابيةوالتشريعيةرئاسةالمجلس،كما

 االهتمام ذات اللجان في والاألسريالتمثيل حقوقوالمدنيخدمي لجان في النساء تمثيل نسبة تجاوزت فقد .

%،بينمالمتتجاوزنسبةالتمثيلفياللجنة10اإلنسانوالمرحلينوالمهجرينوالتربيةوالتعليموالعملوالخدمات
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،بصدد"مشاركة20/06/2001شبكةالمنعقدفيبغدادفيلاجتماعالهيئةالعامةلمن مذكرة شبكة النساء العراقيات الصادرة عن  2/ ص  5مرفق   

 . المرأةالفعالةفيالعمليةالسياسيةوالتحوالتاالجتماعيةالديمقراطية"
47
بعامنالدستور:"يستهدفقانوناالنتخاباتتحقيقنسبةتمثيلللنساءالتقلعنالربعمنعددأعضاءمجلسالنواب".را-19المادة 
قسماحصاءات–الجهازالمركزيلألحصاء–،صادرعنوزارةالتخطيط21"،ص2062كراس"المرأةوالرجلفيالعراقاحصائياتتنموية48

التنميةالبشرية.
22التقريرالحكوميلسيداوص49
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%22وفياللجنةاالقتصاديةواالستثمارواالعمار،%29المالية
50
ستلجانخلتمنمشاركةالمرأةفيكما،

األمنوالدفاعوالنفطوالغازوالثروةالطبيعيةوالزراعةوالمياهواألهوارةلجنلجنة،منها21منمجموع
51
. 

2060فيبدايةالدورةالحاليةلمجلسالنوابفي .2 يلزمالكتلالبرلمانية،بمشاركة،اتخذترئاسةالمجلسقراراً

المرأةفيرئاسةربعاللجانالبرلمانية
52

يطبق،كماظلتثالثلجانبرلمانيةخاليةمنأيتمثيل،ولكنالقرارلم

 نسوي،وهياألمنوالدفاعوالمصالحةوالعشائر.

مجموعمن(كانتمثيلالنساءفيهابعضوتينمنمجلسالنوابفقط2009-2001)لجنةالتعديالتالدستوريةفي .1

ةالتعديالتوأتخاذالقرارات.صياغمدىتراجعدورالمرأةفيعلىتؤشروهينسبةضئيلةجداًاً،عضو20

أعمالهابدونأنتنجزملفالتعديالتالدستورية،الذياليزالمعلقاً،حيثكانيفترضهتالدورةالبرلمانيةان

 قدملمجلسالنوابللمصادقةعليه،ومنثمطرحهلالستفتاءالشعبي.أنيُ

و .2 المرأة لجنة اداء الاألسركان واللجنة والطفولة ضعيفاًة القوانينقانونية وتعديالت القوانين مشاريع دعم في

،االتفاقياتوالمواثيقالدوليةالتيوقععليهاالعراقالدستوروتنسجممعأشاراليهاالخاصةبحقوقالمرأةالتي

 لجنة أداء اتسم لقد والثقافية. واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية الحقوق مجال في ةاألسروالمرأة

(بالضعف،بسببتباينوجهاتنظرعضواتهاحولالموقف2060و2002فيالدورتينالبرلمانيتين)والطفولة

يخضعن فهن االجتماعي، النوع مساواة بقضية إيمان لهن ليس منهن العديدات ان بل المرأة، حقوق من

 أليديولوجيةأحزابهنالدينية.

حيث،وياتهأولداءالبرلمانيللمرأةالعراقيةانمجلسالنوابلميضعقضاياالمرأةضمنوقدجاءفيدراسةاأل .1

ولميكنمنبينهاقانونواحديخصالمرأة2002ةيفيدورتهالتشريعاًقانون100كثرمنأعشرّ
53
وهذاشمل.

 المرأة.لميكنبينهاقانونخاصباًقانون100لتصبحعدادالقوانينأدتاأزدفقد،2060الدورةالبرلمانيةأيضاً

نائبة(،21،انضمتلهانصفالنائباتفقط)2001تشكلتفيداخلمجلسالنوابكتلةنسويةموحدةفيأيلول .1

رادلها"...تقريبوجهاتالنظرالمختلفةبينالمكوناتالسياسيةودعمالمواقفالمحددة،وتفعيلدورالمرأةكانيُ

السياسي،فضالًعنتعزيزالمصالحةالوطنية"فيصنعالقرار
54

.وكانيمكنأنتشكلالكتلةقوةضغطكبيرة

الك تتجاوز ورقابية أتشريعية النسوية الكتلة لكن الكبيرة، غيابتحقيقخفقتفيتل أسبابمنها، لعدة أهدافها

ال فقدانإلىصالحيات،إضافةالتنسيق،وعدموجودستراتيجيةوبرنامجعمل،وعدموجوداطارقانونييحدد

استقالليةالقرارعنالكتلالسياسية،وكذلكالتنافسبينالنائباتضمنالكتلةالواحدة
55

. 

 

 المشاركة النسائية في مجالس المحافظات  . ت

لمجالسالمحافظات) .6 ثالثدوراتانتخابية المنصرم العقد )2002جرتخالل و )2009( و وقد2062( .)

تمعالمدنيبضرورةاقرارالكوتاالنسويةفيمجالسالمحافظاتقياساًعلىمجلسالنواب.دفعتمنظماتالمج

علىأساسنسبةالتقلعن بعدئٍذ أقرارها ا22وتم العليا االتحادية في2007 /ت 13 لمرقم%بقرارالمحكمة

26/1/2001. 

األحزابمنحيثدوافعترشيحالكتلو،ميختلفوضعالمرأةفيمجالسالمحافظاتعنهفيمجلسالنوابل .2

،والتمتلكمعظمهنخلفيةفيمناطقيةوالقائمةعلىأسسقومية،طائفية،عشائرية،السياسيةألغلبالمرشحات

العملالسياسيوالنسوي وقد لمإذ،واجهتالنساءفيالمحافظاتذاتالطابعالعشائري/الدينيتحدياتكبيرة.

النمطية،الينتخبونرهنطرحصويكنباستطاعتهن ،ومنهنالتلبسالعباءةامرأةكمرشحاتبسببالصورة

 .منطرحتصورةزوجهابدالًمنصورتهافيالدعايةاالنتخابية

                                                           
.21،ص2060دراسةوتقويم،د.نهلةالنداوي،طبعة-كتاباألداءالبرلمانيللمرأةالعراقية50
جاءتاالجاباتتيارهن،خرشحنأنفسهنفيهاولميتما"فياجابةالبرلمانياتفيالعينةالبحثيةعناألسبابالتيعوقتمشاركتهنفياللجانالتي51

هلهاحسبالتسلسل:عدمتوافقالكتلالسياسية،عدمموافقةكتلتهاأوحزبهاأووجودتنافسداخلي،المحاصصةفياللجان،عدموجوداختصاصيؤب

.16،ص2060دراسةوتقويم،د.نهلةالنداوي،طبعة-لاللتحاقباللجنة".كتاباألداءالبرلمانيللمرأةالعراقية
21/62/2060سالنوابالسيدأسامةالنجيفيفيلقائهمعممثالتمنظماتالمجتمعالمدنيفيمنحديثرئيسمجل52
53

 ،2060دراسةوتقويم،د.نهلةالنداوي،طبعة-كتاباألداءالبرلمانيللمرأةالعراقية
92المصدرالسابق،ص54
92المصدرالسابق،ص55
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نسبة .2 فإن الحكومي التقرير في ورد وكما مجموعالكوتا خالل تحققتمن قد مجالسالمحافظات في للنساء

 مجالسالمحافظاتفي (2009انتخابات)أعضاء
56

 أ. الحالية الدورة في 2062ما العلياالمفوضيةأقرتفقد

المقاعدمجموع%من22نظامتوزيعالمقاعدضمانحصولالمرأةعلىنسبةالتقلعنالمستقلةلالنتخاباتفي

،وليسعلىأساسمجموعالمجالسفيكلمجلس
57

داآلنلحيعلنوبسببالصراعاتبينالكتلالسياسية،لم.

 العددالنهائيلتمثيلالنساءفيمجالسالمحافظات.

المستقلةلالنتخاباتلتشجيعمشاركةالنساءكمرشحاتيجابيةاتاإللقرارمنا .1 المفوضيةالعليا فيالتياتخذتها

(مليون2)إلىكفردامرأةبتقليلقيمةالتأميناتالماليةعندتسجيلكيانباسم،2062انتخاباتمجلسالمحافظات

وإلى وترشيحاً، فقطتأسيساً كانالكيانالسياسييقتصرعلىالنساء إذا مالييندينارللجماعة، وعشرة دينار،

(مليوندينارإذاكانالكيانالسياسييقتصرعلى22خمسةمالييندينارعندتسجيلكيانباسمامرأةكفرد،و)

2061فيلسالنوابالنساءفقطتأسيساًوترشيحاًفيانتخاباتمج
58

. 

 

 المشاركة النسائية في السلطة التنفيذية . ث

6.  حكومة في نسوي تمثيل نسبة أعلى 2001كانت الوزيرات عدد بلغ إذ ،(1( أصل من وزارة21( )،

فقطفيحكومةإلى،ثمتقلصالعدد2001أربعوزيراتفيحكومةإلىوانخفضعددهن وزيرةواحدة

 اء.رالوزلألمانةالعامةلمجلسشبهبمكتبأستشاريتابعأهيو،لشؤونالمرأةبمنصبوزيرةدولة2060

تمثيلالنساءفيالسلطبالتقريرالحكوميويقر ذلكبالمحاصصةةحصولتراجعفينسبة التنفيذيةمسبباً

 الطائفيةوالحزبيةوالتمييزضدالمرأةبسببالنوعاالجتماعي.

وتحتلحالياًواحدةفقط.إلى2062،وقدتراجععددهنفيوكيلةوزيرمنصبنساء2احتلت2002في .2

نالتقريرالحكوميالمقدمبانهناكايجابيةبتمثيلالنساءبيّثالثنساءمنصبسفيرةفيالسلكالدبلوماسي.

رومعاونمديبمنصبمديرعامامرأة212وجودإلى،وأشارفيمراكزاتخاذالقرارفيالقطاعالحكومي

2002ومستشارات،علماًانهذهاالحصائيةتعودلوزارةالدولةلشؤونالمرأةلعاموخبيراتعام
59

،أيال

انالتقرير البياناتالرسميةعنعددالنساءفيمواقعصنعالقرار،كما لميوضحيوجدتحديثفيقاعدة

 الرجالفيهذاالمجاللمعرفةحجمالفجوةبينهم.إلىالنساءنسبة

عنمفاوضاتتشكيلحكومةكمايالحظالتغييبالمتعمدفيتمثيلالنساءعنمواقعصنعالقراربتهميشهن .2

الوطنية أو،الشراكة مؤتمر ربيلأعمال في ومفاوضاتواجتماعاتالمصالحة،2060للقياداتالسياسية

اللجانالتحضيريةللمؤتمرالوطنيالذيكانعنبتيّكماانهاغُ.الحيويةالوطنيةالتيتتعاطىمعالقضايا

 .2062المزمععقدهخاللعاممن

وجهدالمجتمعالمدنيفيضرورة،حقوقاإلنسانالعليالمفوضيةاللةتشكيلأهملالتقريرالحكوميمسألقد .1

تمجلسقدصوّف.(2002)22رقمحسبقانونالمفوضية%20نسبةبنالمفوضيمجلستمثيلالنساءفي

،2062نيسان9(ليوماالثنين21حقوقاإلنسانفيجلستهالمرقمة)العليالمفوضيةالالنوابعلىأعضاء

وقدرفعتمنظماتالمجتمعالمدنيدعوىعضو61نساءمنبين1وتماختيار المحكمةاالتحاديةإلىاً.

بجعلتمثيلالنساءفيمجلسالمفوضيننصالذي،2062/اتحادية/12المرقمهاقرارالعليا،التيأصدرت

 حسبنصالمادة البالغأربعةعشرعضواً اليقلعنثلثأعضائه منقانون/2بما المفوضيةرابعاً
60

.

وهومايتناقضمعنص،وبالرغممنمرورأكثرمنعامعلىقرارالمحكمةاالتحاديةلكنهلمينفذلحداآلن

91المادةالدستورية
61

مفوضينلمتتشكل)الرئيسونائبه(الهيكليةاإلداريةلمجلسالنأذلك،إلى.إضافة

                                                           
عضوةمن660(محافظة،وكانمجموعالعضواتفيمجالسالمحافظات61(محافظاتمنأصل)9)...ألنالكوتاقدتحققتأوتجاوزتالنسبةلـ)56

21%منمجموعاألعضاء(.التقريرالحكوميلسيداو،ص22عضواً،وبذلكتكونقدتحققتالنسبةالمقررةقانوناًوهي110أصل
للمفوضيةالعلياالمستقلةلالنتخابات2062لسنة62لنساء(فينظامتوزيعالمقاعدرقم)حسابكوتاا57
58
 2112النتخابات مجلس المحافظات  2112( لسنة 1( في نظامي المصادقة على الكيانات واالئتالفات السياسية رقم )2 -5ب(، و)المادة  2/ 2)المادة  

 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات.    - 2111ب في النتخابات مجلس النوا 2112( لسنة 2ورقم )
http://www.siironline.org/alabwab/taqharer%20ehsat(25)/025.htm،الرابط:2002-60-2جريدةالصباحفي59
60

 نص القرار 1مرفق رقم   
.2002منالدستور91"قراراتالمحكمةاالتحاديةالعلياباتةوملزمةللسلطاتكافة".نصالمادة 61
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بسبب السياسيةالتداخالتمن المفوضية تفتقد كما المحاصصة، وكذلكإلىونظام عملخاصبها موقع

 .التخصيصاتالماليةواإلداريةالالزمةلمهامها

،جمعتعضاءأ9واحدةمنبينامرأةب2062لالنتخاباتالمستقلةالعلياتمثلتمشاركةالمرأةفيالمفوضية .2

يكونأنفيعددالنساءالذيمنالمفترضاًواضحاًتمييزالموقفاذهويؤشر.فيتمثيلهاالجندرواألقليات

علماان.والنيابةأالرئاسةفيسواء،فيالمفوضيةمنحهذهالمرأةالوحيدةمنصباًكمالمتُ.نساء2إلى2من

عدموجودإرادةسياسيةعلىدللوهذاي،9صلأينمنالنساءمنتالمفوضيةالتيسبقتهاكانتتضماثن

 فيمواقعصنعالقرار.لتطويرمشاركةالنساء

 

  العراق - المشاركة السياسية للنساء في أقليم كردستان . ج

انتفاض .6 مننتائجفيانسحابالمؤسساتالحكوميةكردستانفيمنطقة6996عامةبعد أعقبها العراق،وما

 وتشكيل المنطقة، من السابق اإلدارةللنظام في الكردية ساهم6992الذاتية ، الكردية المرأة العملت في

الوزارية والتشكيلة الكردستاني المجلسالوطني في النساء،ىولاأل السياسي في1)حيثشكلتنسبة )%

األ ولالدورة عام كردستان لبرلمان 6992ى ، ثم ارتفعت االنتخابيتين الدورتين 2002في 2062و إلى

(21 وهي22و)%( ،)% أعلىنسبة تمثيلتشكل الشرقاألوسطفيبرلماناتللنساء تر.منطقة ستأكما

كتلةسياسيةفيه،وهيتعتبرحالةمتقدمةأكبرواحتلتموقعرئاسة،الكردستانيالمرأةعدةلجانفيالبرلمان

 .فيالعملالسياسيوفيمواقعصنعالقرارمشاركةالمرأةتفعيلنحو

ورغماألجواءالعشائريةالطاغيةعلىالمجتمعالكردستاني،فقدجرىتمثيلالنساءفيمجالالسلطةالتنفيذية .2

و لألقضية مديرات منصب وفي المحافظات مجالس وفي األمنيةكوزيرة األجهزة في وضابطات النواحي

 .6991مرةعامولأصبحتقاضيةألوالعسكرية.كما

 يظهر التسلطالذكوري ان إال ،القيادي والعمل للمرأة السياسية المشاركة حول االتجاهات بعض تغيير رغم .2

،وكذلكيتجلىفيالتوزيعوسيادي قيادي كمنصب الوزارية الحقائب وتوزيع الحكومي األداء في جلية بصفة

بالرجال المؤتمرات وفي الحكومة أو المؤسسة مستوى على الرسمي التمثيل حيث منغيرالمتكافئمقارنة

اإلقليم خارج اإلشرافية والدوراتواإلدارات
62
. 

 ومنظمات الحكومية واإلداريةوالمؤسساتيةلألجهزة والفنية المهنية القدرات ضعفإلىوهناالبدمناإلشارة .1

 ضد التمييز قضايا معالجة يخص فيما ،ونوعاً كماً المدني، المجتمع المعرفة ضعف إلى باإلضافة المرأة،

للمرأة اإلنسانية والحقوق الدولية واالتفاقيات الوطنية القوانين مجال في المعنيين الكوادر قبل من والوعي
63
. 



 العراق -كردستانإقليم لمرأة في شؤون اعلى لالمجلس األ . ح

منحكومةاإلقليمقراراإلقليملشؤونالمرأة،ب بعداستبدالهبوزارةةأرمال لشؤون األعلى المجلس استحداث تم .6

61/62/2009في ثم. فيشباط تكليفاألعضاء أمر فيحزيران.2066صدر المجلسعمله باشر وقد

أ2066 الوزراء مجلس رئيس وزراء:برئاسة ست وبعضوية و)الداخليةنذاك والمالية الثقافةوالعدل

وتشكلتهيكليةالمجلسمناألمينةالعامةوثمانناشطاتالتربية(.والعملوالشؤوناالجتماعية،ووالشباب،

 فيمجالالعملالنسويوالنشاطالمدنيمعيناتبقرارمنحكومةاإلقليم.

المجلسحُ .2  بالتعاون واقعهاتطوير على ويعمل وردستان،ك إقليم في ةأالمر بأمور يُعنى كمرجعددتمهام

اإلقليمي والهيئات والمنظمات الحكومية، غير والمنظمات الرسمية، الجهات مع والتنسيق  ذات والدوليةة

 التنمويةوحقوقها رأةالم بقضايا العالقة ذات والقوانين امجروالب السياسات وتقييم ومتابعة واعداد الصلة،

 خطوةإيجابيةلتحسينتدخلالحكومةللنهوضبواقعالمرأةفياإلقليم.عتبرتأسيسهويُ.عامة بصفة واإلنسانية

عدموجودمنها،صعوباتجدية،إالانالمجلسيواجهورغممرورأكثرمنثالثسنواتعلىمباشرةعمله .2

كمايعانيمنضعففيتأسسعليه،ذيالالخاصبالمجلستمتعليقالنظامبه،وبسببمنذلكقانونخاص

                                                           
62

 2069-2062كردستان اقليم فيالمرأة أوضاع لتطوير الوطنية اإلستراتيجية مشروع  
63
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 ويفتقد االجتماعي، بالنوع تعني التي والفنية البشرية خاصةإلىقدراته ميزانية ان كما البرامجبه. معظم

،تنفيذالتدخلحيزقرمنقبلرئاسةمجلسالوزراء،العدمنقبلالمجلسوتُالتىتُالستراتيجياتومشاريع

 تخصيصميزانية عدم السبلبسبب ولهذا ها، يحققب لم وترجمةالمرأةلتمكينالملموسثراألالمجلس

هذاالمجالالتزاماتحكومةاإلقليمفي
64
. 

