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 لشبكة النساء العراقياتتقرير منتصف الفترة 

 2016 آب 1لغاية  2014لجنة سيداو شباط المالحظات الختاميه لفي مراجعة  

 

 تمهيد: 

اللجنة من  تطالبسيداو، حيث  ةمن قبل لجن 60رقم  استجابة للمالحظة الختاميةتم بناء فصول التقرير

عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات  أن يقدم، في غضون سنتين، تقريراالعراقي الجانب الحكومي 

 57بعد الجلسة للجنة سيداو  صدرت المالحظات الختامية(.  18و  12)  المالحظات الختاميةالواردة في 

تنفيذ حول التزامات العراق ب ،2013في نهاية  حكومي قدم لهاخر تقرير آ حيث نوقش فيها 2014في شباط 

 .سيداوير ظل خاص بول تقرأ ةالمجتمع المدني العراقيمنظمات فيها  تقدم كمااالتفاقية، 

، ي وسيطرة عصابات داعشاألمننفالت وضاع النساء العراقيات في ظل االيشمل هذا التقرير استعراض أ

لتنفيذ التوصيتين التشريعات المتخذة االجراءات والتدابير و إلى إضافةوح والتهجير، بعد ازدياد ظاهرة النز

، وأهم نشاطات شبكة النساء العراقيات وعدد المجتمع المدني حول التقرير الحكومي ومالحظات، 18و  12

  من أعضائها خالل هذه الفترة.  

 المجتمع المدنيمنظمات دور و في العراق المرأةاإلنساني ووضع وضع ال عن موجز: 

عملية  إلىاالرهابي  ، شهدت المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش2014حزيران  9بعد  .1

 ،26/5/2016ولغاية  1/1/2014من  عدد النازحين داخليا في كل أنحاء العراق بلغ .نزوح هائلة

بشع جرائم اإلبادة والتطهير ارتكبت أتشكل النساء واألطفال الغالبية العظمى، و ،1شخص ,306,8223

جرائم االبادة الجماعية  إلىترقى قد العرقي والديني ضد المدنيين، وخاصة ضد النساء والفتيات، التي 

المفوض السامي لحقوق االنسان  ذلك تقرير إلىوجرائم ضد االنسانية  وجرائم الحرب، كما اشار 

كما  ،التصفيات الجسدية وبشكل جماعي تنظيم "داعش" ومقاتل مارس .2015ذار لألمم المتحدة في آ

 .والصقالوية وغيرهانبار والحويجة األو 2حدث في مجزرة سبايكر

 خدماتال في حاد نقصو ،في ظروف مناخية قاسية إنسانية الاً أوضاع وعوائلهن النازحات تعيش .2

 ركذلك عدم توفو الصحي، الصرف وخدمات للشرب الصالحة المياهو بعدم توفير الكهرباء ية،ساساأل

 إلى إضافةطفال. واأل والنساء الرجال من االستخدام مشتركة تكون الغالب في التي الصحية الحمامات

 ضمن الخصوصية النعدام ،الجنسية واالعتداءات والتحرش المضايقات من النازحات له تتعرض ما

ً  العدم لدرجة الدخل وانخفاض الشديد، االزدحام بسبب النازحين تجمعات مما جعلهن تحت  ،أحيانا

 للنساء الفتيات،وخاصة  ،الطبية الخدمات نقصناهيك عن  ،واالستغالل الجنسيوطأة التسول والتشرد 

 وشلل الحصبةكمراض )األ من نواعأ انتشار إلى دىأ مما دويةاألوخدمات الصحة االنجابية شحة و

 3وعوائلهن. النساء معاناة من يزيد تهديدا تشكل تتبا التي الجلدية( مراضواأل الكوليرا،و األطفال

                                                           
 http://iraqdtm.iom.int -  2016حزيران  17بيان الصحفي لمنظمة الهجرة الدولية في ال 1
 12في في محافظة صالح الدين  طالب القوة الجوية في قاعدة سبايكر( من 2000) بالقتل رمياً بالرصاص لما يقاربالتي نفذتها عناصر داعش  مجزرة سبايكر 2