 أجل وصالحياتهمن والفنية والمالية امكانياتهالبشرية تطوير خالل من أكبر سياسي دعم إلىيحتاجالمجلس .1

 مع التامة مساواتها ضدالمرأةوتحقيق التمييز أشكال كافة لمحاربة لإلقليم العامة السياسات اعداد على العمل

.الرجل
65

 

 بالتنمية المعنية المؤسسات من العديد في االجتماعي قضاياالنوع بمأسسة الكفيلة االجراءات اتخاذ يستلزمكما .2

،المرأة مكانة تعزيز في تساهم مستقلة مؤسسات على خاللالتعرف ومن،فيها والمواطنات المواطنين ودمج

 ودعمها منها القائمة تطوير عنفضالً  والصالحياتالبشريةوالماليةوالفنيةبالموارد يالءاهتماموإالكافية،

خاصباألبحاثوالدراساتالضروريةالمتعلقةبقضاياالتمييزضدالمرأة
66

. 



 القضائيةمشاركة النساء في السلطة  . خ

ومنالجدير%.1بمستوىمتدنيتزالالولكنها،بوضوحاكثرفيالسلطةالقضائية2002شاركتالمرأةبعد .6

 مبدأالكوتافيمشاركةالنساء.تتضمنبأعدادالقضاة،لمالمعنيةوهي،تعليماتالمعهدالقضائيبالذكران

 .2062مقارنةبنظرائهممنالرجالفيالعامعدادالنساءفيالسلكالقضائيأوفيالجدولادناه .2

 (3-)جدول 

 % مجموع ادعاء عام نساء قاضيات مجموع عام رجالادعاء  قضاة 

0169 388 0221 30 66 85 6.0 

 

 في االحزاب السياسية والنقابات  نساءتمثيل ال . د

.كانهناكتوقعبعدمظهورصعوباتبشأنتوسيعمشاركةالنساءفياألحزابفيالعراق2002بعداحداثعام .6

 قوياًللغاية،حيثالالذياليزالهيمنةالبعدالذكوريفياألحزابإالانمفهوم"السياسةللرجال"قدطبعت

 وبرامج سياسات في منعكسة غير فهي وبالتالي ،رؤيةالنساء وطنيةال هميةاأل ذات القضايا في االعتبار بعين يأخذ

 النوع لهيكلة نظراً الحزب هياكل في السلطة مناصب في النساء التنتخب،ذلك على وزيادة.السياسية األحزاب

العادية بتوزيع الخاص االجتماعي لدىاألحزابالسلطة اليوجد كما برنامجحزبيواضحيعملعلىتطوير.

نتجعنهإقصاءالمرأةعنالمساهمةفي فيمواقعقياديةداخلالحزب،مما أوإشراكها الكوادرالنسويةفيها،

امرأةرئيسةحزباونائبةللرئيس،معضعفشديدفيالتمثيلقراراتخاصةبحزبهاأوكتلتها،ولمنشهدوجود

 ولمتعلناألحزابعننسبةتمثيلالنساءفيعضويتها.النسويفيقياداتاألحزاب،

اعتلتمنصبنقيب،وقدبقيتهذه .2 فلغايةاآلنلمنشهدوجودامرأة مايتعلقبالنقاباتواالتحاداتالمهنية، اما

بالرجا إلىخوفالمناصبمرهونة األمر ويعود وعدم مراكزهم على تنافسالمرأة من الرجال ل،  القيادية،

 يتمركز إذ وحقوقاالنسان االجتماعي التنميةوالنوع مجال في النقاباتواالتحاداتالمهنية الخبرةلدى أو االهتمام

 صنعالقرار مواقع إلى للوصولأنفسهن النساء إقدام والمهنية.يضافإلىذلكضعف النقابية الحقوق أساسافي

االجتماعية بسبب و والثقافية الخلفية إلى هنمسؤولياتلهن األمني الوضع استقرار عدم يدفعهن كما األسرية.

االبتعادعنتسنممسؤولياتقياديةتتطلبالحركةواالتصالالمستمر.

 

 0346قرار مجلس األمن  . ذ
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منحرببدءً،برزضحاياالصراعاتالمسلحةأالعراقمنفيربعةعقودمنالزمن،كانتالنساءأطيلة .6

،وماتلىذلك2002والغزواألمريكيفي6996وحربالخليجفي6922-1980العراقمعايرانفي

النساءبتقليصعددهنفيمواقعصنعأوضاعسلبيعلىبشكلٍمنصراعاتمسلحةداخلية،انعكست

المفاوضا من واستبعادهن الحكومةالقرار، وتشكيل الوطنية والمصالحة النزاعات حل عملية في ،ت

و الكتل جميع اشتركت والالسياسية الليبرالية توجهاتها دينبكافة بأستبعاد مناصبالنساءية تولى عن

 الهيئاتسيادية، عن مغيبة المرأة الثالث)الرئاس"...وبقيت وية مجلسالرئاسة مجلسالوزراءرئاسة

 الورئاسة )مجلس العليا والمحاكم األعلى القضاء مجلس في وكذلك العليانواب( االتحادية المحكمة

”ومحكمةالتمييزاالتحادية(
67
. 

التحرش .2 ظاهرة واتساع والتهديد، واالختطاف القتل لحاالت النساء من كبيرة أعداد تعرضت كما

منالعقوبة.علماانقرارمجلساألفالتالجناةمنإإلى،وأدىضعفأجهزةنفاذالقانونهنالجنسيب

مناجل6222قداكدعلىضرورةتفعيلقرار22/2/2002الصادرفي6122بخصوصالعراقرقم

فيالحقوقوالعدالةلجميعالمواطنينبدونتمييز.ورغممرورعقدمنالزمنعلىذلك كفالةالمساواة

المتتبنىخطةوطنيةخاصةبالقراركمادعوتهاتجاهه،إالانالحكومةالعراقيةلمتفيبالتزاما،القرار

 .6229/2009ذلكقرارمجلساألمنرقمإلى

النسويةوغيرها،أنشطةمتنوعةللتعريفبأهميةالقراربين-تبنتالعديدمنمنظماتالمجتمعالمدني .2

صدرتدراسةتحليليةعنالنساءعلىاألخص،وكذلكبينمختلفاألوساطاالجتماعيةوالسياسية.كما

،أعدهافريق2009شباط في "سبل تعزيز مشاركة النساء في حل النزاعات وبناء السالم في العراق"

اسيا لغربي االجتماعية االقتصادية اللجنة قبل من ونشرتبالعربية المدني، المجتمع عراقيثالثيمن

(ESCWA)
68

. 

1.  عام األوربية2062ومنذ النسوية المبادرة مع المحلية المدني المجتمع منظمات من عدد يتشارك

(EFI( .ويضم0346( لقرار NAPخطة العمل العراقية )(لصياغةINAP(،فياطارتجمعسميبـ

كردستان واقليم االتحادي المستوى على والحكومة البرلمان أعضاء من عدداً كذلك راق،الع-التجمع

اختصاصيينفيالقانونوالجندر.وعملالتجمعكفريقعملبينمختلفالقطاعاتفياطارإلىإضافة

ثالثلجان)الصياغةوالقانونيةوالمالية(.ومنالمؤملأنتنتهيأعمالالفريقخاللالفترةالقريبة،وتقديم

 عمله المصاإلىنتائج أجل من اإلقليم وحكومة االتحادية لقرارالحكومة الوطنية العمل علىخطة دقة

6222.



 لجنة المصالحة الوطنية . ر

لتعزيزقيمالتسامحوالالعنفالمصالحةالوطنيةطرحإلى2001حزيرانعام22بادرتالحكومةفي   .6

المجتمع داخل القانون  ،وسلطة بين الوطني اساسالتوافق وااألطرافوعلى ضمنالسياسية لمجتمعية

 واإلجتماعالديمقراطياالطار السياسية الحياة في المشاركة يدعم والتساويفي،يةكمحتوىوكمضمون

وبمي.الحقوقوالواجبات باشرافمجلسالوزراء علىوتشكلتلجنة منه وطنيةأزانية خطة ساستنفيذ

.للمصالحة

2.   ان يقول الحال واقع ألكن العشائر مع التحشيد هي المصالحة لجنة نشاطات األسنادغلب ومجالس

(10012العراق)الصحوات()ويبلغالمجموعالكليألبناء.والصحوات
69
فتضماكثردسنامامجالساألأ.

الوالسالحبحجةمحاربةحيثتقومالحكومةبمدهمبالم،منرجالالعشائرمهعنصروجميع1000من

                                                           
67

 25التقرير الحكومي لسيداو، ص   
68

 http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ecw-09-3-a.pdf  
69
/http://www.nriraq.comمشروعالمصالحةالوطنية 

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ecw-09-3-a.pdf
http://www.nriraq.com/
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حكومةهاللئلبتستعمللتعزيزسلطةالعشيرةووالالتيفيالغا،رهاباإل
70
لقدتماالستحواذعليهامنو .

قبلجهاتحزبية
71
. 

2.    تشرك لم الوطنية المصالحة وانشطتهالجنة برامجها في المدني يجعلهاالمجتمع مما واقع، عن بعيدة

.هدافالمصالحةالوطنيةواحتياجاتالمجتمعأل

فياللجنة   .1 مكتبخاصللمرأة فيالمصالحةاليوجدلكن،رغموجود برنامجحقيقيلتفعيلدورالمرأة

لقرارمجلساألمن وفقا الخاصبالعراق6222الوطنية واقتصرتبرامج6122وقرارمجلساألمن .

بالزيارتللعتباتةومنخاللنشاطاتمحددة،تركزعلىالدورالنمطيللمرأةنشاطاتوقتيالمكتبعلى

خرتتعارضمعاقصائيةلآلةممارساتطائفيكّرسياألمرالذيلكريم،المقدسةومسابقاتلقراءةالقرآنا

الوطني المصالحة المصالحةةمفهوم برامج في المرأة مشاركة في محددة انجاز نسبة المكتب يقدم لم .

 المستويات. كافة وعلى للمرأةالوطنية دور يوجد ال المصالحكما لجنة مكاتب الصحواتةفي )مكتب

 .مكتبالخدمات(لعشائر،وومكتباسنادا

 

 التحديات أمام مشاركة النساء في مواقع صنع القرار  . ز

فيدراسةلباحثةعراقية
72
ان،بينت2062عامصدرت)دور المرأة العراقية في النظام الديمقراطي(تحتعنوان

سباب،أإلىعدةوذلكيرجع،خاصبشكلٍوعلىالمرأة،عامبشكلٍالتجربةالديمقراطيةجديدةعلىالشعبالعراقي

 تي:منهااآلو

العراقيةوتشجعيهاعلىالعملللمرأةالسياسيةبالتنشئةالسياسية/الحزبيةاألحزابضعفالمبادرةوقلةاهتمام .6

،السياسي انمشاركتها السياسيةمناصمنها،الأضحتمنالضروراتالمهمة،دستورياًخاصة الحياة في

 الجديدةفيالعراق.

2.  المرأةان خاص،،عامبشكلٍالعراقية بشكٍل السياسية فيسياسياًتسلكسلوكاًوالمرأة الرجل ويطابق يماثل

لمالعراقيةفيعاالمرأةالمذهبية.لذانرىبأنحظوظوبنفسالمفرداتالقومية،الدينية،،تيارها،قائمتهاحزبها،

و المقاييس، بكل ستبقىضعيفة باالسياسة، لن حقوقها،لنتيجة أيمن على لمرجعيتهاوذتحصل لتعصبها لك

 البيئية.الثقافيةو

المرأةفحسب،بلحتىليسعلىمحورالقيمواألعرافاالجتماعيةالسائدة،بعضمنتلكالقيمتمتازبالقسوة، .2

وتبطئاجزنفسيةعاليةتحولدونالتطور،تقيمحوعلىالرجلوالمجتمعبأكمله،وهيتضعفروحالمبادرة،و

 حريتهاودورها.المرأةوبمنزلةالكابحالذييلجمشخصيةنتلكالقيمواألعرافعظممعجلةالتغيير،والقسماأل

قويبشكلٍلذالمتنهضالمرأةذاتهاككيانوبناءسيكولوجي،فهيضعيفةفيداخلهاوخاضعةلخارجها،محور .1

يللدورالسياسيحقه،الكثيرمنالنسوةالعراقياتلمتعطخصفيمحيطالعملالسياسي.مازال،وباألالوفعّ

،هوعدمجديتهاالسياسيذاانعكسعلىسلوكهااالجتماعيوهو.االجتماعيمتدورهااالنثويلنهاتربتوتعأل

أل السياسي، بالعمل زاواهتمامها ما لنه العراقية،فيعقل نسوياًأذكورياًعمالًالمرأة هو مما ذلكان،كثر

 تنشئتهااالجتماعيةتتمحورحولهذاالمفهوم.



 األحوال الشخصية والعالقات الزوجية: الفصل الثامن

 حسب المذاهب  إلى تنظيم األحوال الشخصيةالتي تدعو  20مادة ال 4116ة تضمن دستور العراق لسن

 مة التشريعات. ءوقد فصلناها في محور موا ،والديانات

                                                           
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=117053جريدةاالتحاد70
http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-21-34/2013-06-النائبقيسالشذرعضولجنةالمصالحةالوطنية71

43.html-24-03-08-09-3201-19/2905-36-20-09
2062-"دورالمرأةالعراقيةفيالنظامالديمقراطي"كتابها:دبلقيسكاظم،الباحثةفيجامعةبغداد،72

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=117053
http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-21-34/2013-06-09-20-36-19/2905-2013-09-08-03-24-43.html
http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-21-34/2013-06-09-20-36-19/2905-2013-09-08-03-24-43.html
http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-21-34/2013-06-09-20-36-19/2905-2013-09-08-03-24-43.html
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  ة أساس المجتمع وتحافظ الدولة األسر( بان 49المادة ) فية والطفولة األسركما نص الدستور على حماية

كما  ،وتكفل الدولة حماية االمومة والطفولة والشيخوخة ،على كيانها وقيمها الدينية واألخالقية والوطنية

 .ة والمدرسة والمجتمعاألسرالعنف والتعسف في  أشكالمنع كل  احتوت المادة على

 

  ( وتعديالته9690)088 لشخصية رقم قانون األحوال ا . ج

القانون،انتنظيماألحوالالشخصيةفيالعراقخاضع .6 وما،عالقةالفردمعأسرتهمنزواجينظمفهولهذا

المصاهرةويترتبعليهمنأثارمنمهرونسب العالقةمنطالقأو،نفقةوثبوتحرمة ينتجعنهذه وما

ماًتقررمبدأعامنالقانون(6فقرة-2)المادةأواإلرث.يةوكذلكالحاالتاألخرىكالوصيةأوالوصا،انفصال

العراقيينإالمناستثنيمنهمبقانونخاص.يسريعلىالعراقيةمفادهانقانوناألحوالالشخص غيريينأما

همأحكامالموادالشخصية.بقعليتنطفمينالمسل

(2فقرة-6)للحكمفيهذاالقانونكمافيالمادةاًاالسالميةمصدروقداعتبرتالشريعة .2
73
فضلأمعفيهوقدجُ،

ماقدمتالمذاهباالسالميةمننصوصفقهيةلتنظيماألحوالالشخصية.

األحوالالشخصيةنا .2 لمسيحيينواليهودالغيرالمسلمينمنالعملفيقضايا بموجبلوائحهمالخاصةيكون

الموادوتختصبالنظر،وفقدياناتهم محاكم البداءة،باعتبارانها محاكم الشخصيةفيها وإصداراألحكاموفقاً،

وا.لذلك المندائيون الصابئة اختصاصالقانونإلأما يشملهم فال لكلٍ،يزيديون ان من الرغم دينهممنهعلى

 فقدينهالمعترفبهفيالعراق.نيتماعتمادهافياألحكامالشرعيةوأالخاصولوائحهمالشخصيةالتيتصلحب

هاثناءقيامالزوجيةوحقوقأعلىحقوقالزوجة،(وتعديالته6929)622وقدنصقانوناألحوالالشخصيةرقم .1

الحقوق:هومنهذ،بعدوقوعالطالق

وهياألثاثالتييتم،حقالزوجةفياألثاثالزوجيةو المؤجل،وحقوقالزوجةعندالزواجفيالمهرالمعجل .أ

منهوماتشتري،هدايابمناسبةالزواجمنملهاماسلّكذلكو،هامنالمهرالمعجلؤويتمشراتخصيصهاللزوجة

طفالمادامتهيالحاضنةوالنفقةالمستمرةلأل،النفقةالماضيةوالمستمرةبفيالمطالبةحقهاومالهاالخاص،

 لهم.

 .ب فيطلبالتفريقالقضائيمنزوجها الحقللزوجة القانون يتعذرمعهالزوجبزوجتهضرراًاضرّإذامنح

الزوجية الحياة الزوجية،استمرار الرابطة استمرار معها تستحيل التي المستحكمة الخالفات أوووجود إذا،

هجرالزوجزوجتهإذاو،انةالزوجيةوارتكابالخي،ىولتزوجالزوجمنزوجةثانيةبدونموافقةالزوجةاأل

فأكثر سنتين شرعيإذاو،مدة منفق أو نفقة بدون زوجته الزوج إذاو،ترك الزوج النفقةعامتنع تسديد ن

)666ونالعقوباتالعراقيرقمرقانوقدوفّمنقبلدائرةالتنفيذ.نيوماًيستهبعدأمهالبهاالمتراكمةالمحكوم

عنهفيحالامتناعالزوج221حيثعاقبتالمادة،ةالقانونيةلحقوقالزوجةالقانونيةالمعدلالحماي(6919

 تسديدالنفقة.

لزمالقانونأفقد،وتبينانهمتعسففيايقاعالطالقهطلقالزوجزوجتإذاف:حقوقالزوجةبعدوقوعالطالق .ت

التعسفوالضرر .الزوجبالتعويضالذييتناسبمعدرجة الزوجفيإيقاعالطالقينبغيأنتكونفامكانية

فصمعرىإلىسبابغيرمعقولةوبسيطةالترقىيقاعهألإنيتعسفالزوجفيأال،سبابمعقولةومشروعةأل

لسنتينةالحيا الزوجة نفقة يعادل التعسفي الطالق والتعويضعن من29/2المادةحكامألاستناداً،الزوجية.

 .نقانوال

منزلبالذهب،وحقهافيالسكنىفيلزوجةفينفقةالعدة،وفياستيفاءالمهرالمؤجلمقوماًامنحالقانونحق .ث

 (.6922)11قانونرقمالبموجب،الزوجلمدةثالثسنواتبعدوقوعالطالقيملكه

 .ج الزوجاتالاجاز ،قانونتعدد شروطوضعلكنه أجملة الزوجة، موافقة للزوجقوال،همها المالية ديرقوت،درة

 القاضي.
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 العراق -في إقليم كردستان( 4118) 06قانون رقم  . ح

6.  ان بالذكر الجدير شّرعمن قد كردستان اقليم البرلمان تطبيقتحتعنوانقانونهذا االحواللتعديل قانون

عتبرنقلةنوعيةفيتطويرقانوناألحوالالشخصيةعلىأسسيُالذي،المعدل(6929)622رقمالشخصية

مدنية.

صعبةتحدمنظاهرةتعددالزوجات .2 الثالثةقيوداً بأذنالقاضي.وقدتضمنالقانونفيالمادة المشروطةأيضاً

التعديل،فالتحايلعلىالقانونممكن،حيثيقوممواطنواالقليمباتماماجراءات عقدالزواجلكنمعاجراءهذا

يؤدي النفاذفىاالقليم،مما قوة منزوجةثانيةوثالثةفىمحاكمعراقيةخارجمنطقةاقليمكردستان،التيلها

 بالنتيجةإلىتفتيتمضمونالتعديلالحاصلعلىتعددالزوجاتفىاالقليم.



 

 أحكام الزواج واألرث  . خ

) تنص .6 النافذ(61م. نيتزوجكتابية)مسيحيةأويهوديةأوأ"يصحللمسلم:منقانوناألحوالالشخصية

"اسالمأحد:منالقانونالمذكورنصت(62م.)صابئية(واليصحزواجالمسلمةمنغيرالمسلم".وكذلك

قبلاأل الزوجالزوجين اسالم فعند الزوجين". التفريقبين أو الزوجية، فيبقاء الشريعة تابعألحكام خر

،هلالكتابأنفاليعتبرهمالقانونمنويزيديمرأةأنتبقىعلىديانتها،إذاكانتكتابية،أمااإل،يجوزللمثالً

يزيديةانتتحولإلىاالسالمقبلزواجهامنالمسلم.فعلىالمرأةاإل

رثوإذاأسلمأحدالزوجينيخيّراألخربينالتفريقأواالسالم.ويتبعفيأحكامالميراثوطريقةتقسيماأل .2

أحكامالشريعةاإلسالمية،التيتبيحإنيرثالمسلملغيرالمسلموعدمجوازالعكس،األمرالذييعدمخالفاً

 (.61م.)للدستور،وبالذاتأحكام



وحرية العقيدة اسلمة القاصرين . د

الزوجة(المعّدلإذاأشهرالزوجأو6912)12منقانوناألحوالالمدنيةرقم2الفقرة26تنصالمادة .6

االسالم،فأناألوالدالقاصرينيعتبرونمسلمين،وعلىأمينالسجلالمدنيمأمورالنفوستأشيرذلكفي

اليدركاألوالدبأنديانتهمقدتمالمسبها،ويتفاجأونعند سجالتهمالمدنيةدونعلمالقاصرين.وغالباً

يةنتيجةالتلفأوالضياع،ويكتشفونأنهقدتمالزواج،أولدىتجديدبطاقاتاألحوالالمدن اقدامهمعلى

تحويلهمإلىدينآخر.

2.  استقرقضاء الذياعتبرمسلماًوقد يتضمناعطاءالحقللفرد علىمبدأ عديدة، ولعقود التمييز، محكمة

ةالسالماحدوالديه،العودةالىدينأحدوالديهقبلاسالمه،أنيتقدمبدعوىالىمحكمةاألحوالالشخصي

الىدينهالسابقالسالماحدوالديه)حكممحكمةالتمييزالمرقم العودة /هيئةعامةثانية/206يطلبفيها

 (.22/62/6911والمورخفي6911

2.  المرقم أصدرتحكمها فيالسنواتاألخيرة التمييز المؤرخفي2002/شخصيةاولى/222ولكنمحكمة

السابقةبه26/62/2002 الخصوص،حيثيمنعجوازرجوعالمدعىالذيصاريتناقضمعأحكامها ذا

 القرار هذا عليها. وعاقب االسالم منعها التي الردة بمثابة واعتبرته بالتبعية، يتناقضوالقاعدةمسلماً

 كما الدين"، في أكراه تنصعلى"ال التي االسالم في الدستورالشرعية في النصوصالواردة يخالف

حم الدولة بكفالة )م.العراقي والديني والسياسي الفكري اإلكراه من الفرد الفكر21اية وحرية /ثانياً(

أوالً(التيتنصعلىاناألسرةأساسالمجتمع،وتحافظالدولة-29وكذلك)م.(.12والضميروالعقيدة)م.

 والوطنية". واألخالقية الدينية وقيمها كيانها على العوائل من العديد منها تعاني مشكلة المسيحيةوهي

 والصابئةوااليزيديةوغيرالمسلمينعلىالعموم.

 امرأةشهادة 

أمين السجل المدني  إلىعندما ذهبت : تقول ،من سهل نينوى، أم لولدين وبنت، )سنة 49رومين اسحق وعمرها )

سنة، تفاجأت عندما وجدت بأني مسلمة في  41 لتجديد هوية األحوال الشخصية الخاصة بي، وكان عمري في حينها
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 قد أشهرت   هذا؟ أجابني أمين السجل المدني ان والدتك التي تركتكم صغاراً إذاوعندما استفسرت لم .السجالت المدنية

وتضيف  .مسلمة، في الوقت الذي لم أدرك هذا أبداً  حالياً  آخر، وبموجب القانون انت   من شخص   إسالمها، وتزوجت  

ومسجل  ،تقف عند هذا الحد، بل انني اآلن متزوجة من مسيحي، ولنا عقد قران من الكنيسة مشكلتي ال ان :رومين

المشكلة التي  ."مسيحية" صلية وهيصية القديمة مثبت فيها ديانتي األن بطاقتي الشخأل، صول الكنسيةحسب األ

ن ذلك سيفرض على زوجي المدنية، ألصول نستطيع عمل عقد زواج في المحكمة وتسجيله وفق األ تواجهنا اننا ال

 .المعدل (0969) 088  من قانون األحوال الشخصية رقم 01 إبطال الزواج بموجب المادة أو ،أيضاً  إشهارإسالمه

يملكون هويات شخصية، وبذلك سيحرمون من  دنا قد وصلوا عمر المدارس والأوالن أ هي كبروان معاناتنا األ

.التعليم
74

 

 

 قلياتاأل/  الفصل التاسع

يزيديةوالشبكإلىمختلفواإلالمندائيينتعرضتالنساءمناالقلياتالدينيةفيالعراقمثلالمسيحيةوالصابئة .6

المضايقات مثل بفرضأنواعاالنتهاكات، المسلمة، الحجابفيبعضالمناطقذاتاالغلبية اليزالوارتداء

من وديغيرالمسلماتهناكاعداد منبغداد والموصليلبسنالحجابلتجنبافيمناطقمتفرقة لىوالبصرة

المضايقات.



فرضوا ارتداء الحجاب على زوجته وزوجة ، غلبية المسلمةحياء بغداد ذات األأحد أمواطن من  :بو يوسفأقصة 

 .ال مغادرة المنطقةإأخيه و

فهناكدوائرأصدرتوكذلكاأل .2 فانفرضالحجابيعتمدعلىمنيديرالدائرة، مربالنسبةللدوائرالحكومية،

خرىممارسةضغوطاتغيرظاهرية،مثلماأتعليماتواضحةومباشرةفيطبيعةاللبس،فيماحأولتدوائر

 النفطعام تعليمات2066حدثفيوزارة فياصدار
75
مارستبعض اللبس. نوع أنواعمنبتحديد الدوائر

...وقدتلقتمنظمةحمورابيستفزهنياًاءأواسماعغيرالمحجباتكالمحيالضغطغيرالمباشر،عنطريقاإل

.خرىأقسامٍأقسامهنإلىأفاتمسيحياتنقلوامنظبالغاتمنمولحقوقاإلنسان

 بعد الدوام إلى عودتنا حال ماريا ديقتيوص أنا تفاجأت لقدة: "العراقي الوزارات احدى ( موظفة فياعام 21الهام )

 استفسرنا ولما .جاهزا بصلة، اختصاصنا إلى يمت ال آخر قسم إلى نقلنا، أمر وجدنا للمسيحيين، القيامة عيد اجازة

 قساماأل في ناأشكال مثل يرى نأ يريد ال العام مديرنا ان لنا، ماتسرب سوى مقنع جواب من هناك يكن لم السبب، عن

 محجبات. غير اننا على منه القريبة



تعرضتالنساءمناأل .2 النساءاأل،قلياتكما مثلالقتلوالخطفوالتهجير،عمالالعنفأإلىكافة،خرياتكما

نإلىخارجوماالمهاجرأ،222000شخاصالمسيحيينالمهجرينداخلياًرعدداألقدّيُو.وخارجياًالقسريداخلياً

 نسان.تقريرمنظمةحمورابيلحقوقاإلبحس210000العراق

قلياتاليزالونيغادرونبيوتهممناألممالمتحدة(إلىانأفراداً)بعثةاألتشيراالحصاءاتالتيجمعتهايونامي .1

بسببانعداماأل باإلفيمناطقعديدة ضافةإلىعدمالحصولمنوأعمالالعنفالتيترتكببحقمجتمعاتهم،

سية،وانعدامالفرصاالقتصاديةعلىالخدماتاالسا
76
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  دراسة حالة من منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان 

75
2211تلقتحمورابينسخةمنكتابرسميبالرقم-(2066قلياتفيالعراقعنتقريرمنظمةحمورابيلحقوقاالنسان)حالةحقوقاالنسانلأل 

ضمنتوجيهاتالى،تقسامالمركزيةفيشركةتوزيعالمنتجاتالنفطيةالتابعةلوزارةالنفطالىالهيئاتواألاً،موجه2011ولكانوناأل62والمؤرخفي

 في22211بموجبكتابوزارةالنفطالمرقملوانالمسموحبها،حذيةواألتفيالشركة،بضرورةااللتزامبنمطمحددمنالمالبسواألالالموظفاتالعام

الوطنية اللجنة توصيات حول ،2066 ولاأل تشرين 61 في 21121 الوزراء لمجلس العامة مانةاأل كتاب على والمعطوف ، 2066 ولاأل تشرين 20

كدكتابالنفطبضرورةالتزامالموظفاتبالزيأكدتوجيهاتهمباالحتشامفيالزي،دونذكرالتفاصيل،فيحينأالعراقية،الذي بالمرأة للنهوض العليا

منعارتداءالبنطلوناتالضيقةوالستريجاتوالفساتينيُ -2 .منعارتداءالبدياتالضيقةوالتنوراتالقصيرةيُ -6 : تاليالمدرجتفاصيلهعلىالشكلال

 منعارتداءالقمصانالضيقة.يُ -1 .حذيةالخفيفةالشحاطاتمنعارتداءاأليُ-2.الواضحةالمعالم
76
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يزيدياإلاالنسانلحقوقالدوليةلمنظمةابياناتكشفتفقد يزديين،اإل عن أما .2 تلقتها، لحقوقحمورابيمنظمة

حالة61منأكثرانالبياناتتلكوكشفت.2066عامخاللتلقُيزيدياًمواطناًإ16منأكثرأسماءعناإلنسان،

منهقسًماسياسية،سبابألأوموالاألأجلمناالختطافإلىتعرضتأخرى لفدية،ادفعهبعدسراحهأطلقم

ادفعمنبالرغماالخرونتلقُبينما لفديةعوائلهم حالة11منأكثرأسماءعنأيضاًالبياناتتلككشفتكما.

 غالبية ان التقرير وأوضح .يزدييناإل من سكانها غالبية،ووشيخانسنجار قضائي فيرجالونساءبهاقامانتحار

 ،مناطقهم في السيء االقتصادي الواقع نتيجة الحياة، من اليأس نفوسهم في دب الذين الشباب من هم المنتحرين

كدتهابعثةأهذهالمعلومات.حولهم من والعرب الكرد من تمييزية لممارسات وتعرضهم عمل، فرص وجود وعدم

،حيثساورالبعثةالقلقمنحاالتاالنتحار2062تقريرهاللنصفالثانيمنعامممالمتحدة)يونامي(فياأل

قيناهوسطالنساءوالمر
77

وتواص المجتمعالمحليوحكومةالعراقوكردستانلمعالجةل. البعثةالعملمعقادة

 هذهالقضيةالحساسة.

فيأغلبهممجهولينمسلحينقبلمن2066عامخاللتلقُاًمواطن66بأن ،في بياناتهم شبك نوناشطأعلن كما .1

التحريرحيفيدتهااعيفيللصوتكاتمبسالحأغتيلتطبيبةوهيعبدهللا،جمعةهيفاءالدكتورةبينهم،الموصل

منبالرغمقتلاآلخروالبعض،ماليةفديةدفعهبعدسراحهأطلقمنهاالبعضاختطاف،حاالتوأربعبالموصل،

 ذلك.



 النساء المهمشاتالفصل العاشر/ 

  األسر معيالتو األرامل . أ

ازدادعدد،منعملياتارهابيةوعنفوتهجير2002عقبهابعدأوما،نتيجةللحروبالتيخاضهاالنظامالسابق .6

وحسبتقريروزارةحقوقاإلنسانعنأوضاعالمرأة،لتصلالنسبة،النساءالفاقداتللمعيلأوسجنهأوفقدانه

فيالعراقامرأةالتيترأسها%مننسبةاألسر60.1العراقيةإلى
78
يوجدمليونتقديراتغيررسميةوحسب.

ونصفأرملة ، المطلقاتإلىاضافة من أعداد األجهزة. مهمة جعل والرسمية الدقيقة غياباالحصائيات ان

.عيالتلألسروالماألراملرسمسياسةواضحةلمعالجةمشكلةالتنفيذيةمعقدةفي

وكثيراًماخاصتحدياتاجتماعيةصعبةللغايةوأعرافاًتمييزيةقاسية،بشكلٍوالمطلقاتاألراملتواجهشريحة .2

النساءاألسرتعيشمعظموتعرضنلخطراالستغاللالجنسيوالدعارةوعروضالزواجالمؤقت.ي التيتعيلها

المنظمةالدوليةللصليباألحمرالضوءعلىهذاالوضعفيوقدألقت.،نظراًلتدنيدخلهابائسةاقتصاديةظروفاً

620.000التيتعيلهاالنساءيبلغحيثأظهرتالمقابالتأنمتوسطدخلاألسرالضعيفة،الدراسةالتيأجرتها

كثيراماتعتمدو،حداألدنىمنالمصروفاتالمنزليةال،أيأقلمننصفاًدوالر622بمايساويشهرياًاًدينار

المحسنين.صلعليهمنمساعداتمناألقاربوهذهالعوائلعلىماتح

المطلقاتواألراملوهيتستهدفالنساء)،22/2/2002لمرأةبتاريخاالجتماعيةلرعايةالتالحكومةدائرةأانش .2

عددالنساءالمستفيداتمنهذهواليتجاوزذواتاالعاقة(.وزوجاتالمسجونينواليتيماتوزوجاتالمفقودينو

اليتناسبمعحجمالمشكلةالتيتعيشهاهذه،وهوما-كماوردفيالتقريرالحكومي–ألفأرملة22الخدمة

مرسوممن ما تنفذ لم الدائرة انهذه القدراتأالفئةمنالنساء. وهوالتمكينوبناء يجادفرصعملإو،هدافها

بالشهر.ونضيفإلىاً$دوالر90يتجاوزللنساء،واكتفتفقطبتزويدالمستفيداتبراتبحمايةمتواضعللغايةال

دارياللذينيزيدانمنمعاناةاألراملوالمعيالتلألسرفيالحصولعلىاالجراءاتالروتينيةوالفساداإل،ذلك

 استحقاقهنالمالي.

1.  تدنيواالجتماعية،وضاعءاألراملومعيالتاألسرصعوبةالدخولإلىسوقالعملبسبباألالنساهتواجكما

نؤوتشيربياناتوزارةالعملوالشوللعمل.التأهيلضافةإلىافتقارهنإلىالتدريبوإلهن،المستوىالتعليمي

%92.6%مقارنة1.99ىاالجتماعيةإلىنسبةالقروضالمقدمةللنساءلغرضاقامةمشاريعصغيرةتصلإل

للذكور
79
. 

                                                           
77

  Human Rights Report_ UNAMI_ Dec 2012_Arabic, page 35 
78

 2112وزارة حقوق االنسان لسنة  – 2112واقع المراة العراقية منذ 
79

وزارةالعملوالشوؤناالجتماعية–خطةالعملالقاضيةلتفعيلاستراتيجيةمناهضةالعنفالقائمعلىالنوعاالجتماعي
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ولميتوصلمجلسالنوابلحداليومإلىتشريعقانونالضماناالجتماعيلغيرالعاملينمنالفئاتالمهمشة،كما .2

( المادة عليه 20أكدت لألسرأوالً/ والمعيالت األرامل شريحة ينتشل أن يمكن الذي الدستور، من وثانياً(

هل.وعوائلهنمنالفاقةوالج



 اإلعاقةالنساء ذوات    . ب

حققتمنظماتالمجتمعالمدنيالمختصةبذوياإلعاقةنجاحاًهاماًبحملةالمدافعةالتينهضتبها،حينصادق .6

واصدارتشريعيهتمبهذهالفئة2062العراقعلىاتفاقيةذوياالعاقةفيعام
80
والتزالالحملةمتواصلةمن.

،السيماانأعدادهمبازديادنتيجةالعملياتاإلرهابيةوالعنفنذوياالعاقةؤوبشانشاءمفوضيةعلياتعنىأجل

السائدفيالبلد.

،والحرمانمنقامةالقسريةداخلالمنزلقدتكونتحتاإل،وتهميشوالعزلالعاقةاإلاتتعانيالنساءمنذو .2

الحقوق،كالرعايةالصحيةوالتعليموالتأهيلوالعمل،والتتوفرلهنالتسهيالتالالزمةللحركةوالتنقلواالندماج

 العامة، والقوانين،بالحياة المجتمع قبل من مزدوج تمييز تحت واقعات وهن األسريكما للعنف يتعرضن

تسولوالدعارةعمالمثلالأاستغاللهنفيوالمجتمعي،ويجري
81
. 