 بعض منهم وهم أحياء. ورميت جثث بعضهم بالنهر ودفنم، 2014حزيران 
جل شارك باعداده ) جمعية األمل العراقية ، منظمة نساء من أ 2015نة التقرير الموحد لغرفة عمليات منظمات المجتمع المدني الخاصة بتنفيذ خطة الطوارئ  لس 3

 .(، ومنظمة مدخل العراق الصحياإلنسانة العراقية ، منظمة حمورابي لحقوق ، جمعية نساء بغداد ، رابطة المرأالسالم 

http://iraqdtm.iom.int/
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حملة تهجير  إلىمن المسيحيين وااليزيديين والتركمان والشبك  األقلياتتعرض أفراد  .3

)نينوى وصالح الدين واالنبار(، وما رافق  ذلك من  احتالل عصابات داعش لمحافظات واسعة بعد

ضد النساء والفتيات، من قتل  وهاكبوالمعاملة الوحشية التي أرتال إنسانية منهجية ممارسات 

ة المعامل وءس إلى، وتعرض العديد منهن 4واختطاف، والبيع كسبايا وإجبارهن على تغيير دياناتهن

منهن لم يعرف مصيرهن  الف.  والزال اآل5شكال العنف الجنسيوالسيما االغتصاب وغير ذلك من أ

 األقلياتولوجيتهم المتطرفة، والسيما ضد يا من ايديأساس. لقد عكست هذه الممارسات  جانبا 6ناآل إلى

و لحماية الناجيات من قبل الحكومة أان التدابير واالجراءات المتخذة  إلىالدينية. البد من االشارة 

المجتمع الدولي، )من توفير المأوى والخدمات الطبية الشاملة، وتمكين الضحايا من خالل التعليم 

راحهن ومعالجة تضميد جلي(، الزالت قاصرة وفاقدة للمنهجية والدعم النفسي واالجتماعي واالقتصاد

 لمانياأل االنساني القبول وبرنامج الدولية الهجرة منظمةالتدخل من قبل  جرى. له ثار ما تعرضنآ

 إلى ، ونقلهمالمجتمع في تضرراً  األكثر واألطفال النساء من اً مستفيد 1000من  ألكثر الدعم تقديمب

 .7 التاهيل واعادة العالج تلقي لغرض لمانياأ

، وتم شنت الحكومة هجومها الستعادة المناطق المحتلة من قبل داعش ولغاية اآلن 2015وفي عام  .4

، وتفاقمت معاناة السكان واألنبار وكركوك لىاوديصالح الدين  تحرير معظم مدن وقرى محافظات

زيادة كبيرة في عدد األرامل واإلصابات نتيجة تصاعد  إلىأدى ، المدنيين جراء العمليات العسكرية

 العمليات المسلحة ضد داعش في المدن واألحياء السكنية. 

، رجعت معظم العوائل 2015مناطق محافظة صالح الدين في مع تحرير مدينة تكريت ومعظم  .5

المزروعة  العبوات الناسفة مناطق سكناها، وساعدت السلطات المحلية األهالي في تفكيك  إلىالنازحة 

وإزالة أنقاض البيوت المهدمة. وشكلت لجان في المحاكم لتقدير الضرر الذي أصاب أمالك المواطنين 

ولكن من دون دفع تخصيصات مالية. كما ساهمت بعض المنظمات الدولية بتقديم منح نقدية محدودة 

ال يوجد أثر ملموس لحملة  .ت العائدينومساعدات غذائية والقيام بترميم جزئي ألعداد محدودة لبيو

إعادة اإلعمار في تكريت، وال تزال بعض المناطق التابعة لمحافظة صالح الدين مثل بيجي والصينية 

 8مما اضطر سكانها لالستقرار في تكريت ،والزوية غير مؤهلة للسكن والشرقاط

األلغام والمفخخات التي بسبب من  ،األنبارمحافظة  ديارهم في إلىعودة حذرة للنازحين عملية بدأت  .6

بالمائة من  80زرعها اإلرهابيون في البيوت والطرقات والمزارع، والدمار الهائل الذي تجاوز 

. وبالمقابل استمرت عملية نزوح واسعة للمدنيين من الفلوجة 9الرمادي  ةمدينالمباني والبنية التحتية ل