 

 الالجئاتوالنازحات  . ت

(عائلة،الفتة20121بلغ)2062كشفتلجنةالهجرةوالمهجرينالنيابيةانعددالعوائلالنازحةخاللالعام" .6

نينوى)66122لىمنهابلغت)اإلىانحصةمحافظةدي (921(،وبعدهامحافظةبغداد)1691(عائلة،وتليها

الفرزالمناطقييمنعمنعودةديموغرافيةالبالدإلىماكانتعليهقبلبروزظاهرةالتهجيرعائلة،الفتةإلىان

 فيالبالد.

"المدى"انه"معتصاعدالعنفجريدةوقالترئيسةلجنةالهجرةوالمهجرينالنيابيةلقاءورديفيحديثمع .2

حيث،نازحاً(6,292,161)إلىأكثرمن2002ارتفعتاحصائياتالنازحينداخليالغاية2001الطائفيعام

األ المرتبة المهجرينإلىولاحتلتبغداد عدد التهجير،ووصلفيها ،ألنبغدادتضم(220,099)ىمنحصة

أكبرتنوعطائفيوعرقيودينيفيالبالد".
82


لىاديبغدادويافيالعراق،معظمهمفيمليونشخصنازحداخلأكثرمنيزالهناكال2062فيعاماياننا .2

وفيظل،جرةأوفيمجمعاتسكنيةعشوائيةأفيمساكنمستأماعوائلهممعنينوى.يعيشالنازحونداخلياًو

ظروفقاسية.كانسببالنزوحهوالعملياتالعسكرية،والفوضىالعارمةوالعملياتاالنتحاريةالتيقامتبها

ظهرالتهجيرأكماحدمنهم.أولمتفرقبين،والعرقوالدينساسالطائفةأمجاميعمسلحةلترويعالعراقيينعلى

إلىمجرديهددبانحسارالهويةالوطنية،واالنكفاءعلىمناطقمغلقةذاتلونواحد،القسريحالةالفرزالسكاني

 محلية أهوية الوضع والزال ومؤسساته. القانون سلطة تدهور مع طائفية، األمنيو اضافة ترديإلىهشاً،

اًمعيشيةصعبةنتيجةلفقدانفرصالعمل.أوضاعالمهجرةاتوالبنىالتحتية.كماتعانياألسرالخدم

نسبةاازد .1 ودت القسري للتهجير نتيجة أاألرامل مما العنف، إلىأدىعمال معيلاألرملةالمرأةتحول إلى

.ناجتماعيةبسببالنظرةالنمطيةأزائهحدياتسرة،وتواجههذهالشريحةمنالنساءالتحدياتأعاله،وكذلكتلأل

خاصمنتهديدواعتداءسافرعلىحياتهنوأمنهنوعلىحريتهنبشكلٍمنالمهجراتاألقلياتكماعانتنساء

 .الخصوصيةفياللباسوالتنقل

عمليةفرض .2 منالتهجيرالقسريبعد 20بتشريعقانون2002القانونفيقامتالحكومةبوضعبرامجللحد

واألخطاء(2009) الحربية العمليات جراء االرهابيةلتعويضالمتضررين والعمليات إلىالعسكرية اضافة ،

                                                           
(.2062)22قانونرعايةذوياالعاقةواالحتياجاتالخاصةرقم80
مكتبحقوقاإلنسان-،الصادرعنيونامي2062تقريرعنحقوقاالنسانفيالعراقمنتموزولغايةكانوناالوللسنة81
82
2062كانوناألول62(في2912جريدةالمدىالعدد) 

 -20-%D9%85%D9%86-/news/456059/%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1http://www.almadapaper.net/ar 
-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81

%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-2013-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84 

http://www.almadapaper.net/ar/news/456059/%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-20-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2013-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8
http://www.almadapaper.net/ar/news/456059/%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-20-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2013-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8
http://www.almadapaper.net/ar/news/456059/%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-20-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2013-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8
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للعوائلإبرامج الراغبةبالعودةعادةالتوطينالتيتتبناهاوزارةالهجرةوالمهجرينبتقديمدعمماليمحدودجداً

والتزالهذهالبرامجقاصرةعنمعالجةحجمالمشكلةأواالستقرارفيمناطقالتوطين.وأصليةإلىمناطقهااأل

احتواءأثارهاالسلبية.

 في  يتوجهون للسكن ،فرداً  31ـ وعائلتها الكبيرة المكونة من عاماً  68ـ البالغة من العمر صبرية حسين 

األيتام كل  ن أرامل، فيما يمأل األطفالهفي مجمع الوفاء في بغداد. ثالث من زوجات أبنائها  21ـ39القاطرتين رقم 

  .فيما كانت أمهاتهم يتساءلن أين سينامون جميعاً  ،مساحة ممكنة داخل القاطرتين، وقد كانوا يلعبون ويمرحون

ي ـ التي كانت معقل التمرد في فترة محافظة ديالفي فقدت صبرية ثالثة من أبنائها في أحداث العنف الطائفي  لقد

ل سيارته. قستيجهه لوـ لدى توكان يعمل طبيباً ابنائها  . وقد ق تل أحد4115شهور خالل عام  01زمنية قوامها 

فكان  من الرصاص على ملعب به العبون لكرة القدم. أما الثالث  وتوفي الثاني بعد أن أمطر المسلحون وابالً 

جنان ـ البالغة من العمر موجودة رصاصة خلف رأسه لدى توجهه إلى عمله. وكانت  ضابط شرطة، وأ طلقت عليه

. ويقول أحد أيضاً تتمتع بالقليل من الحرية و د وفاته بال مال يعيلها،أصبحت بعالتي لطبيب، اعاماـ زوجة  46

  التي رتب لها منأشقاء زوجها السابق ـ وهو ضابط شرطة سابق عاطل ـ إنه يخطط للزواج منها، وهي الزيجة 

  جنان أرملة، إال بقىأعوام يتلوى على فخذ  )جدته(. وعما قريب لن ت 2هل. وكان ابنها البالغ من العمر قبل األ

 لو كما يديها بين رأسها فيه تضع كانت لها. وفي الوقت الذي أنها تأبى النظر إلى الرجل الذي ا ختير ليكون زوجاً 

.مشاركتها دون ألمرا حول الحوار استمر تبكي، كانت
83

 

،العراقياتالالجئاتفيالدولاالسكندنافيةالقاصراتأعدادالفتياتفيملموسمناألهميةاإلشارةإلىتزايد .1

الىالعراقبشكلٍ "شرفللحفاظعأهاليهننهائي،منقبلاللواتييُجبّرنعلىالعودةقسراً لىمايسمونهبـ

.والبقاءفيهرغماًعنإرادتهّن،حسباألعرافالعشائريةالزواجفيالعراقإجبارهّنعلى،والعائلة"

 لفصل الحادي عشر/ المرأة الريفيةا

الريفية العاملةاألولىفيالريفو،تعانيالمرأة ذاتطابعاجتماعي،هيالقوة منها العديدمنالمشكالتالمركبة،

مبنيعلىالتمييزوالعنفالقائمعلىالنوعاالجتماعي،ممثالًباألعرافالقبليةوالعشائريةوالصورةالنمطيةلدورها،

الواقعالزراعي،البنىالتحتيةاألساسيةمنالخدماتالعامة،معقلةالتخصيصاتالماليةللنهوضبإلىفيبيئةتفتقد

اتساعدائرةالفقروالبؤسإلىأدىباً،األمرالذيلعلىالزراعةوالثروةالحيوانيةستأثّرترافقمعتغيراتمناخية

بينأوساطالمجتمعالريفي.

همأتبينحديثةاحصائياتتتوفرلم الواقععندراسةصدرتحيث،2006منذبالعراقالريفيالواقعمؤشرات

:االتيللوصفوفقاالريفيةالمرأة

التركيبة السكانية - أ
84

 اللواتيتزيد،سنة29-62%منالنساءفيالريفهنفيأعمارتتراوحبين12: بينما

وهذامعناهأنالمرأةالريفيةقوةبشريةفعالةتسهمفيالعملواإلنتاج.%1اليشكلنسوىف10أعمارهنعن

%منالقوةالعاملةالنسائيةفي92أن6920ليموالعملوالتشريعوالخدماتعاموقدأثبتتمجاالتالتع.معاً

 وغالباًمايكونالعملفيالمجالالزراعي.،الريفهنمشتغالت

الحالة  التعليمية - ب
85

%فيفئةالسن16وهي،عامبشكلٍ%11فياألوساطالنسائيةالريفيةتبلغاألميّة:إننسبة

ونؤكدعلىماجاءفيالبحثبأنهذهالنسبةمؤشر.29-22-21-20%فيكلمنفئاتالسن96و،62-69

يدفعالمسؤولينينبغيانوتظهرآثارهواضحةفيجميعالمجاالت؛األمرالذي،المرأةالريفيةوضاعخطرأل

إلى بمحو الجدي الريفياتاألميّةاالهتمام تتن،للنساء تنفيذية برامج وضع مععبر وتتفق والواقع اسب

                                                           
83
 دراسة حالة من مركز تقدم من أجل النساء 
84
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االحتياجات. الفتياتتحرممعظمكما منالتعليم المدارسعنالقرى،كما انأومواصلةتعليمهن،وذلكلبعد

.مامالتحاقالبناتبالمدارسلعائقاأيشكّمما،التعليمالمتوسطمختلط

وهي،اآلنإلىعليهايسيطرلموتقاليدعاداتمنتعانيزالتالالريفيةالمناطقبعضان :ةاالجتماعي ةالتركيب - ت

الطفولةسنفيوالزواجاإلناث)ختانمثلضارةممارسات
86
حرمانوالنهوةالفصلية،بكصة،الكصةزواج،

الميراثمنالزوجات
87

وهذا،مستوياتعاليةجداًإلىهالذييصلأشكالتعانيالمرأةالريفيةمنالعنفبكافة(.

ماإذاالشخصيةسالمتهاعلىتخافنهاأكما،نتاثيرالعاداتوالتقاليدوسطوةالفكرالذكوريفيالريفعناتج

أكثرالقانونيةوالخدماتالمشورةتقديمخدماتوأالشرطةإلىالوصولويكون.لعنفتعرضهاعنابلغت

نالمدفيعليهيهمماالريفيةللمرأةبالنسبةصعوبة
88
ئنمجهولاليجوزالتعاملالمرأةالمعاقةفيالريفكاو.

،وتحجزفيالدار.معه

المرأة الريفية والعمل - ث
89
فـ.الزراعيللمرأةالريفيةهوجزءاليتجزأمنعملهااليوميكربةمنزلإنالعمل:

الريفالمشتغالت91,21 والرعيي%مننساء مادياً.عملنبالزراعة الريفية تستقلالمرأة هنالك،وقلما إذ

الريفياتليسلديهنأيإطالع22,69 والحتىوالخدماتيةأعلىالوسائلالصحيةوالتعليمية%منالنساء

الترفيهية.

الموروثاالجتماعيوعاداتالمجتمعتحولدونامتالكالمرأةالريفيةبعضحقوقهاالشرعية:والتملك األرث - ج

فياالقتصاديةهاأوضاعلتحسينالمواردإلىالوصولمنالمرأةتعيقالتيسباباألهمأمنهوووالقانونية،

الريف.

 0شهادة 

ن تتعاقد عليها فيكون أوان كان لها  ،راضي زراعيةأن تتملك أللمرأة  ال يجوزسوسن شهيد من التاجي... تقول 

راضي والتقاليد  السائدة التي تحرم المرأة الريفية من التملك لألباسم الزوج ....ذلك كله بسب األعراف 

 الزراعية.

 

 4شهادة 

راضي الزراعية يعود إلى فتوى قديمة تقر للمرأة بحق المحامي قاسم من الحلة ... يقول ان عدم تملك المرأة لأل

 ها.يبأو أرض كميراث لها عن زوجها الحصول على ريع الحاصل الزراعي، دون ان تكون مالكة لأل

 

 التدابير الحكومية  . د

أل .6 الحكومي، التقرير وحسب الريفية المرأة بالنهوضبواقع الدولة انجازات النساءجلرغم معارف تطوير

 منذ الزراعي العمل في العلمية األساليب اعتماد على وتشجيعهن ومهاراتهن، خالل2002الريفيات من ،

الزراعةفيالمحافظات الريفيةضمنتشكيالتوزارة المرأة إلىالقروضاطالقإلىاضافة،استحداثقسم

الخطةضمنالصغيرةالمشاريعنشاءإل$1000يعادلمايأ،عراقيدينارماليينخمسةبقيمةالريفياتالنساء

هذهاالنجازاتعلىتطويرواقعأثرولكن،سرةميّائتمانيةوبتسهيالتالريفية،المرأةبواقعللنهوضالوطنية

 .االجراءاتومحدوديتهافيبعضالمناطقالريفيةءبسبببط،جداًاًبسيطيزالالالمرأةالريفية

من61المادةتنفيذوعن،الريفيةالمرأةحالةعنمعلوماتتوفرعدمازاءالقلقعنعبرتسيداولجنةانرغم .2

التعليمفيوالسيما،الريفيةالمناطقفيالمرأةلحالةشاملقريرتتقديم201التوصيةفياللجنةتطلب،االتفاقية

البرامجوالخططفيمداهاخذأتلمالتوصيةهذهانالإ،النمطيةوالقوالبالتقاليدأثرووالعمالةوالصحة

 .الحكومية

                                                           
تكونعمليةالزواجهناضربامناستقداماليدالعاملةلتساهمفيديمومةاالنتاجالزراعي86

http://www.peyamner.com/arabic/PNAnews.aspx?ID=322894#sthash.XZsWz3H8.dpuf87 
88

 نفس المصدر السابق 
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منحالمرأةالريفيةقرضاًفيحالامتالكهاسندأرض،ولكنبسببالعاداتوالتقاليدالتيتمنععنهاحقتملكتُ .2

 األراضي،ممايؤديبالتاليإلىحرمانهامنالحصولعلىالقرض.

تُ .1 المالية اإلعانة فيالريفمن المرأة عدمحرم لألسبابالتالية: للمرأة االجتماعية الرعاية دائرة تقدمها التي

و بالقوانين الجهل الغرض، لهذا مطلوبة أيوثائقرسمية أو المحكمة، في الزواح عقد التقديمآلياتتسجيل

 معاملتهامعالدوائرالمعنية.للحصولعلىاإلعانة،عدمتمكنهامنالتنقللمتابعة

 

 الفصل الثاني عشر/ التعليم 

عام،بشكلٍمجموعةمنالتحدياتالتيتواجهمواصلةالتعليمإلىأشارالتقريرالحكومي: األمي ةانتشار التعليم و . أ

 عدالمسافةمابينالمدرسةوالبيت.وعدمرغبةاألهل،والعنف،وبُ،وخاصةتعليمالفتيات:العاداتوالتقاليد،الفقر

 هذهالتحدياتمايلي:إلىونضيف

 تدهورالبنىالتحتيةللتعليم،وقلةأعدادالمدارسوخاصةفيالريف. -

 يةللكوادرالتعليمية.التأهيلنقصفيالبرامجالتدريبيةو -

 قلةالتخصيصاتالماليةنسبةلموازنةالعراقالضخمة. -

الكافية - الصالحيات المحلية الحكومات اعطاء إلد،عدم التنسيق ضعف فيمع التعليمية العملية ارة

 محافظاتها.

 استشراءالفساداالداريوالماليفيالمؤسساتالمعنيةبالتعليم. -



شخصتأسبابترديالتعليمنتيجةاحصاءاتحيثالحكومةهاوقداقرت:4102 – 4101خطة التنمية الوطنية  . ب

ت الخطة ولكن للنهوضبالتعليم. استراتيجية أهدافاً ووضعت قانونودراسات، اصدار في التلكؤ بسبب عثرت

 ،وعدموجودالتخصيصاتالماليةالالزمة،معغيابخطةعملللتنفيذوفقجدولزمنيمحدد.األميّةمكافحة

 

مناألميّةبينالرجلوالمرأةرغمعملالحكومةعلىتقليصالفجوةفي (:4100) 34قانون مكافحة األمي ة رقم  . ت

بينالبدءخالل األميّة،السيما االانالمؤشراتالتزالتشيرإلىاتساعظاهرة بالحملةالوطنيةلمحواألميّة،

لشاباتفيالمناطقبيناباننسبةاألميّة2062النساءوالفتيات.وحسبتقديراتمكتباليونسكوفيالعراقفي

بالمائة.20عاماًتقتربإلى21و62الريفيةبينعمر

 الفصل الثالث عشر/ الصحة 
الصحية رعايةتقديم الب ،المجتمع أفرادحق الصحة لجميع  30في المادة  4116 لقد ضمن دستور العراق لسنة

90
 ،

القطاع الخاص بتقديم الخدمات  يشاركو ية.مجاني أو بأسعار رمز بشكل  ، بصورة رئيسية من قبل وزارة الصحة

سعارها أز بارتفاع يمتولكنها ت ،المنتشرة في جميع محافظات العراق هليةالصحية عبر عدد من المستشفيات األ

 .ورداءة خدمتها في معظم األحيان

 تقدم الخدمات الصحية في العراق عبر ثالثة مستويات  . أ

بضمنهااقليمكردستان.مركزاً(2222)التييبلغعددها،يةوليتمثلبمراكزالرعايةالصحيةاألولالمستوىاأل .6

تدارمنقبلذويالمهنها%من20.6بينما%،19.9إلىطباءتصلاننسبةالمراكزالتيتدارمنقبلاأل

الصحية
91
.

المتخصصة .2 والمراكز العامة المستشفيات من مجموعة تقدمه الصحية الخدمات من والثالث الثاني المستوى

 فيوالمنتشرة إذعموممحافظاتالعراق. المستشفياتلغايةعام ،مستشفىحكومي(229)،2062يبلغعدد

%.21إلىليةتصليوبسعةتشغ،مستشفىتخصصي(21)مستشفىعامو(629)موزعةبين
92


                                                           
90
 )لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة ......( 1/.21م -  2115دستور العراق  
91
   http://www.planning.moh.gov.iq/pdf/t2012.pdf  22الصحة ص وزارة  – 2112التقرير السنوي لعام  
92
 وزارة حقوق االنسان  –2112لعام  2112تقرير عن أوضاع المرأة العراقية منذ  
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%فيالمناطق10إلىتصلنسبةتغطيةالخدماتالصحيةالمقدمةمنقبلالمراكزالصحيةوالمستشفياتالعامة .2

الريفية
93

العائلةالريفيةوالمركزغيردقيقة،كماتؤشرعلىوجودمعاناةتتمثلببعدالمسافةبين.وهذهالنسبة

إلىاللجوءإلىوالمستشفى.وهذايؤثرعلىالحاالتالطارئة،وخاصةفيحاالتالوالدة،ممايؤديالصحيأ

 القابالتغيرالمأذوناتوالنساءالجاهالت.