                                                           
  .2015يار في أ من النسوي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيااعالن اربيل الصادر عن منتدى األ 4
 2014 كانون األول ولىطبعة األاالسالمية في العراق ، الالدولية ، الفرار من الجحيم ، التعذيب والعبودية الجنسية في االسر لدى الدولة  وفتقرير منظمة الع 5

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-harrowing-sexual-violence/    
(، تشكل النساء 6000)يزيديين في حكومة اقليم كردستان فان عدد المختطفين يقدر بحوالي نة لدى مديرية شؤون المخطوفين اإلخر االحصائيات المدوحسب آ 6

 .2014 شخصا منذ سيطرة داعش على سنجار في آب( 2593مكتب فانه قد تم تخليص )الالنسبة الكبيرة منهم. واستناداً إلى قول حسين كور مدير 
7  https://www.iom.int/news/iom-iraq-german-humanitarian-admission-program-relocates-most-vulnerable-iraq-germany 

 2016تقرير جمعية األمل العراقية في حزيران  8
9-paper.net/ar/news/512054/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3http://almada 

-%D9%85%D9%86--80-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89%

%D8%A7%D9%84%D9%85-D9%81%D9%8A% 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-harrowing-sexual-violence/
https://www.iom.int/news/iom-iraq-german-humanitarian-admission-program-relocates-most-vulnerable-iraq-germany
https://www.iom.int/news/iom-iraq-german-humanitarian-admission-program-relocates-most-vulnerable-iraq-germany
http://almadapaper.net/ar/news/512054/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-80--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://almadapaper.net/ar/news/512054/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-80--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://almadapaper.net/ar/news/512054/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-80--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://almadapaper.net/ar/news/512054/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-80--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85
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منظمة تقدر القصف العشوائي للعمليات العسكرية. وهرباً من بطش داعش ومن والمناطق المحيطة بها 

ً  68000أكثر من  إلى 6201حزيران  16 إلىأيار  22بين الفترة عددهم  الهجرة الدولية  . كما10نازحا

 إلى إضافة، 11العشائريالثأر والفصل كمشاكل وعقبات تواجه عودة النازحين بعد تحرير مناطقهم 

 .الحكومية والمؤسسات التحتية البنى وتأهيلومخلفات الحرب  العبوات من التطهير  ضرورة

مورد اللعيش والموصل بفقدانهم األمن وسبل انيين تحت سيطرة داعش في تتفاقم معاناة السكان المد .7

، ناهيك عن استمرار التصفيات الجسدية البشعة واالعتقال والخطف قتصادي إلعالة أسرهمالا

والغرامات، وإجبار األطفال والشباب لاللتحاق بصفوف داعش وعقوبات الجلد وقطع األيدي 

قوائم اعدام أكثر داعش في الموصل  صدرأ 2015في نهاية تموز  وتجنيدهم في العمليات اإلرهابية.

قد أحرقوا وفجروا عوائلهم، وأن بعضهم  إلىلم تسلم جثثهم إمرأة،  300بينهم  من شخص 2000من 

طبيبات مثل غادة شفيق ومها سبهان ولمياء  هنمنسبق ذلك تصفية العديد من النساء وهم أحياء. و

ابتهال علي الحيالي ومحاميات مثل  ،ات سمر أحمد قاسملممرضورئيسة ا يناس خطابإو اسماعيل

مدرسات و ،نهال ابراهيم وزينب وعد ورنا عبد الستاروونجالء العمري وسميرة صالح النعيمي 

 ،مثل ميسلون الجوادي واعالميات ،هناء محمد فخري البغداديو أشواق النعيمي مثلأكاديميات و

إيمان محمد السلمان ونيران مثل وناشطات في المجتمع المدني  مرشحات في االنتخاباتسياسيات وو

 .12 وزينة العنزي وهند معيوف وندى عبد هللا غازي ذنون

الجماعات المسلحة  استمرار الصراع وزيادة نفوذظل  فيتعاني في عموم العراق  النساء التزال .8

غياب آليات الحماية، وضعف مؤسسات انفاذ القانون، وترسيخ االعراف من وعسكرة المجتمع، 

أكثر عرضة لالعتداءات الجسدية والجنسية والعنف المنزلي، وبروز  فهنوالتقاليد القبلية والدينية، 