 لصحية  المؤشرات على تدني مستوى الخدمات ا . ب

األ .6 واألانتشار العشوائيةمراضاالنتقاليةوبئة التجمعاتالسكانية في خاصة االسهال( المالريا، )الكوليرا،

نيمستوىالخدماتالحظتديُوبسببشحةالمياهالصالحةللشربوانعدامشبكاتالصرفالصحي.،والفقيرة

تصلنسبةالحرمانمنالخدماتالصحيةالتيتقدمهاالدولةحيث،نةيةفيالريفعنهفيالمدأالتيتقدمللمر

%فيالريف21%فيالحضرمقابل60إلى
94
وتدنيمستوىالخدمات،يعودالسببفيذلكإلىالجهلو.

 معغيابالوعيالصحي.،الصحيةالمقدمة

%فقطفي21 العراق لعمومللنساءالحوامل الكزاز مرض منللتلقيح الجرعةاألولىتغطية نسبةلمتتجاوز .2

العراق لعموم %62 بلغت فقد الرابعة للجرعة بالنسبة اما،2062عام
95
. 

حاالت .2 باألازدياد االصابة العراقبسببمراضالسرطانية الذيتعرضله ،التلوثالكيميائيواالشعاعي

صابةاننسبةاإلنبيّفيالعراقمجلسالسرطانلففياحصائية.2002و6996ينفيحربالوخاصةبعد

التي2002عنعامارتفاعاًمسجالً%12.61منالسكاننسمة600000لكل2009بالسرطانبلغتعام

تسجيل%.11.11بلغت تم أعلىوقد النجفبنسبة أو،%22المعدالتفيمحافظة فيمحافظة ربيلأقلها

(11.1)%مقابلاصابةالذكور22.2إلى%.واناصابةاإلناثتصل22بنسبة
96
صابةبسرطانوكانتاإل.

إذبلغتىولالثديقداحتلتالمرتبةاأل 2009نحوثالثةآالفحالةفيعام،
97

 %من69,29،وبنسبة

األخرى، الصحةمجموعنسباألمراضالسرطانية حسبتقريروزارة
98

 لفتياتدونسنبيناسجلتو.

 .%منمجملاإلصاباتالسرطانيةفيالعراق22نسبة،العشرين

عمالاالرهابية،فقدبلغعددذويازديادحاالتالعوقالخلقيوالناتجعنالحروبالتيمربهاالعراقواأل .1

قاالعاقةأكثرمنمليونمعا
99
. 

،2062لعامفيعمومالعراق62ةلصاباتالمسجفقدبلغعدداإل،يخلوالعراقمنمرضنقصالمناعةال .2

ناثفياربيلماعداحالةواحدةلإل،لذكوربيناجميعالحاالتتمتسجيلهاو
100

يوجدافصاحمنالعلماًأنه.

جهالً هناك ان كما المرض، خطورة مستوى عن الحكومية المؤسسات المجتمعقبل قبل من معرفته في

 .ادةحمالتالتوعيةبمخاطرهيزضرورةفيممايرتب،العراقي

ىأد .1 في العراق على الدولية 6990فرضالعقوباتاالقتصادية بدرجةإلى، التغذية أمراضسوء ظهور

تغطيالسلةالغذائية) ولم التيوالبقولياتوحليباألطفالالطحينوالرزوالشايوالسكروالدهنخطيرة. )

بشكلٍسلباًعلىوضعاألطفالواألمهاتأثّراعتمدهاالنظامأنذاكاحتياجاتالسكانمنالغذاء،األمرالذي

 األالغذائيةتالسلةأبد2002بعدخاص. الكثيرمنعناصرها مفردات،معساسيةتفقد ها،تاخيرفياستالم

لوفاأواصبحم.مراضسوءالتغذيةأبسببمنالفسادواهمالالدوائرالحكومية،ممانجمعنهاستمرارتفشي

 .مالحاملوبسببسوءصحةاألأبسببضعفالجنينحدوثاسقاطاتمبكرةللحمل

 

الصحة االنجابية . ت

                                                           
93
 المصدر السابق  
94
 ان وزارة حقوق االنس – 2112تقرير عن أوضاع المرأة العراقية منذ  
95

 92وزارة الصحة ، ص  – 2112التقرير السنوي لعام   
96
   http://www.planning.moh.gov.iq/pdf/t2012.pdf  29ص  -وزارة الصحة  – 2112التقرير السنوي لعام  

 
97
 http://moh.gov.iq/arabic/index.php?name=News&file=article&sid=1732مجلس السرطان في العراق  
98

 121ص  – 2112التقرير السنوي لعام  -وزارة الصحة  
99
 المصدر السابق 
100
 21المصدر السابق ، ص  
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وهويشكلفيالعراقالكليةيعتبرمعدلالخصوبة .6 والدولالعربية، بدولالعالم مقارنة للتنميةمرتفعاً عائقا

فيالعراق عام بشكٍل النساء وصحة يتعلقباألمومة فيما المنشودة حيثوصلفيعام (1.2)إلى2066،

حياً فيسناالنجاب مولوداً وقدلكلامرأة اذ،2062و2066استقراراخاللالخامسجلمعدلالوالدات.

حالة22)بلغت لفنسمةألكل( بلغت، اذ حالة2.9)مقابلانخفاضفيالوفياتلنفسالفترة 6000لكل(

2062عامفيوالدة
101

 خاللعامحيةوالدة600000لكل(حالة22.2)الوفياتبيناالمهاتمعدلوبلغ.

2062
102

عدمكفايةمصادرالرعايةالصحيةوصحيةعندالوالدة،الالممارساتغيرسببذلكيعودإلىان.

معتدنيمستوى،%(22وصلتإلى)التيوارتفاعنسبةاالصاباتبفقرالدمبينالنساءالحوامل،أوالقبالة

منانهذاالوضعمنتشربشكٍلخاصبينالنساءفيالمناطقالريفيةوالمناطقالوسطىوالجنوبية.اللقاحات

العراق
103
.

لقدأثّرتالعاداتوالتقاليدبشكٍلكبيرعلىوصولالمرأةإلىالخدماتالصحية،وخاصةفيالمناطقالريفية .2

ةالصحةعلىتراجعحصولالمرأةوخاصةحيثتبرزبقوةالصورةالنمطيةللمراة.فقدأشارتتقاريروزار

األولىإلىمراكزالصحة الحواملالزيارة انخفضمعدلالنساء فقد الالزمة. الصحية الحاملعلىالرعاية

2066%في11بعدانكان2062%لعام26األوليةفيعمومالعراقإلى
104

.ويعزوالسببإلىقلةالكوادر

.ولمتحققهذهالمراكزفيمعظمالمحافظاتالهدفالمحددمنزيارةالنساءالطبيةالنسائيةفيهذهالمراكز

الحواملاليها،ممايتطلببذلالمزيدمنالجهودلتوعيةالنساءبضرورةالتسجيلفيهذهالمراكز،للتقليلمن

اذالتدابيرالالزمةالمخاطرالتييمكنانتتعرضلهاالمرأةالحاملأثناءوبعدالوالدة.إضافةإلىضرورةاتخ

قذاتالطابعالعشائريوالمحافظ.لتعيينالطبيباتفيالمؤسساتالطبية،وخاصةفيالريفوالمناط

 اسباب تدني المستوى الصحي  . ث

 %(منالميزانيةاالتحادية.2.1،)2062اذبلغتنسبةالتخصيصالماليلسنة،قلةالتخصيصاتالمالية -

 .منيةاألوضاعالكفاءاتالطبيةوخاصةالتخصصيةبسببتدهوراألهجرةو،ضعفالبنىالتحتية -

فيالمناطقالريفية،غيابالوعيالصحي - ووخاصة فياالأثر، الطبيةالعاداتوالتقاليد علىالوسائل عتماد

 .الشعبية

  :إلىالتي أشارت الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية  حسب ذي مجا  اليح أبرز التحديات  . ج
 .معدل وفيات األطفال الرضعارتفاع  .1

.ارتفاعنسبةالسكاندونخطالفقر .2

 .( وتعدد الزوجاتاعام11ترسخ القيم والتقاليد التي تشجع الزواج المبكر والزواج دون السن القانوني ) .2

 .ارتفاع معدل والدات اليافعات بسبب الزواج المبكر .1

 .ارتفاع معدل الحاجة غير الملباة لتنظيم اإلنجاب .5

 .ةاألسرر الوسائل اآلمنة لتنظيم عدم توف .9

 بروزظاهرتيالهجرةالداخليةوالتهجيرالقسري. .1

 

 

 

 

 

                                                           
101
   11المصدر السابق، ص  
102

    11المصدر السابق، ص  
103

http://iraq.unfpa.org/ar/programmes/reproductive-and-maternal-health 
104

 11، ص  2112التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام 
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 المقترحة للمالحظات الختامية توصيات ال

عشر للتقرير، وهي توصيات مقترحة  ةلكل الجوانب المذكورة في الفصول الثالثالتوصيات تتطرق 

 .للمالحظات الختامية الجديدة

 

 تحفظات العراق على اتفاقية سيداولفي  األو  / ا 

نوصيلجنةسيداوتشجيعالحكومةعلى:

زوكذلكالمادة–/و2زالةالتحفظاتعنالمادةإل629و622هاتبنيالتوصيتينالصادرتينمنقبل .2

 مناالتفاقية.61

 المصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية سيداو لضمان وتوفير الحماية لحقوق المرأة.   .1

 

 مدى استجابة التشريعات الوطنية لسيداو /الفي  الثاني 

حثالحكومةعلى:نوصيلجنةسيداو

المواطنة  ، بما ينسجم وبناء دولة مدنية تكرس مبدأ14، ومنها المادة 2002اجراء التعديالت على دستور  .2

والمساواة أمام القانون وفي القانون، ومطابقة ألحكام سيداو واتفاقيات حقوق االنسان األخرى المصادق عليها 

 من قبل العراق.

منالدستورالتيتعززسلطةالعشيرةوتكرساألعرافوالتقاليدالتيتشكل12/2العملعلىالغاءالمادة .1

 فولةبالدستوروالقوانينالنافذة.تهديدالكرامةالمرأةوحقوقهاالمك

التي تكرس عدم المساواة والتمييز أمام القانون، وبالذات واألنظمة والتعليمات مراجعة التشريعات القانونية  .9

وأنتتخذالتدابيرالالزمة. (4994) 21وقانون أصول المحاكمات الجزائية  (4919) 444قانون العقوبات 

وحسبالتوصيةتهدفإلىتهيئةبيئةالتتعرضفيهاالمرأةللتمييزقانونياوفعلياًبمافيذلكتدابيرمؤقتة،

626. 

تشجيع الحكومة العراقية باشراك منظمات المجتمع المدني، وال سيما النسوية منها، في عملية التعديالت  .1

 الدستورية.

 

 أستراتيجيات وقوانين للحد من العنف ضد المرأة /الفصل الثالث

 على:لجنةسيداوحثالحكومةالعراقيةنطلبمن

ا .1 تنفيذ في المحرز للتقدم المنظمين والكمي والقياسالكيفي التقييم تكفل ألية الوطنيةستراتيجيةالوضع

المرأة العنفضد لمناهضة المرأة، ألياتلقياسمدىالعنفالذيتتعرضله ووضع ادراجميزانيةو،

 .622ازالةالتمييزضدالمرأة.توصيةللجندرمنشأنهاالتعجيلبمستجيبة

 توفيرالمواردالماليةوالبشريةالالزمةلتفعيلاستراتجيةمناهضةالعنفضدالمرأة. .1

 اهميةاطالقاالستراتيجيةالوطنيةللنهوضبالمرأةوتخصيصالمواردالالزمةلها. .2
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اجراء التعداد السكاني العام المعطل ألسباب سياسية، من أجل الحصول على بيانات واحصائيات عن  .9

 الزيجات والطالق خارج المحاكم، بغية حصرها ومعالجتها قانونيا  الحقا . 

)التنميةيجياتتبحثالحكومةعلىتوفيرالتدابيرالالزمةلتنفيذاسترا619نؤكدعلىتوصيةاللجنةرقم .40

الفساد( ومكافحة الفقر والتخفيفمن توفيرالوطنية، على بجدية والعمل لها، لألهدافالمرسومة وفقا

 .لفيةالمواردالبشريةوالماليةالالزمةلكلبرنامجبمايحققاألهدافاالنمائيةلأل

 

 العدالة إلىالفصل الرابع/ الوصول 

 على:نطلبمنلجنةسيداوحثالحكومة
المثبتةفيخطتهاالوطنيةلحقوقاإلنسانفيمايتعلقبتخفيضعددالجرائمالمشمولةبأحكامتفعيلالتدابير .1

 .االعدام

 كل في المناسبة التحقيقات بإجراء العدل واقامة القانون إنفاذ على العاملين الدولة موظفي قيام ضمان .1

والتعامل ضد إدعاءاتالعنف فيجميعمراحل،نونللقا وفقا الجناة مع المرأة القضائية وتفعيلالرقابة

 التحقيقوالمحاكمة.

تأمينسرعةاجراءاتالتحقيقمعالموقوفاتبحضوركوادرنسائية،واطالقسراحمنلمتثبتالتهمة .2

 عليهنبدونتاخيرأوتقديمهنلمحاكمةعادلةونزيهة.

9.  المرأة خصوصية فيها يراعى بالنساء خاصة سجون واعدادأستحداث والنفسية، الصحية واحتياجاتها

 .تهاداركوادرنسائيةمختصةإل

منةللحفاظعلىحياتهاأوتوفيرمإلذاتالحقاً،دمجهافيالمجتمعالسجينةبغيةهيلالمرأةألياتلتأوضع .60

 .منالعنف

 

 نف ضد المرأة في المجتمع العراقيالعالفصل الخامس/  

لجنةسيداوحثالحكومةعلى:نوصي

بصددالعشائراللتينتكرسانعدم12/2بشأناألحوالالشخصيةو16تنقيةالدستورالعراقيمنالمادتين .1

 القانون، أمام دون،القانونسلطةلتهديداًنوتشكالالمساواة وتحول والمجتمعي األسري العنف وتشرعن

 وصولالنساءإلىالعدالة.

القانونتوفيراساس .2 علىقوة  تعديلو،تشريعيغيرتمييزيمنشانهمنعتاثيرالعاداتوالتقاليدوغلبتها

العنف بجرائم يتعلق فيما مخففا عامال "الشرف" اعتبار إللغاء (6919) في 666 رقم العقوبات قانون

 والفتاة.زيةللمرأةيوتنفيذحمالتتوعيةلتغييرالصورةالنمطيةوالتمي.النساء ضد المرتكبة

االسراعباصدارقانونالحمايةمنالعنفاألسريوكذلكالتعليماتالتوجيهيةلتنفيذه،بالشراكةمعمنظمات .9

 .المجتمعالمدنيواالعالم

 ايجادتشريعخاصللحدمنالتحرشبالنساءوتجريمه. .60

األسري العنف لضحايا مالجئال إنشاء ذلك في بما ،والطبي االجتماعي الدعم لتوفير الكافية الموارد تخصيص .66

  .العنف أشكال من غيره أو

الدولة موظفي المرأةلكافة ضد العنف وخاصة االجتماعي النوع قضايا حول المناسب التدريب توفير ضمان .62

ومراعاة القضايا هذه مثل مع مالئم بشكلٍ التعامل من لتمكينهم ،العدل واقامة القانون إنفاذ على العاملين

 .حساسيتها

 

على:حكومةإقليمكردستاننوصيلجنةسيداوحث



67 
 

 ،والتفتيش عمليةالمراقبة آلياتوخاصة،وضعالضوابطواأللياتالالزمة .1 اللتنفيذ (2002)62قانونرقم

 (المعدل.6929)622الخاصبتعديلتطبيققانوناألحوالالشخصيةرقم

قانون .1 فى الموجودة النواقصالتشريعية كردستاناكمال إقليم في العنفاألسري -مناهضة  1رقم العراق

واصدار(2044) ال، التعليمات التوجيهية بهخاصة ، المصالحةالجتتشكيالواستكمال محافظاتن في

 ومشاركةالوزاراتالمعنيةبانفاذه.اإلقليم،

الغاءكافةالتشكيالتغيرالقانونيةفيمايخصجرائمالقتلوالنزاعاتبيناألفراد،معتفعيلالنصالمعدل .2

،منخاللتقويةاألجهزةالتحقيقيةوالقضائيةلكشفحاالتقتلالنساءومالحقةالجناةوتقديمهم109للمادة

 للعدالة.

رائم القتل بدافع الشرف حتى لو حصل الصلح بين االطراف، عدم التصديق على قوانين العفو العام بالنسبة لج .9

 وكذلك سحب الصالحية من رئاسة االقليم فى ما يخص العفو الخاص عن مثل هذه الجرائم.

ممارسةختاناإلناثبتحديدالوزاراتذاتالصلةمايسمىبجرائمالشرفوالقيامبحمالتتوعيةواسعةضد .60

 والمجتمعاتالمحلية.واالعالممدنيوبالشراكةمعمنظماتالمجتمعال

 

  والدعارةبالنساء االتجار  /الفصل السادس

لجنةسيداوحثالحكومةعلى:نوصي

بشكٍل يكفل الحد من ( 2042) 21رقم  االتجار بالبشر االسراع بوضع اجراءات وأليات عمل لتنفيذ قانون .1

وتدريب الكوادر االمنية في المنافذ الحدودية والمطارات على أليات  ،الظاهرة، واستحداث قواعد بيانات

لتعرف المبكر على الضحايا وحمايتهن ووضع برامج لتأهيلهن، عمال  الرصد والمراقبة والمتابعة ل

ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال المنضم اليه العراق في 

2009. 

المالي الدعم توفير وضمان البغاء، جريمة على ومعقولة مناسبة عقوبات فرض لضمانالجنايات قانون تعديل .1

وعالوةعلى.البغاء جرائم في المدانات للنساء المهني، التدريب ذلك في بما الدعم، أشكال من وغيره والطبي

 الرعاية وتقديم كضحايا ومعاملتهن ،الجنسي االستغالل أو االتجار ضحايا النساء عن الجرم رفع ذلك،ضمان

 .لهن المناسبة والدعموالمساعدة

 

 المشاركة السياسيةالفصل السابع/

نوصيلجنةسيداومطالبةالحكومة:

عدمهيمنةفكرمعينعلىلضمان،المرأةلتقدمواحاللمحلهاهيئةمستقلة،الغاءوزارةالدولةلشؤونالمرأة .1

 سياسةالتعاملمعقضاياالمرأة.