الطالق التعسفي والهجر ووالزواج المؤقت،  كمةخارج المح ظواهر كالزواج المبكر والقسري،

ثمناً  مرأةأضحت ال كما .حرمان من التعليم والعملالواالتجار بالنساء، وما يسمى بجرائم الشرف، و

لتسوية النزاعات العشائرية بدالً من أن تكون عنصراً فعاالً في حل النزاعات والمفاوضات كما يؤكد 

 .1325على ذلك قرار 

 يةستراتيجلمدمجة ضمن ا 1325وطنية للقرار الخطة ال 2014في نيسان الحكومة العراقية أقرت  .9

 ،بسبب تجاذبات وتغييرات سياسية حكومية وبرلمانية هاتنفيذ م يجريللنهوض بالمرأة، التي ل الوطنية

قرت الحكومة العراقية في أوبضغط عدد من منظمات المجتمع المدني،  .وعدم تخصيص ميزانية لها

أخذة بعين ، الذكرنفة المنبثقة عن الخطة الوطنية آ 1325لتنفيذ القرار خطة طوارئ  2015يار أ 26

حزيران  9االعتبار الوضع الجديد بعد غزو تنظيم داعش االرهابي لعدد من محافظات العراق في 

والفتيات لعديد من النساء وتعرض ا ،، ونتائجه في نزوح عشرات اآلالف من العوائل من ديارهم2014

 .نواع العنف الجنسي واالتجار والسبيألقصى أ

، التي تتبنى اصالح النظام  1620 /3 /1في   13من الوطنياأل ةيكما اقرت الحكومة العراقية ستراتيج .10

في محاربة  2178و  2170من على قرارات مجلس األ اعتمدت الستراتيجية .مني في العراقاأل

                                                           
 http://iraqdtm.iom.int -  2016حزيران  17 البيان الصحفي لمنظمة الهجرة الدولية في 10

11 http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=492383 
  2016 -2014تقرير شبكة النساء العراقيات في  12
 ستراتيجية مركز النهرين للدراسات ال 13

http://iraqdtm.iom.int/
http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=492383
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 األمنية المؤسسة النساء في دور تطوير ليات محددة لاعتماد  آ إلىمن االشارة خلت  نها اال أاالرهاب، 

. كما لم تعتمد على والقرارات الملحقة به 1325مجلس االمن  بما ينسجم مع قراروتلبية احتياجاتهن 

 في التنفيذ.المقرة من قبل الحكومة كمرجعيات األخرى ستراتيجيات الوطنية ال

إلغاء  2015شملت حملة االصالحات للحكومة العراقية في آب الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة:  .11

وزارة الدولة لشؤون المرأة، وبهذا غابت اآللية الحكومية المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسات الوطنية 

لهيأة الوطنية لتمكين قدمت شبكة النساء العراقيات مقترحاً باستحداث ا ،للنهوض بالمرأة. بهذا الصدد

المرأة، كآلية بديلة لوزراة الدولة لشؤون المرأة، تجمع ممثالت من السلطات الثالث ومنظمات المجتمع 

على متابعة ومراقبة تنفيذ المدني ووسائل االعالم والمراكز المختصة للبحوث والدراسات، تعمل 

الوعي االجتماعي بحقوق المرأة، وأهمية السياسات الوطنية لتحسين وتطوير واقع المرأة، وكذلك رفع 

 ً  .14مشاركتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعيا

 والتعليمات القوانين ومشاريع القوانين: 

، وسجلت المنظمات النسوية 2015لسنة  36رقم  السياسية قانون االحزاب 2015في آب  صدر. 1

الرئاسات الثالث في أجهزة  إلى، قدمت 2016بمذكرة مؤرخة في أيلول  وطالبت بتعديله تحفظها عليه

عند تشكيل األحزاب وال في تشكيالتها التنظيمية  الدولة، حول خلو القانون من إدراج الكوتا للنساء

وقياداتها، حيث ذكرت فيه عبارة "مع مراعاة التمثيل النسوي"، مما يتناقض مع نص الدستور وقانون 

استمرار ترشيح نساء  إلىسيؤدي  اللذين أكدا على الكوتا للنساء. ومن نتائجه السلبية أنهاالنتخابات 

 لالنتخابات بدون أي خلفية أو مشاركة في العمل السياسي، ويحد من عملية التمكين السياسي للنساء،

اد تدابير خاصة مما يُعد مخالفاً اللتزامات العراق الدولية، السيما اتفاقية سيداو، التي نصت على اعتم

ب /  35لتوصية اللجنة رقم  إضافة(، 1) 25والتوصية العامة للجنة سيداو رقم  4مؤقتة وفقاً للمادة 

المقّرة  1325ج للحكومة العراقية، كما يتعارض مع ما جاء في الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن ،

ي مواقع صنع القرار وبناء من قبل مجلس الوزراء، التي تقضي بزيادة وتفعيل مشاركة النساء ف

ورفعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والشخصيات دعوى قضائية أمام المحكمة  السالم.

 هتتضمن من بين جملة من االعتراضات على القانون مسألة خلو 2016 كانون الثاني االتحادية في

 من الكوتا للنساء في األحزاب السياسية. 

 

نحو  الحد من ظاهرة التحرش  ، يعد خطوة إيجابية ومتقدمة15 2015لسنة  37رقم  انون العملق .2

على حظر التحرش  (والً / أ 10فقد نصت المادة ) ي تتعرض له النساء في مواقع العمل.الذالجنسي 

هنة سواء على صعيد البحث عن عمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو الجنسي، في االستخدام والم

ً  وردت المادة ذاتها فيفيما أو ظروف العمل. شروط أ  للتحرش بأنه سلوك جسدي )الفقرة ثالثا( تعريفا

ويكون  ،و الرجالإلى الجنس ويمس كرامة النساء أخر يستند أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آ

 ً وك، وعدم خضوعه لهذا السل رفض الشخص إلىلمن يتلقاه، ويؤدي  غير مرغوب وغير معقول ومهينا

ً صراحة أ من التعريف الدولي للتحرش  وهو يقترب كثيراً   التخاذ قرار يؤثر على وظيفته.و ضمنا

(. أن تفعيل أحكامه في هذا 11كما فرضت عقوبة على مرتكب الفعل بموجب المادة ) الجنسي.

                                                           
 20/8/2015ة في االصالح السياسي المؤرخة في بخصوص مشاركة المرأالمذكرة النسوية  14
 / http://www.moj.gov.iq/view.1925 2015 /11 /9بتاريخ  4386العدد  جريدة الوقائع العراقية 15

http://www.moj.gov.iq/view.1925%20/
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رفع مستوى وعي المرأة  إلى إضافة اآلليات واإلجراءات التي تضمن تطبيقه، إلىالخصوص بحاجة 

 الحماية في مواقع العمل.لها بأهمية هذه القواعد القانونية التي توفر 

 

صادقت الحكومة العراقية على مسودة  2015في بداية عام : األسريمسودة قانون الحماية من العنف  .3

وقرأ قراءة  ،مجلس النواب. وأصبح في عهدة لجنة المرأة واألسرة والطفل النيابية إلىالقانون وأحالته 

مع مختصين في القانون  حواريةاجتماعات وعقدت اللجنة عدة  أولى في أحدى جلسات مجلس النواب.

بمشاركة وكاالت األمم المتحدة المتخصصة مثل البرنامج اإلنمائي  ،ومع منظمات المجتمع المدني

، كان الحكومة العراقيةقبل مسودة القانون التي قدمت من  لمناقشةالمرأة وصندوق السكان، ووكالة 

حيث عقدت ورشة حوار بالتعاون مع لجنة المرأة واألسرة والطفل، بمبادرة  2016آخرها في تموز 

نائباً/ة وعدد من المختصين والناشطات، تم فيها بلورة صيغة  12جمعية األمل العراقية بحضور 

. كما تم االتفاق على مواصلة حملة المدافعة والضغط على مختلف الكتل 16وافقية لمشروع القانونت

النيابية وتعبئة الرأي العام ووسائل االعالم خالل الفترة القريبة القادمة لغرض كسب التأييد لمشروع 

الشخصيات السياسية النافذة في مجلس النواب وخارجه الكتل و بعض معارضةالقانون، واحتواء 