2.  العليا االتحادية المحكمة قرار العليايالذ2062/اتحادية/12تنفيذ المفوضية في النساء تمثيل ينصبجعل

/2البالغأربعةعشرعضواًحسبنصالمادةءمجلسالمفوضينبمااليقلعنثلثأعضا،لحقوقاإلنسان

 .(2002)22رابعاًمنقانونالمفوضيةالعليالحقوقاإلنسانرقم

فيالنساءالتيتبينتناميالقلقمناستمرارانخفاضمعدلتمثيل692رقملجنةسيداوتوصيةالتأكيدعلى .9

 مستقلة.زيادةالتمثيلبمااليقلعنالثلثفيالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذيةوالهيئاتالو،مواقعصنعالقرار

األ .60 قانون األاقرار فيهيكلية النسوية الكوتا نسبة معضمان الذيحزابالسياسية، األمر حزابالسياسية،

مندستور19و20يحققمشاركةسياسيةذاتتمكينفاعلةللنساءالمنتخباتوفقاألحكامالمادتين /رابعاً

2002. 

 .نتخاباتاستمرارادراجنسبةالكوتاالنسويةفيقانوناال .66
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على المستوى  4122 مجلس األمن تبني خطة وطنية تحدد من خاللها اولوياتها والتنسيق من اجل تنفيذ قرار .42

/ 4112، 4120/2001، 4191/2001، 4142/2002المحلي، والقرارات الالحقة المرتبطة به :

، مع التأكيد على القرار .4910/2040، 4191/2009، 2009/ 4119، 4111/2009، 2009

2422/2041. 

 

 األحوال الشخصية والعالقات الزوجية /الفصل الثامن

نوصيلجنةسيداوتشجيعالحكومةعلى:

(،بمايمنعالتجاوزعلىأحكامالقانون،والسيماقضية6929)622مراقبةتطبيققانوناألحوالالشخصية .1

سنة،وتقييدتعددالزوجات،والنظرفي62تسجيلعقدالزواجفيالمحاكم،وعدمالسماحبالزواجأقلمن

 دعاوىالتفريقالقضائيالمرفوعةمنقبلالزوجةوغيرها.

 القسري الزواج ضحايا من والنساء الفتيات حصول وضمان ،القسرية الزيجات لمنع اضافية إجراءات اتخاذ .1

 .األخرى الدعم أشكال إلى باإلضافة المناسب والمالي والطبي القانوني علىالدعم

2.  بغض6929)622منقانوناألحوالالشخصيةرقم11تعديلالمادة (،بمنحالزوجةحقمخالعةزوجها

 عنموافقةالزوج.النظر

9.  رقم الشخصية التعديالتعلىقانوناألحوال التعديالتالتي(6929)622اجراء مع يتالءم بما المعدل،

كردستان إقليم حكومة قبل من القانون على عملية-جرت في المدني المجتمع منظمات واشراك العراق،

 .التعديالت

التمييز .60 استقرعليهقضاءمحكمة بما االلتزام الرجوعإلىدينهسابقاً بالتبعية حولمنححقالقاصرالمسلم

الرشد سن بلوغه منالسابقعند الفرد حماية الدولة العراقيفيكفالة الدستور أحكام مع يتالءم ما ومع ،

/ثانياً(،وضمانلكلفردحريةالفكروالضميروالعقيدة)المادة21االكراهالفكريوالسياسيوالديني)المادة

12.) 

 

 قلياتاأل / الفصل التاسع

نوصيلجنةسيداومطالبةالحكومة:

 .جميع القوانين التي تكرس التمييز ضد األقليات وتضعف إعمال مبدأ المواطنة مراجعة .1

التي تتقاطع مع مبدأ المواطنة وتكرس التمييز وفقا   من الدستورالعراقي وإلغاء جميع القوانين 11تفعيل المادة  .1

 . وكذلك رصد اإلنتهــاكات الحاصــلة بهـذا الشـأن الدولية وحقوق اإلنسانللمعايير 

  اإليجابي لصالح األقليات للنهوض بواقع المرأة في األقليات إعتماد مبدأ التمييز .2

 الخاصةبتقريراالستعراضالدوريالشامل.622توصية.ضمانحقوقالمهاجرينواألقلياتاإلثنيةوالدينية .9
 202الحمايةلنساءاألقليات.توصيةتوفير .60

 

 الفصل العاشر / النساء المهمشات

 األرامل والمعيالت لألسر -أ 

 نوصيلجنةسيداوتشجيعالحكومةعلى:
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1.  دائرة برنامج دعم في الالزمة التدابير األهداف،لاالجتماعيةرعايةالايجاد المتعدد نسبةولمرأة رفع

 السنوية الميزانية اإلعاالتخصيصاتفي رواتب وزيادة وتمكينهننللدائرة، والمعيالتلألسر، لألرامل  ة

 اقتصادياًلتأمينحياةكريمةلهنولعوائلهن.

 البرامج.وألراملوالمطلقاتلدعمرسمالسياساتوالخططلانشاءقاعدةبياناتدقيقةوشاملة .2

يحةاألراملوالنساءالمعيالتلألسرشرهصدارقانونالضماناالجتماعيوشمولاتخاذالتدابيرالالزمةإل  .1

 .ثانياًمنالدستورالعراقيأوالًو/20تطبيقاًلنصالمادة

 

 اإلعاقةلنساء ذوات ا  -ب 

نوصياللجنةمطالبةالحكومة:

الصحيةوالعالجالنفسيوالطبياالعاقةذويوتسهيالتومؤسساتتلبياحتياجاتتوفيرظروف .2 للرعاية

 .محياةكريمةلهواالقتصادي،لممارسةحياةطبيعيةوحقوقهمالكاملةكمواطنين،وضمان

توفيرالبيئةالمناسبةوالتسهيالتالضروريةللنساءذواتاإلعاقةبشكٍلخاص،فيتكويناألسرةواالنجاب .1

 والتعليموالتأهيلوالتمكيناالقتصادي.

دةتأهيلالكوادرالعاملةمعالنساءذواتاإلعاقةبشكٍلخاصفيالمؤسساتالتعليميةوالصحية.اعا .1

انشاءهيأةوطنيةمستقلةبإشرافرئاسةالوزراءتعنىبشؤونذوياالعاقة. .2

 النازحات والالجئات -ت 

 نوصياللجنةمطالبةالحكومة:

 .لضحاياالتهجيروالسيماالنساءواألطفالبرامجخاصةبالتأهيلالنفسيواالجتماعيتنفيذ .2

 .زجالنساءالنازحاتوفيمناطقالنزاعاتفيعمليةالمصالحةالوطنيةوفيبناءالسالم .1

اتخاذاالجراءاتللحدمنالممارساتالتمييزيةبخصوصصرفتعويضاتالمهجرينوالنازحينللنساء. .1

 راقالتالية:الع-االستعراضالدوريالشاملتبنيتوصياتتقرير .2

iv. ،تعزيزالسياساتومواصلةالتماسالتعاونالدوليلضمانحقوقاإلنسانلألشخاصالمشردينداخليا

622توصية.مأوإعادةتوطينهمتهبمافيذلكالتدابيرالمتعلقةبعود

v. ا في إدماجهم وإعادة حقوقهم وضمان العراقيين، لالجئين الجماعية العودة العراقي.لمجتشجيع تمع

 622توصية

vi.  تدابير واتخاذ والقانونتهاعتماد اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الكامل االحترام ضمان إلى دف

621توصية.اإلنسانيالدوليفيمايخصجميعالالجئين

 

 عشر/ المرأة الريفيةالفصل الحادي 

نوصيلجنةسيداومطالبةالحكومة:

التعليموالصحةوالعمالة،واثرالتقاليدمجاالتتقديمتقريرشامللحالةالمرأةفيالمناطقالريفية،والسيمافي .2

 201ة.توصيعلىممارستهالحقوقهاوالقوالبالنمطية

الفت .1 وتأهيل فيتعليم الالزمة البنىالتحتية المهنيخارجالصورةتوفير التأهيل برامج وتنفيذ ياتوالنساء،

التسهيالتلهن لها،وتقديم للدخلوتوفيرالدعم المشاريعالمولدة النمطيةللنساء،وتشجيعالنساءعلىتنفيذ

 بالحصولعلىالقروضالزراعية،ومخصصاتاإلعانةالتيتصرفهادائرةالرعايةاالجتماعيةللمرأة.

 



70 
 

 اني عشر/ التعليمالفصل الث

نوصيلجنةسيداوتشجيعالحكومةعلى:

 (.2066)22ستدامةانفاذقانونمكافحةاألميّةرقمااالجراءاتالحكوميةالخاصةباتخاذ .1

باالهتمام .2 سيداو لجنة 692توصية التعليمل، على البنات وحصول األميّة، لمكافحة المبذولة الجهود تعزيز

والتدريبللفتياتفيالمرحلتينالثانويةزيادةفرصالتعليمواالبتدائيوالثانوي،ومنعالتسربمنالمدارس،

 المجاالتالتقنية.فيوالجامعية،و

التدابيرالالزمةلتحقيقالتعليماإللزاميفيالمرحل .1 استناداًاتخاذ ةاالبتدائيةومجانيةالتعليمفيكلمراحله،

وثانياًمنالدستورالعراقي21إلىنصالمادة ،التوصيةتخصيصالمزيدمنالمواردلقطاعالتعليم،و/أوالً

تقريراالستعراضالدوريالشامل.من601

 

 الفصل الثالث عشر/ الصحة 

 
نوصيلجنةسيداومطالبةالحكومة:

وتعزيزالحمايةمناثرالتقاليد،والسيمافيالريف،ممكنمنالحمايةلحقوقالمرأةالصحية قدر أكبر توفير .1

(201،201)التوصيةوالقوالبالنمطية.

الصحية .2 الخدمات دعم والفحصالمبكرمواصلة واألطفال، للحوامل وباألخصاللقاحات بالنساء المتعلقة

 منةلتنظيماألسرة.لسرطانالثدي،وتوفيرالوسائلاأل

،استناداًفقرهاأصحيةلجميعفئاتالمجتمعوالسيماالرعايةاليضمنبمانشاءنظامالتامينالصحيإلالسعي .1

وثانياًمنالدستورالعراقي/20إلىنصالمادة منتقريراالستعراضالدوري601،وكذلكتوصيةأوالً

الشامل.
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 المراجع 

 
  4103لسنة  4113عن واقع المرأة العراقية بعد  4113تقرير وزارة حقوق اإلنسان لسنة  

 http://www.smwa.gov.iq/inside_page/247.html 

 لبعثة التابع اإلنسان حقوق مكتب  - 4104 األول كانون -العراق تموز في اإلنسان تقريرحقوق   

 ))يونامي

  الدراسة االستقصائية التي أنجزتهاIREX -بالتعاون مع "جمعية األمل العراقية" -منظمة أمريكية 

 http://www.cosit.gov.iq/documents/statistics_ar/human%20development/surveys

/fullreports/

.المسح%41المتكامل%41لألوضاع%41االجتماعية%41والصحية%41للمرأة%41العراقية414100%

pdf 

  4118تقرير وزارة حقوق اإلنسان عن أوضاع المرأة لسنة  

 الفتيات-يالحق-رعب-اقالعر-كردستان-في-اإلناث-ختان-  /http://www.dw.de 

  4100تقرير حكومة العراق الى لجنة سيداو سنة 

  4101تقرير الخارجية االمريكية االتجار بالبشر لسنة 

  4101-4103الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة في العراق 

   وزارة الخارجية االمريكية-4115اذار  8(  4116) تقرير حول حقوق االنسان بالعراق لسنة 

  4101تقرير الخارجية االمريكية العاشر حول االتجار  لسنة 

  4104تقرير الخارجية االمريكية حول االتجار بالبشر لسنة  

  4101تقرير الوكالة النرويجية لسنة  

 يقات الوطنية تقرير وكالة المعلومات والتحق 

  ضمن برنامج المساعدة القانونية لضحايا  4104دراسة حالة تقرير مركز تقدم من اجل النساء سنة

 العنف المبني على النوع االجتماعي. 

  الجهاز  –"، صادر عن وزارة التخطيط 4104كراس "المرأة والرجل في العراق احصائيات تنموية

 ة البشرية. قسم احصاءات التنمي –المركزي لألحصاء 

 4101دراسة وتقويم ، د. نهلة النداوي، طبعة  -كتاب األداء البرلماني للمرأة العراقية  

  للمفوضية العليا المستقلة  4103لسنة  04)حساب كوتا النساء( في نظام توزيع المقاعد رقم

 لالنتخابات 

 ( لسنة 0نظام المصادقة على الكيانات واالئتالفات السياسية رقم )نتخابات مجلس المحافظات ال4104

 . المفوضية العليا لالنتخابات  4103

  المفوضية العليا المستقلة  - 4102النتخابات مجلس النواب في  4103( لسنة 3رقم )نظام المصادقة

 لالنتخابات.   

 4109-4103كردستان  اقليم المرأة في أوضاع لتطوير الوطنية ستراتيجيةال مشروع 

 http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ecw-09-3-a.pdf 

 "د بلقيس كاظم، الباحثة في جامعة بغداد 4104 -دور المرأة العراقية في النظام الديمقراطي 

 حالة من منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان دراسة 

 4100 تقرير منظمة حمورابي لحقوق االنسان )حالة حقوق االنسان لألقليات في العراق 

  وزارة العمل   –خطة العمل القاضية لتفعيل استراتيجية مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي

 والشوؤن االجتماعية 

http://www.smwa.gov.iq/inside_page/247.html
http://www.cosit.gov.iq/documents/statistics_ar/human%20development/surveys/fullreports/المسح%20المتكامل%20للاوضاع%20الاجتماعية%20والصحية%20للمرأة%20العراقية%202011.pdf
http://www.cosit.gov.iq/documents/statistics_ar/human%20development/surveys/fullreports/المسح%20المتكامل%20للاوضاع%20الاجتماعية%20والصحية%20للمرأة%20العراقية%202011.pdf
http://www.cosit.gov.iq/documents/statistics_ar/human%20development/surveys/fullreports/المسح%20المتكامل%20للاوضاع%20الاجتماعية%20والصحية%20للمرأة%20العراقية%202011.pdf
http://www.cosit.gov.iq/documents/statistics_ar/human%20development/surveys/fullreports/المسح%20المتكامل%20للاوضاع%20الاجتماعية%20والصحية%20للمرأة%20العراقية%202011.pdf
http://www.dw.de/ختان-الإناث-في-كردستان-العراق-رعب-يلاحق-الفتيات
http://www.dw.de/
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ecw-09-3-a.pdf
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  النساءدراسة حالة من مركز تقدم من أجل 

  4110اب لسنة -  51مجلة النبأ  العددhttp://annabaa.org/nba60/iqtsadia.htm 

  وزارة الصحة  – 4104التقرير السنوي لعام 

 المراجع القانونية العراقية 

  4116دستور العراق الدائم 

  المعد ل (0959) 000قانون العقوبات رقم 

  ل في اقليم كردستان المعد   (0959) 000رقم  قانون العقوباتتعديل ( ل4114) 02رقم قانون 

 لالمعد   (0969) 088حوال الشخصية رقم قانون األ 

  (4100) 8ل رقم  المعد   حوال الشخصية القليم كردستاناألتعديل قانون قانون 

  (4104) 48قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم 

  (4103) 38 رقم ذوي االعاقةقانون 

  للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  4103لسنة  04نظام توزيع المقاعد رقم 

 ( لسنة 0نظام المصادقة على الكيانات واالئتالفات السياسية رقم )لس االنتخابات مج 4104

 . المفوضية العليا لالنتخابات  4103المحافظات 

  المفوضية العليا المستقلة  - 4102النتخابات مجلس النواب في  4103( لسنة 3رقم )نظام المصادقة

 لالنتخابات.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://annabaa.org/nba60/iqtsadia.htm
http://annabaa.org/nba60/iqtsadia.htm
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 المرذقات

                    Annex (1)                                                                          ( 0المرذق رقم ) 

 

تحت عنوان:  قرير الظ  لسيداوالمخارك  ذي اعداد تقائم  باسماء المنظمات غير الحكومي  

 "النساء العراقيات ذي ظ  النزاعات المسلح  وما بعدها".
List of NGO’s participated in drafting the CEDAW Shadow Report under the title: 

Iraqi Women in Conflict and post-Conflict Situation 

Presented by “Iraqi Women NGOs Coalition of CEDAW Shadow Report”: 

1. Iraqi Women Network 

2. Rafidain Women Coalition 

3.  No to Violence Against women in Kirkuk Gathering 

 

ة لتقرير الظل لسيداو" الذي ضم كل من:النسوي ةتحالف المنظمات غير الحكومي مقدم من قبل  

 شبكة النساء العراقيات  .2

 تحالف نساء الرافدين  .6

 تجمع ال للعنف ضد المرآة في كركوك .5

 Organization المنظم  ت

  AshorPanipal's Cultural Associationجمعيةأشوربانيبالالثقافية  .1

  Asyad Humanitarian Organizationمنظمةأسياداإلنسانية  .2

  Assyrian Women Unionاتحادالنساءاألشوري  .2

 Baghdad Women Associationنساءبغدادجمعية  .1

 Burj Babel for Media Developmentبرجبابلللتطويراألعالمي  .5

 Chaldean Women's Associationجمعيةنساءالكلدان  .9

  Enana Forum For Womenتجمعإيناناالنسوية  .2

جمعيةاألمل–مركزاإلرشاداألسري  .1

العراقية

Family Support Center- IAA 

 Fatimah House Charity Organizationمؤسسةدارفاطمةالنسوية  .2

for Women 
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 Hammurabi Organization for Humanمنظمةحمورابيلحقوقاألنسان  .11

Rights 

 Humanitarian Women Rights NGOمنظمةحقوقالمرأةاإلنسانية  .11

 Iraq Foundationالمعهدالعراقي  .12

 & Iraq Institution for Developmentمؤسسةالعراقللتنميةوحقوقاألنسان  .12

Human Rights 

 Iraq Organization for Medical Aidsمنظمةالعراقللمساعداتالصحية  .11

 Iraqi Al-Amal Association (IAA)جمعيةاألملالعراقية  .15

 Iraqi Council for Peace & Solidarityالمجلسالعراقيللسلموالتضامن  .19

 Iraqi Independent Women Forumالتجمعالنسائيالمستقل  .12

 Iraqi Women & Future Organizationمنظمةالمرأةوالمستقبلالعراق  .11

 Iraqi Women Journalists Forumمنتدىاالعالمياتالعراقيات  .12

  Iraqi Women Institutionمؤسسةالمرأةالعراقية  .21

 Iraqi Woman Leagueرابطةالمرأةالعراقية  .21

 Knowledge Organization for Womenجمعيةالمعرفةللمرأة  .22

 Kurdistan Women Union – Baghdadبغداد-اتحادنساءكردستان  .22

 Masarat for Cultural & Mediaمؤسسةمساراتللتنميةاالعالميةوالثقافية  .21

Development 

 Mercy Hands Organisationالرحمةجمعيةأيادي  .25

  Model Iraqi Woman Organizationمنظمةالمرأةالعراقيةالنموذجية  .29

 Nazik Al-Mala'eka Forumمنتدىنازكالمالئكة  .22

لجنةتنسيقالمنظماتغيرالحكوميةألجل  .21

العراق

NGO Coordination Committee for Iraq 

(NCCI) 