لتمرير قانون والسعي  ،لمسودة القانون بحجة غير مسندة أنه يحوي أحكاماً مخالفة للشريعة االسالمية

لكي يحفظ  يتالءم مع أحكام الدستور واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، ،متماسك وواضح ورصين

لعنف الجنسي، الحماية والتأهيل، ويعترف رسمياً بإنشاء مالذات آمنة ، ومنه ااألسريلضحايا العنف 

للناجيات من العنف التي يفتقرها العراق، وهو طلب ملح. كما يضمن للضحايا سبل االنتصاف للعدالة 

 . األسريبدون خوف، ويحد من ظاهرة االفالت من العقوبة بالنسبة لمرتكبي جرائم العنف 

 

الصادرة من وزارة الداخلية بموجب قانون تنظيم محالت السكن داخل  :نتعليمات بطاقة السك .4

ذا كانت بطاقة سكن إالزالت تحرم النساء من الحصول على  ،وتعديالته 1978لسنة  95العراق رقم 

مطلقة الحق في الو و األرملة أبوين أفالتعليمات تجيز للمرأة اليتيمة األ غير متزوجة وتسكن بمفردها.

التي تسكن  و المهجورةأ، بينما ال تجيز منحها للمرأة غير المتزوجة بطاقة السكن الحصول على

تضمن ان المواطن العراقي قد خال من التمييز بين المرأة والرجل، إذ علماً ان نص القانون  .بمفردها

من والبد ظيم بطاقة السكن. ده يعامل معاملة رب األسرة في تنشر ويسكن بمفرتم الثامنة عالذي أ

 ً ية لتمشية جميع أساسأن السلطات الحكومية تطلب تقديم بطاقة السكن كوثيقة  إلى ،اإلشارة أيضا

المعامالت الرسمية، وبالتالي هناك العديد من الحاالت الموثقة التي تحرم فيها النساء من حق الحصول 

على الراتب على بطاقة السكن وحرمانهن من حقوقهن األخرى، كإصدار جواز السفر أو الحصول 

 التقاعدي أو الحصول على قروض....الخ     

 

  جرائم االغتصاب واالجهاض: 

الموصل عليها، تحديدا في  المناطق التي سيطر بشكل ممنهج فيوالمتطرف  داعشتنظيم مارس . 1

 تركمانيات) أخريات إلى ضافةباإل ،إيزيدياتنساء وفتيات واسر عمليات اختطاف  ،واالنبار

( 900) بـ عددهن ويقدر الفرار المحتجزاتاإليزيديات  النساء من عدد واستطاع .17وشبك( ومسيحيات

                                                           
 539alamal.org/ArticleShow.aspx?ID=-http://www.iraqi  2016البيان الصحفي لورشة بيروت في تموز  -جمعية األمل العراقية 16

17 http://www.pukmedia.com/Chap_RastBoChep.aspx?Ziman=AR&Jimare=53725# 

http://www.iraqi-alamal.org/ArticleShow.aspx?ID=539
http://www.iraqi-alamal.org/ArticleShow.aspx?ID=539
http://www.pukmedia.com/Chap_RastBoChep.aspx?Ziman=AR&Jimare=53725
http://www.pukmedia.com/Chap_RastBoChep.aspx?Ziman=AR&Jimare=53725
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من  له تعرضن ما بسبببعضهن إلى انتحار ت أد سيئة للغاية نفسية ، وهن يواجهن معاناة18وامرأة فتاة

 ، وما نتج عنه من حاالت حملقسريليات اغتصاب واعتداءات جنسية واسترقاق جنسي وتزويج عم

 األمر الذي أثّر على صحتهن بشكل سيء.، واسقاط

 

 وأصبحتتعرضت لالغتصاب  ،احدى الضحايا من الفتيات االيزيديات كانت بعمر تسع سنوات 

الالزمة لها  تقديم المساعدةمن االطباء  تمكنولم ي ،رحمهاعند الوالدة بسبب إنفجار توفيت . ملاح

  .ة حالتهارية، لصعوبيصو القاء بالوالدة الطبيعية أسو

  ى ، لم يجرعاماً، بعد فرارها من داعش كانت حامل في شهرها الخامس والنصف 23شابة بعمر

ت معها في كن .نزل الطفل بوالدة طبيعيةوألن حملها كان كبيراً وفيه مسؤولية،  لها عملية اجهاض

 غرفة العمليات لن أنسى صراخها وهي تقول ماذا فعل بي داعش!

  لعملية وبعد اجراء ا .بشكل سري جداً حاالت الحمل تجرى لهن عمليات اجهاض هنالك العديد من

ً ال تتلقى الفتاة أ  19 .ي عالج نفسي مطلقا

 

الذي يجرم اإلجهاض، ال تتوفر خدمات  1969لسنة  111بموجب قانون العقوبات العراقي رقم . 2

، األمر الذي يضطرهن إلى 20اإلجهاض اآلمن والقانوني لحاالت االغتصاب والحمل خارج الزواج

تغيير ذلك . يتطلب بالخطر هدد حياتهنية، مما يبشكل غير قانوني وبدون رقابة طب ء االجهاضإجرا

القوانين والسياسات لتوفير الحماية الالزمة للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي وممن 

الة ال يعتبر جريمة، بل هو الحل يرغبن في إنهاء حملهن، وخاصة أن االجهاض في مثل هذه الح

                                                           
18 http://almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=47108 

 مقابالت مباشرة اجريت من قبل الناشطة االيزيدية هويدا مهدي  19

      2016https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288458نيسان  -هيومان رايتس ووج -"معاناة نساء العراق تحت ُحكم "داعش 20

http://almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=47108
http://almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=47108
https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288458
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األفضل من وجهة نظر إنسانية، يدفع خطٍر االنتحار عنهن واالحساس بالعار، على أن يجري أيضاً 

توفير الرعاية الالزمة لهن لما يتعرضن له من مشاكل )نفسية واجتماعية وصحية(، والسعي الجاد 

 .ن من قبل داعشلتخفيف معاناتهن وتعويضهن عما لحق بهن من الظلم والغب

تزويج  يقتصر األمر على نساء األقليات، فقد تجمعت لدى منظمات المجتمع المدني معلومات عن ال. 3

ار في محافظات األنبمن عناصر داعش قسري ألعداد غير قليلة من الفتيات والشابات المسلمات 

فض وإذا أبدت الواحدة منهن أي ر .، وتعرضهن لحاالت اغتصاب واعتداءات جنسيةوكركوك ونينوى

نة في أو علة مزم اإلجهاضنزف مستمر أو تسبب في يأو مقاومة فإنها تتعرض لإليذاء الشديد الذي 

ه . كما واجهت العديد من الشابات والنساء في هذ، وفي وضع نفسي سيء للغايةعمودها الفقري

اس "الشرعي"، السحر أو عدم االلتزام باللببالزنا أو الكفر أو االرتداد أو التجسس أو  االمناطق تهم

لجلد أو اونفذ حكم الموت بهن ذبحاً أو رمياً بالرصاص أو الرجم، وفي حاالت أخرى ينفذ بالمتهمة 

 الغرامة أو كليهما. 

من المهم اإلشارة هنا ان العديد من هؤالء النسوة المتزوجات من عناصر داعش قد ترملن فيقسرن . 4

. واألنكى من ذلك كله، أن عدداً غير قليل من القتيل أو عنصر "جهادي" أخر على الزواج من أخ

المتزوجات من عناصر إرهابية يطاردهن رعب التهديد بالقتل "غسالً للعار" من قبل أقربائهن 

 .  21وعشيرتهن. كما يحملن قلقاً دائمياً على مصير أطفالهن الذين ال يملكون المستمسكات الشخصية

 على التقرير الحكوميتمع المدني مالحظات المج: 

ي التقرير فافتقر التقرير الحكومي الى البيانات والمصادر، كما أشار الى معلومات كانت قد وردت . 1

 . 2012الحكومي المقدم الى لجنة سيداو في 

القطاع منية: من المالحظ ان مشاركة المرأة في األاتساع الفجوة بين الرجال والنساء في القطاعات . 2

األمني وخاصة الشرطة أكثر من مشاركتها في قطاع الجيش، وهن يعملن بصفة شرطية أو حارسة 

أمنية. هنالك عدد قليل من الضابطات في مواقع دنيا من صنع القرار في المؤسسة األمنية، يمارسن 

ي، بسبب على األغلب وظائف إدارية ومكتبية، وال يجري زجهن في برامج التدريب والتأهيل األمن

 النظرة السائدة في المجتمع والمتمثل بعدم تقبل وجود المرأة في القطاع االمني.