  Rafidain Women Coalitionتحالفنساءالرافدين  .22

 Salam Al-Rafidain Organizationمنظمةسالمالرافدين  .21

  Social Solidarity Organizationمنظمةالتضامناالجتماعي  .21
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 Tammuz Organization for Socialمنظمةتموزللتنميةاالجتماعية  .22

Development 

 Um Al-Yateem Institutionمؤسسةاماليتيم  .22

 We All IraqForumتجمعكلناعراق  .21

 Widows Training & Developmentمركزتدريبوتطويراألرامل  .25

Center 

  Woman Committee for Iraqi Teachersلجنةالمرأةلمعلميالعراق  .29

 Woman Committee in Iraqi Alliance ofلجنةالمرأةفيتجمعمعوقيالعراق  .22

Disability Organization (IADO) 

 تحالفالنساءمنأجلعراقديمقراطي  .21

)وفدي(

Women Alliance for a Democratic Iraq 

)WAFDI( 

 Women for Peace Organizationنساءمناجلالسالم  .22

 Women for Progress Centerمركزتقدممناجلالنساء  .11

  Other Governoratesالمحافظاتخارجبغداد

 Aitana Organization for Womenنينوى–منظمةايتاناللمرأة  .11

 Asteer Organization in Erbilمنظمةأستيرةفيأربيل  .12

-منظمةآوانللتوعيةوتنميةالقدرات  .12

وانيةيالد

Awan Organization for Awareness and 

Capacity Building – Diwaniya 

 Bent Al-Rafidain Organization - Babelبابل-منظمةبنتالرافدين  .11

 - Democratic Woman Organization واسط-منظمةالمرأةالديمقراطية  .15

Wasit 

 Family Support Center in Najafمركزاإلرشاداألسريفيالنجف  .19

  Firdaws Iraqi Organization – Basraالبصرة-جمعيةالفردوسالعراقية  .12

 & Eve Organization for Reliefديالى-منظمةحواءلألغاثةوالتنمية  .11

Development – Diala 

 Human Rights Organization– DhiQarذيقار-منظمةحقوقاإلنسان  .12

 - No Violence Against Women Forumتجمعالللعنفضدالمرأةفيكركوك  .51

Kirkuk 
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 Ur Organization for Woman & Childذيقار–منظمةأورلثقافةالمرأةوالطفل  .51

Culture – Dhi Qar 

 Warvin Organization for Woman Issuesأربيل-مؤسسةوارفينلقضاياالمرأة  .52

– Erbil 

 – Woman Humanitarian Rights Centerالديوانية-مركزحقوقالمرأةاألنسانية  .52

Diwaniya 

 - Women Empowerment Organization أربيل-منظمةتمكينالمرأة  .51

Erbil 

 – Women for Justice Organizationكربالء–منظمةنساءمناجلالعدالة  .55

Karbala 

 Women Rights Center –Muthanaالمثنى-مركزحقوقالمرأة  .59

 

  )4(المرفق رقم 

 لعراقا -كتابة تقرير سيداو/ الظل االول  مراحل

المرحلة األولى

االجتماعالتحضيريالموسعاألوللإلعدادلكتابةتقرير2062عقدفيبغداد،فياألولمنكانوناألول .6

الظلحولاتفاقيةإلغاءكافةاشكالالتمييزضدالمرأة)سيداو(،الذينظمتهشبكةالنساءالعراقيات،بالتعاون

بحضورالعديدمنمنظماتالمجتمعالمدنيمنم عجمعيةاألملالعراقيةومنتدىاالعالمياتالعراقيات،

مختلفالمحافظات.وتماالتفاقعلىانيكونتقريرالظلنوعياً،ويتعلقبمحاورالتقاءقرارمجلساألمن

قفيهذاالخصوصمعلجنةسيداومعفقراتاتفاقيةسيداوالستةعشر،علىانتتمالمتابعةوالتنسي6222

 خالل التقرير تسليم مراحل ومتابعة التسجيل، آليات لمعرفة المتحدة األمم وتحدد2062في وتوقيتاته، ،

 المحاورعلىهذااألساسفيورشةتعقدالحقابهذاالخصوص،

،فيأربيل،ورشة2062كانوناألول69-61فيهذااالطار،عقدتمنظمةتمكينالمرأةفيالفترهمن .2

لمناقشةأساليبوآلياتكتابةتقريرالظل،حضرتهمجموعةمنالمنظماتذاتالخبرةفيالعملالميدانيفي

تقوم ان على الظل، لتقرير المحاورالرئيسية تحديد والنقاشات العمل مجموعات خالل وتم المجال. هذا

 بمحاور المكلفين المختصين الباحثين بتزويد تمالمنظمات التي والحاالت والتقارير بالمعلومات التقرير

 رصدها،ضمنهذهالمحاور.

مواد .2 لتغطية مختلفة، منظمات قبل من الباحثين وتكليف المعلومات جمع متابعة تمت اربيل، ورشة بعد

بين ي،وتحديدثغراتالتقريرالحكومي،والموادالت2002و6992االتفاقية،اضافةإلىتغطيةالفترةما

 اغفلتسليطالضوءعليها.

تمتمفاتحةالمنظمةالدوليةالمعنية،للتاكدمنتسلسلمراحلكتابةالتقريروتوقيتاتتسليمالمسودةاألولى .1

 ومواعيداجتماعاللجنةفيجنيف.وارسللناجدولودليلحولهذهالتفاصيل.

 المرحلة الثانية



77 
 

لإلعدادلكتابةتقريرالظلاألولاالجتماعالتحضيريالموسع2062األولمنكانوناألولقدفيبغداد،فيعُ .4

 كافة إلغاء اتفاقية معأشكالحول بالتعاون العراقيات، النساء شبكة الذينظمته )سيداو(، المرأة التمييزضد

عاقيتناولووتماالتفاقعلىانيكونتقريرالظلنوعياً.يةومنتدىاالعالمياتالعراقياتجمعيةاألملالعراق

منالنساءالعراقياتفيظلالنزاعاتالمسلحةومابعدها،ومنخاللالتركيزعلىمحاورالتقاءقرارمجلساأل

 معفقراتاتفاقيةسيداو.6222

،فيأربيل،ورشةلمناقشةأساليبوآليات2062األولكانون69-61عقدتمنظمةتمكينالمرأةفيالفترهمن .2

وتمخاللكتابةتقريرال المجال. فيالعملالميدانيفيهذا ظل،حضرتهمجموعةمنالمنظماتذاتالخبرة

 .مجموعاتالعملوالنقاشاتتحديدالمحاورالرئيسيةلتقريرالظل

بالتعاونمعمنظمةالمرصدوعةالتركيزوالتنسيقفيبيروت،تدريبمجمجرى2062فيمنتصفأيار .1

والمحيط ،وجمعيةاألملالعراقية،فيورشة(IWRAW)الهادئحولحقوقالنساءالدوليلمنطقةآسيا

 حولآلياتكتابةتقريرالظلومراحله.

1.  حزيران بداية منظمات2062في لدى المتوفرة اإلضافية والمعلومات التقارير  جمع عملية استكملت ،

أعالهفيالمرحلةاألولى،لرفدتقريرالمجتمعالمدني،حولاالنتهاكاتفياطارالمحاورالثالثالمذكورة

 الظلبها.

االساسية .2 بالقضايا قائمة والتحضيرالرسال التقرير، حول المعنية الدولية المنظمة مع والتنسيق التواصل

تقديمقائمةالقضاياواألسئلةووقائمةالتساؤالتمنالمنظماتللحكومةحولماذكرفيالتقريرالحكومي.

سيداو، لجنة إلى لجلسة التحضيري لالجتماع التحالف من وفد في21وحضور جنيف في عقدت التي

29/1/2062. لجنةسيداوفيجنيفيوم أمام الشفوية وفي29وقدمتاإلفادة آب،وجهتلجنة2تموز.

سيداوللحكومةالعراقيةالقائمةالنهائيةللقضاياواالسئلة.

استكمالعمليةكتابةتقريرالظل،معاعتمادقائمةالقضاياوالمسائلالفترهمابينتموزوتشرينالثاني،تم .1

قرارات صدور استمرار التحفظاتومالحظة مع االتفاقية، مواد تغطي البحوثوالقصصالتي وأوراق

دون من تنفيذية، وتعليمات اجراءات او كتشريعات سواء العراقي، الدستور مواد حتى تنتهك مجحفة

 ومحاسبة،ولغايةاتمامالتقرير،تمتحديثاالنتهاكاتوتسجيلها.اجراءاترادعةا

عقدتورشةالعملالوطنيةمنقبلالمركزالعربيلتطويرحكمالقانونوالنزاهةوبالتعاونمعجمعيةاألمل .9

في التقييميةحولالتشريعاتا،2062تشرينالثاني2العراقيةفيبغداد القانونية الدراسة لعراقيةلمناقشة

عضوفريقعملاعداد–القانونيهاديعزيزاتفاقيةسيداوالتيأعدهاالقاضيوالباحثومدىمقاربتهامع

لسيدا الظل وقد حضر الورشة عدد من المسؤولين الرسميين على مستوى السلطتين التشريعية و. تقرير

والتنفيذية، وقضاة وخبراء قانونيون وأكاديميون واعالميات، إضافة إلى العديد من الناشطات في منظمات 

تجاه تحقيق المجتمع المدني. وتركز النقاش على الواقع القانوني للمرأة العراقية وتحديد التوجهات لتغييره با

عدالة النوع االجتماعي. 

نظمت جمعية األمل العراقية في بغداد ورشة عمل لمناقشة مسودة تقرير  2112كانون األول  5وفي  .1

منظمة غير حكومية من ثماني محافظات، ومنظمة  22فردا  من ممثالت وممثلي  15الظل، وبحضور 

لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق   دولية تشكل مظلة لعدد من المنظمات الدولية والمحلية

( NCCI ومشاركة عضوة في مجلس المفوضية العليا لحقوق اإلنسان، إضافة الختصاصيين في القانون ،)

مشروع ترابط، وممثلتين عن وكالة  -وأكاديميات واعالميات، وكذلك ممثلة عن وكالة التنمية األمريكية

األمم المتحدة اإلنمائي في العراق. وجرى فيها تقديم تلخيص عن مراحل  األمم المتحدة للمرأة وبرنامج

اعداد التقرير، وما أنجز من تقديم قائمة القضايا إلى لجنة سيداو ومساهمة الوفد النسوي في االجتماع 

للجنة سيداو في جنيف. كما تم مناقشة مسودة التقرير حيث أغناها الحضور  52التحضيري للجلسة 

للجنة سيداو  52م وتوصياتهم. واطلعوا أيضا  على التحضيرات الجارية للمشاركة في الجلسة بمالحظاته

 .2111التي ستنعقد في شباط 
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The Council of Ministers Secretariat (COMSEC) 

 

No: 7/1/3/2711 

Date: 19/09/2004 

Ministry of Interior/ Minister’s Office 

Subject: Woman Travel 

 

In reference to Prime Minister’s letter No 51 on 13/09/2004, the approval of  

Prime Minister was received to allow the Iraqi eligible woman to travel 

whenever she wants without the need to male escort (Mahram)  

 

Dr. Zuhair Abdulghani Humadi 

Secretary General of Council of Ministers 

18/09/2004 
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 (4مرذق رقم )

ال لمخاريع القوانين الطائفي  الممزق  لوحدة النسيج االجتماعي ولكرام  المرأة 

 وحقوقها

الطائفية واالحتراب والفرقة تواجه بالدنا تحديات خطيرة في محاوالت مستميتة في اذكاء النزعة 

بين صفوف شعبنا، مع استمرار الشلل في العملية السياسية، وتدهور الوضع األمني وما يرافقه من 

زيادة العمليات االرهابية في معظم المحافظات شملت المقاهي والمطاعم واألسواق العامة واألحياء 

في مهاجمة البيوت األمنة وقتل  السكنية والمدارس ومؤسسات الدولة، وارتكاب جرائم بشعة

ساكنيها ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ، واغتياالت بالجملة، وقطع رؤوس الضحايا ورمي جثثهم 

في المزابل. كما هددت العديد من العوائل في محافظات شتى، وأجبروا على النزوح من أماكن 

نهار وعلى مرأى ومسمع من سكناهم إلى مناطق أخرى، واستعادت المليشيات نشاطها في وضح ال

 األجهزة األمنية، تمارس الخطف والتهديد على الهوية وابتزاز المواطنين وترويعهم.

وزير ، أعلن 2001وفي ظل هذه األجواء القاتمة التي تبدو تجديدا  لكابوس االحتراب الطائفي في 

رية" و"القضاء قانوني "األحوال الشخصية الجعفبانجازه مشروع  21/40/2041العدل بتاريخ 

، مكرسا  االنقسامات المذهبية داخل المجتمع وفي تشكيالت السلطة القضائية، الشرعي الجعفري"

بالضد من أحكام الدستور العراقي، ومستهدفا  تمزيق وحدة التشريع الوطني التي تعززت على 

كان له ، الذي 4929لسنة  411مدار عقود من الزمن، تمثلت بقانون األحوال الشخصية رقم 

تأثيره اإليجابي في توطيد السلم األهلي وتمتين وحدة النسيج االجتماعي من خالل الزواج المختلط 

بين المذاهب، بل وحتى بين األديان ومختلف األقوام، إضافة إلى حمايته حقوق المرأة في الزواج 

االسالمية األكثر مالءمة لروح العصر،  والطالق والحضانة والميراث، مستندا  إلى مبادئ الشريعة

 وأغلب أحكامه مستقاة من الفقه الجعفري التي يدعي وزير العدل الدفاع عنه. 

من الدستور، وهو  14ومن الغريب ان وزير العدل قد استند في طرح مشروعه هذا على المادة 

تعديل الدستوري التي لم العالم، بحكم عضويته السابقة في مجلس النواب، ان هذه المادة هي قيد ال

بـ "تطبيق" الشريعة اإلسالمية في جميع  يتم حسمها حتى اليوم. وفي الوقت نفسه، لم يخفي تمنيه

، متجاهال  اليمين الدستوري والوزاري ومسؤوليته بصيانة القضايا التنظيمية والجنائية في البلد

الل القضاء وتطبيق التشريعات النظام الديمقراطي االتحادي والحريات العامة والخاصة واستق

 بأمانة وحياد. 

لقد لعبت المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة  دورا  مشهودا  بعد 

، وكذلك في الضغط على 2001لسنة  419في الغاء قرار مجلس الحكم  2001التغيير في عام 

من الدستور ضمن المواد الخالفية التي تحتاج إلى  14بادراج المادة   2001صناع القرار في 

ل، بما يضمن مساواة المواطنين أمام القانون بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو تعدي

األصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي، 

مية وبما يعزز أحكام الدستور في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة واحترام التعددية القو
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والمذهبية والسياسية، وضمان وحدة التشريعات الوطنية ومؤسسات الدولة وحياديتها، والفصل بين 

 واليوم مجددا ، السلطات، وعدم الجواز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

ة تؤكد منظمات المجتمع المدني موقفها الرافض لمشروع القانونين من منطلق المصلحة الوطني 

العليا للحفاظ على وحدة النسيج االجتماعي لشعبنا وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، والدفاع عن 

مبدأ المساواة في الحقوق للنساء والرجال، وإلقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، 

تعسفي، وباألخص منع زواج الصغيرات والزيجات المؤقتة وتقييد تعدد الزوجات والطالق ال

وفرض تسجيل عقود الزواج والطالق في المحاكم، حيث تشكل األحوال الشخصية حجر الزاوية 

في بناء اإلنسان وتطور العالقات االجتماعية وتأسيس النظام الديمقراطي، من خالل قياس مدى 

على احترام كرامة المرأة، وحقها في اختيار شريك حياتها بدون اكراه، وبناء حياة أسرية قائمة 

 المودة والتفاهم والشراكة.

ان المواقف الرافضة لمشروع القانونين التي عبر عنها العديد من المختصين في القضاء والقانون 

وقوى سياسية وأعضاء في مجلس النواب ورجال دين وشخصيات ثقافية واجتماعية، قد دفعت 

 االنتخابات القادمة.    بالحكومة إلى اتخاذ خطوة إيجابية بتأجيل البت بهما إلى ما بعد 

وستواصل منظمات المجتمع المدني مطالبتها بإلغاء مشروع القانونين المذكورين، من خالل 

حمالت المدافعة والضغط والتوعية باألضرار الجسيمة لمثل هذا المشروع على استقرار العالقات 

ألطفال، ومخالفته ألحكام األسرية والمجتمعية، وانعكاساته السلبية للغاية على أوضاع النساء وا

االتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق وأصبحت بحكم القانون الوطني، وخاصة اتفاقية 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(

 والسياسية.

 خبك  النساء العراقيات

iraqiwomennet@gmail.com 

  5/12/2112بغداد ذي 

 

 

 

 5/12/2112تم االتفاق عليه في ورشة عمل المنظمات غير الحكومية الخاصة بمناقشة مسودة تقرير الظل لسيداو في   1

 منظمة عير حكومية 21شخص يمثلون  51بمشاركة 

 

 

 

mailto:iraqiwomennet@gmail.com
mailto:iraqiwomennet@gmail.com
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 (6مرذق رقم )

 بيان تأسيس خبك  النساء العراقيات

نظرا  لمتطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز بعد سقوط النظام الدكتاتوري، وفي           

 مرحلة إعادة بناء المجتمع المدني القائم على احترام حقوق اإلنسان والحريات العامة والعدالة والمساواة،

اركة المرأة، كمواطنة تتمتع بكامل حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومن أجل تعزيز مش         

 والثقافية، في عملية تحقيق الديمقراطية والسلم االجتماعي والسيادة الوطنية،

وإيمانا  بحرية التنظيم ووالدة العشرات من المنظمات والتجمعات النسائية في مختلف المحافظات،         

األمر الذي يدلل على الطاقة الحّية للنساء العراقيات، واندفاعهن للمشاركة في الحياة العامة في إطار 

 التعددية والديمقراطية،

منظمات النسائية ومكاتب المرأة والمنظمات األهلية األخرى في فقد تداعى العديد من الجمعيات وال        

اجتماعات دورية مشتركة، من أجل الحوار وتبادل األفكار والتجارب، لبلورة مواقف محددة، بشأن تمكين 

النساء في عملية صنع القرار، فيما يخص مستقبل بلدنا وتطور الحركة النسائية العراقية، وفي آخر اجتماع 

في نادي الصيد في بغداد، وبحضور خمسين تنظيما ، جرى انتخاب لجنة تتكون  2/12/2112يخ عقد بتار

من سبعة تنظيمات، كلفت بإعداد ورقة عمل لتنسيق  العمل النسائي، تمت مناقشتها وإغنائها في اجتماع 

الجتماع إعالن ( تنظيما ، حيث أقر ا  55، بمشاركة ) 21/1/2111الهيئة العامة الذي انعقد في بغداد في 

شبكة النساء العراقيات، كتجمع ديمقراطي مدني مستقل، وغير تابع ألية جهة سياسية، و بتوجهات إنسانية 

تنموية، مفتوح على كل التيارات الفكرية التي تؤمن بأن تقدم المرأة هو المقياس الحقيقي لتقدم المجتمع. 

ائية غير الحكومية في بناء الديمقراطية وسيادة وتستهدف الشبكة تنسيق جهود المنظمات والتجمعات النس

 القانون وحقوق اإلنسان، كما تعمل على إلغاء كل مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة في العراق الجديد.

 تضم لجن  تنسيق خبك  النساء العراقيات، المنظمات التالي : 

 التجمع النسوي المستق  -0

 جمعي  األم  العراقي  -0

 المرأة جمعي  المرأة لصير -4

 اتحاد النساء اآلخوري -9

 منظم  نهض  المرأة -6

 جمعي  بال مأوى -4

 الجمعي  العراقي  لدعم عوائ  الخهداء والمغيبين -7
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 إلى: م كرة 

 السيدات والسادة أعضـاء مجلـس الحـكـم المحترمون

 بريمـر المحترم بو  سـعادة السفير

 السيد وزير حقوق اإلنسان المحترم

 قيادة األحزاب والقوى السياسي  العراقي  الموقرة 

 الوكاالت المتصيي  لألمم المتحدة

 وسائ  اإلعالم المتنوع  المحلي  والعالمي 

نحن المشاركات في اجتماع الهيئة العامة لشبكة النساء العراقيات، المنعقد في بغداد في         

عملية السياسية والتحوالت االجتماعية ، بصدد "مشاركة المرأة الفعالة في ال21/11/2111

الديمقراطية"، بحضور ممثالت من مختلف التنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، 

( 122والشخصيات العاملة في ميادين شتى، نعبر عن شديد استغرابنا وصدمتنا بالقرار رقم )

جرائه إلغاء قانون  ، الذي أصدره مجلس الحكم، الذي يترتب من 22/12/2112المؤرخ في 

، وقوانين وقرارات أخرى تتعلق بالحقوق المدنية 1252لسنة  111األحوال الشخصية المرقم 

للنساء، في وقت نحن بأمس الحاجة للتأكيد على حقوق المواطنة لكل العراقيين بدون تمييز، رجاال  

، ال على أساس تكريس الطائفية البغيضة، التي تغذي الفرقة والتن احر بين أوساط شعبنا، ونساء 

 وتشكل خطرا  حقيقيا  على وحدة نسيجه االجتماعي.

إننا نرفض القرار المذكور بسبب تأثيراته المدمرة على وحدة الروابط األسرية واالجتماعية        

واإلنسانية، ومسخه لإلرث القانوني المتنور للتشريع العراقي، إضافة إلى انعكاساته الخطيرة في 

ف الدقيقة على مجمل العملية االنتقالية التي يشهدها بلدنا، نحو تحقيق استقاللنا الوطني هذه الظرو

وصياغة دستور دائم، وإجراء االنتخابات لتأسيس السلطة التشريعية، بما يضمن االزدهار والتطور 

 لألجيال العراقية المقبلة.

ر، نناشدكم العمل على إلغائه، والسعي إننا إذ نلفت نظركم إلى العواقب الخطيرة للقرار المذكو      

إلزالة كل أشكال التمييز والتفرقة والعنف في القوانين العراقية بحق النساء بشكٍل خاص، وااللتزام 

 بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، بهدف بناء دولة القانون والعدالة االجتماعية.
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 م كـرة إلى:

 لمحترمونالسيدات والسادة أعضـاء مجلـس الحـكـم ا

 بريمـر المحترم بو  سـعادة السفير

 السيد وزير حقوق اإلنسان المحترم

 قيادة األحزاب والقوى السياسي  العراقي  الموقرة

 الوكاالت المتصيي  لألمم المتحدة

 وسائ  اإلعالم المتنوع  المحلي  والعالمي 

 

نحن المشاركات في اجتماع الهيئة العامة لشبكة النساء العراقيات، المنعقد في بغداد في 

، بصدد "مشاركة المرأة الفعالة في العملية السياسية والتحوالت االجتماعية 21/11/2111

الديمقراطية"، بحضور ممثالت من مختلف التنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، 

ملة في ميادين شتى، نتوجه بندائنا إليكم، كمواطنات لهن كامل الحقوق المدنية والشخصيات العا

والسياسية، التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وفي الدساتير العراقية السابقة أيضا ، من 

سي، بالمائة في مواقع صنع القرار السيا 11أجل إسناد مطلبنا العادل بتمثيل النساء بما ال يقل عن 

وبالذات في المجلس االنتقالي الوطني ومجالس المحافظات، وكذلك في اللجان الخاصة بالدستور 

 وفي تنظيم عملية االنتخابات.

إننا نعتقد بأن نجاح عملية التحوالت السياسية والديمقراطية في العراق القائمة على أساس 

ي السلطة السياسية وفي الحياة احترام حقوق اإلنسان والمساواة، رهن بمدى مشاركة المرأة ف

العامة، وإزالة كل أشكال التمييز ضدها، آخذين بنظر االعتبار الدور التاريخي العريق لنضال 

المرأة العراقية في الحركة السياسية واالجتماعية، وتضحياتها المشهودة في سبيل االستقالل 

 الوطني والديمقراطية والعدالة االجتماعية.

    

========================== 
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 مرذق رقم )6(

 رئاسة مجلس النواب المحترمون إلى هيأة
 إلى لجنة المرأة واألسرة والطفولة في مجلس النواب الموقرة

 إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب الموقرة
في مجلس النواب الموقرة إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني  

مجلس النواب الموقرة إلى لجنة حقوق اإلنسان في  
 

 وشؤون األسرة على مشروع قانون وزارة المرأةومقترحات م/ مالحظات 

 تحية طيبة

تابعنا خالل الفترة المنصرمة مناقشات  شبكة النساء العراقيات المعنية بحقوق المرأة،نحن ممثالت 
هداف التي ترمي مجلسكم الموقر لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون األسرة، حيث تضمن القانون األ

نود في مذكرتنا هذه إدراج مالحظاتنا عليه الوزارة الى تحقيقها، وتشكيالت الهيكل التنظيمي لها. 
المزيد من الوقت للتشاور حول مسودة القانون مع  ومقترحاتنا أيضًا. كما نتمنى عليكم إعطاء

 منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة. 

، بتسمية الوزارة )وزارة المرأة وشؤون األسرة(، وكأن واقع نعترض على ربط قضية المرأة باألسرة .1
 تزال ت كرامته وحقوقه، والالمرأة مرهون باألسرة، واالنتقاص من كونها كائن إنساني تعرض

تعرض إلى اضطهاد اجتماعي تاريخي مركب، وان تهميشه واقصائه في كل مجاالت الحياة ت
 إنما يرسخ الجهل والتخلف في المجتمع، ويعطل من تقدم المجتمع ككل.      

الذي يعني بأمور  على)تعد الوزارة المرجع األ :على ثانياً  (/6المادة )مشروع القانون في ينص  .2
، وهو أمر غير واقعي وغير (المرأة وشؤون األسرة في العراق وبالعمل على تطوير واقعها

 صحيح. 

أليات العمل المرسومة األهداف التسعة التي تسعى الوزارة لتحقيقها في غاية األهمية، ولكن  .2
 وال تتواءم مع متطلبات األهداف.   قاصرةضمن هيكلية الوزارة 



86 
 

ان الوزارة تسعى لتنفيذ ستراتيجيتها من خالل  في مشروع القانون على/ ثانيًا 2ة تنص الماد .1
بشؤون  يو تخصصات تعنأالرصد والتقويم والمتابعة، وال يوجد ما يشير الى انها معنية بدوائر 

هيكلية و المدنية. وبالتالي أصبحت أو الثقافية أو االجتماعية أو االقتصادية أالمرأة السياسية 
، بل وستشكل عبأ على ميزانية الدولة ويثقلها بصرفيات ادارية على ارة المقترحة شكليةالوز 

ن تخصص أموال التي يجب ن الوزارة، مما سينجم عنه هدر لألحساب الهدف المنشود م
 المرأة. للنهوض بوضع

 بالمرأةالهيئة العليا للنهوض مهام التي تخص المرأة الى الوكل نا ان القانون أنتباها ما لفت .5
وكل إليها مهام الوزارة كأساس أتضم في عضويتها ممثلين من وزارات وجهات عدة، التي 

كأنها وزارة و فأصبحت الهيأة .ال للتنسيق وادارة العمل في الهيأة فقطإوبنيان، وما دور الوزارة 
ع ضملموسة للنهوض بو  بمهام محددةم اب دور الوزارة كسلطة تنفيذية تقو وغ ،داخل وزارة

 المرأة. 

تدلل أنها لم تتمكن من أداء دورها في مراقبة انتهاكات حقوق  تجربة وزارة حقوق اإلنسان .9
اإلنسان في األجهزة الحكومية بسبب كونها جزء من سياسة الحكومة. وبالتالي تأسيس وزارة 
المرأة ستتحكم بها سياسة الحكومة، وستتعرض للضغوط السياسية واإليديولوجية للوزير الذي 
يتراسها أو لحزب يمسك بزمام الحكومة، إضافة إلى عدم تمكنها من مراقبة أداء الوزارات 

 األخرى فيما يخص إزالة التمييز ضد النساء.     

مبدئي المساواة أمام لى له اإلشارة إسباب الموجبة األأغفل مشروع القانون في نصوصه وفي  .2
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية  القانون وتكافؤ الفرص في جميع المجاالت

على التوالي،  19و  11الدائم في المادتين  الدستور في وردا في مجال الحقوق نذيلال ،والمدنية
 وهما يشكالن جوهر سياسة إلغاء التمييز ضد المرأة كمواطنة كاملة األهلية والحقوق.

مراجعة القوانين والمرأة هو تكريس التمييز ضدها في التشريعات.  من اهم ما تعاني منه .1
بحقوقها وتحقيق تمتعها  ساسية للنهوض بوضع المرأةحد المهام األأواصدار تشريعات جديدة 
، التي نص عليها الدستور العراقي والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، الكاملة غير القابلة للتجزئة

غفل أوقد  كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها العراق، وبالذات اتفاقية الغاء
التي وردت في هيكلية الوزارة قد دمجت مع الدائرة  فالدائرة القانونيةهمية. المشروع هذه األ

 وليست دائرة قانونية متخصصة في هذا المجال. المالية واإلدارية، وبالتالي هي دائرة شكلية،
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كثر مما يتجه أ ،قانون يتجه بعمل الوزارة كعمل منظمة مجتمع مدنيمشروع المن الجلي ان  .2
 ع المرأة.ضسياسة الحكومة في مجال النهوض بو وتنفيذ الى رسم 

في كل ماله عالقة بحقوق  التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنيمشروع القانون تضمن  .11
أو دائرة معنية بها في  لم يخصص لها هيأةالمرأة وشؤون األسرة، ولكنه في الوقت نفسه 

 .  الهيئة العليا للنهوض بالمرأة هيكليتها، بل وحتى جرى اغفال ذكرها ضمن عضوية

التي تضم في عضويتها  ،شبكة النساء العراقيات المعنية بحقوق المرأةلذا نحن ممثالت عن     
نا الجدية على منظمة مجتمع مدني في جميع أنحاء العراق، إذ نضع أمامكم مالحظات 11أكثر من 

 في هذا المجال، تجربة وزارة الدولة لشؤون المرأة وسياسة الحكومةمشروع القانون، وبعد مراجعتنا ل
ولويات سياسة الحكومة وضمن آلياتها. أنلمس ان قضايا المرأة بدأت تتراجع في   

 2111 – 2111التنمية الوطنية للسنوات خطة و  2111ير التنمية البشرية لسنة تقر وانطالقا من 
نقترح األتي:، 2111 – 2111الفقر  من خفيفلتواالستراتيجية الوطنية ل  

استنادًا لنص المادة ، على للمرأةو المجلس األأتشكيل المفوضية العليا المستقلة لتقّدم المرأة،  .1
 من الدستور، بدياًل عن مشروع قانون تأسيس وزارة المرأة وشؤون األسرة.  111

في هيكليتها ممثلين عن السلطة التنفيذية والسلطة  المستقلة لتقّدم المرأةالمفوضية العليا تضم  .2
ويكون التشريعية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني واالعالم ومراكز البحوث، 

 ارتباطها بمجلس النواب. 

في في عملية التنمية المستدامة و  تقدم المرأةلرسم استراتيجية وطنية يعمل هذا الجهاز على  .2
السياسية واالقتصادية  -وتكافؤ الفرص في المجاالت كافةفي الحقوق المساواة  ئيتحقيق مبد

التزامات العراق الدولية للعهدين بنصوص الدستور النافذ، و  واالجتماعية والمدنية والثقافية، ارتباطاً 
شكال أواتفاقية إلغاء كافة  ،لحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةلالدوليين 

 واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من االتفاقيات. ،مييز ضد المرأة )سيداو(تال

 ،الدولة مؤسساتبالتنسيق واالشراف على تنفيذ هذه االستراتيجية مع جميع  هذا الجهازقوم ي .1
التي تتفق مع  واقتراح مشاريع القوانين ،وجه التمييزأمن خالل مراجعة التشريعات باتجاه تصحيح 

، وتحسين وضع المرأة ايقاف انتهاكات حقوق المرأة والعنف ضدهاالطلب بو نصوص الدستور، 
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والخدمات المطلوبة ضمن اختصاصات ونطاق عمل وميزانية كل وزارة أو مؤسسة تابعة للدولة. 
 وبالتالي عدم حصر قضية النهوض بوضع المرأة في حيز ضيق ضمن إطار وزارة المرأة. 

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جل أالدولة من  والتنسيق مع مؤسساتاالشراف  ،ايضاً  امهمهومن  .5
لتصحيح الخلل الفاضح في مجال التشغيل والتأهيل والترقية، وتبوأ المرأة مواقع صنع القرار 

 و ندرة وجودها.أقع اغيابها عن هذه المو 

لنوع االجتماعي في برامجها الدولة في ادماجها ا مؤسساتمراقبة أداء من مهامه، كذلك  .9
باتجاه تمكين المرأة في المجال االقتصادي واالجتماعي والصحي  ومشاريعها وميزانيتها،

 شكال التمييز كافة ضدها.أوالثقافي، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء والغاء 

الصعيد  برامج التوعية والتثقيف بين النساء وعلىومن األهمية أن يعمل الجهاز المذكور على  .2
عادة النظر في المناهج الدراسية لتغيير النظرة التقليدية للمرأة والممارسات المجتمعي ، وا 

االجتماعية التي تحط من كرامتها وحقوقها، بما فيها األعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق 
 اقي./ ثالثًا من الدستور العر 22/ ثانيًا، والمادة 15اإلنسان، كما ورد في نص المادة 

، مشاركة عدد من الشخصيات المتنوعة من الشرائح االجتماعية العراقيةستتيح هذه المفوضية   .1
في ادارتها وتنفيذ برامجها  ضمن تشكيالت مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني،

من دون احتكارها من قبل شخصية واحدة متمثلة بشخصية الوزير. كما تتمتع  ،وسياستها
أو توظيفها عن الهيمنة عليها  اً اللية في ممارساتها لنشاطاتها لصالح قضايا المرأة، بعيدباستق

 .معينة و عقائديةأو حزبية أجهة سياسية لصالح 

ال يبدكردستان إقليم على للمرأة في وجود المجلس األلدينا تجربة قريبة من واقعنا العراقي هو  .2
 المرأة النهوض بوضعجل توحيد السياسات في مجال أ لذا نرى منعن وزارة الدولة لشؤون المرأة. 

من الضروري تشكيل مثيله على مستوى الدولة االتحادية ممثال بالمفوضية العليا لتقدم  في العراق،
 المرأة.

لعرض تصوراتها  إفساح مجال الحوار مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة .11
زة، واالستفادة من خبراتها وكفاءاتها ومعرفتها الميدانية ومقترحاتها أمامكم في اجتماعات مرك

ألوضاع المرأة في مختلف المجاالت، في صياغة القانون المناسب للنهوض بأوضاع المرأة 
 العراقية وتقدمها.  
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 (7مرذق رقم)

وقائع عن الممارسات االجرامية للقوات األمريكية ضد المدنيين وال سيما النساء 

 واألطفال   

لمرأة العراقية تجسد في الترهيب بالمداهمات ضد ا مباشراً  عنفاً  األمريكي االحتاللمارست قوات 

حتالل. كما تعرضت لالغتصاب من قبل جنود اال .التهديد بالسالحوسرتها، أ فرادواالعتقال لها وأل

وتحت غطاء مكافحة الجماعات المسلحة من تنظيم القاعدة، ارتكبت هذه القوات عمليات قتل 

   بحق المدنيين من النساء واألطفال، وعلى سبيل المثال:تعسفية 

تشرين الثاني  09القوات األمريكية في بلدة حديثة في العملية االنتقامية التي قامت بها  .0

مدنياً بالرصاص بينهم عشرة من النساء  42بالهجوم على عدد من المنازل وقتل  4116

 واألطفال.  

   

، نستند إلى نص ماورد في رسالة  4115أذار  06بلدة االسحاقي في فجر على  الهجوم .4

المقرر الخاص لشؤون اإلعدام خارج القضاء واإلعدام التعسفي، فيليب الستون، التي 

اقتحام المنزل »عن الحادث  4115آذار  41وجهها إلى وزارة الخارجية األميركية بتاريخ 

نساء وخمسة أطفال، وإعدامهم، قبل شن غارة  شخصاً من سكانه، بينهم أربع 00وتكبيل 

 «.جوية دمرت المنزل بالكامل

 

أذار  04المحمودية في  فتاة عراقية تدعى عبير قاسم الجنابي  في حادث اقتحام منزل .3

من قبل أربعة من الجنود األمريكيين الذين تناوبوا  على اغتصاب عبير البالغة من  4115

سنوات، ثم قاموا باحراق المنزل والجثث  (6) هديل وشقيقتهاعاماً، وقتل والديها  02العمر 

تهمفي محاولة لمحو أثار جريم
105
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