، اشار التقرير الى ان الحكومة العراقية شكلت لجنة برئاسة وزارة العدل لمالحقة مرتكبي الجرائم. 3

ً للمادة  ون المرأة، وزارة الدولة لشؤمن نظام المحكمة الجنائية الدولية، تضم في عضويتها  5وفقا

. ،والمفوضية العليا لحقوق االنسانووزارة الخارجية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة حقوق االنسان 

جلس الوزراء لى مانت بمهمة محددة هي تقديم دراسة إوفقا للمعلومات المتوفرة عن هذه اللجنة انها كو

البيانات الكافية حول ما توصلت  لم تتوفرو روما األساسي.ام العراق الى نظام للنظر في امكانية انضم

الواضح غياب اليه بشان مالحقة مرتكبي الجرائم ومدى تواصلها مع المحكمة الجنائية الدولية. من 

شكال العنف واالفالت من العقوبة ألدور منظمات المجتمع المدني التي استطاعت ان توثق وترصد 

 التي مورست من قبل تنظيم داعش.

                                                           
 2016تموز  -العراقية تقرير جمعية األمل 21
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لعمل أو طبيعة لم نلمس مؤشرات عن نتائج ا لكن ،لتقديم الدعم النفسي اً مركز 25اح التقرير افتت . ذكر4

 .المستفيداتعداد النساء الخدمات المقدمة أو أ

 

 (:12الختامية رقم  )المالحظة األمنول/ المرأه والسالم ولمحور األا

 المصالحة الوطنية -أ

حة ، أعلن عن تشكيل لجنة وطنية جديدة للمصال2015 /12 /31الصادر في بموجب األمر الرئاسي  .1

مر الذي ، بناء على اتفاق الرئاسات الثالث. األالوطنية مكونة من ستة أعضاء وجميعهم من الرجال

ي عملية فعدم وجود إرادة سياسية لدى صناع القرار باالعتراف بدور النساء كطاقة خالقة  يدلل على

من مجلس األ يقراراستمرار سياسة التهميش واالقصاء للنساء، بالضد من وبناء السالم واألمن، 

الرهاب اهمية مشاركة النساء في وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة على أ اكدأ اللذين 2242و  1325

 والتطرف.

الخطة الوطنية لتنفيذ القرار  ،2015ة ضمن برنامجها المعلن لعام لم تعتمد لجنة المصالحة الوطني .2

وقد نظمت اللجنة عدداً من  تنفيذ برنامجها.خطة الطوارئ كمرجعيات وطنية في  وال 1325

ووجهت الدعوة لعدد  ،ولم تشرك النساء في تقديم أوراق عمل 22المؤتمرات واالجتماعات الوطنية

 في المصالحة الوطنية.  النساء كما لم تتناول النقاشات دور ،محدود جداً من النساء

دة وال ال يتعدى كونه ممثالً بموظفة ليس لها مهام محدمكتب المرأة في لجنة المصالحة الوطنية  .3

ترتبط مع غرفة  ضمن لجنة المصالحة الوطنية 1325قرار لجنة كما تشكلت  صالحيات فاعلة.

 .ويترأسها رجل بدرجة مدير عام 1325لطوارئ  لتطبيق القرار عمليات تنفيذ خطة ا

بياناً تحت  2016شبكة النساء العراقيات في شباط  ة بين المنظمات النسوية، أصدرتبعد مداوالت عد .4

 .23عنوان "مقترحات بخصوص برنامج المصالحة الوطنية"، تضمنت عشرة مقترحات بهذا الصدد

جرى خالل األشهر الماضية عقد أكثر من لقاء مع مسؤولين في لجنة المصالحة الوطنية من قبل  .5

المنظمات النسوية لمناقشة سبل تفعيل دور النساء في برنامج المصالحة الوطنية، ولكن لألسف الشديد 

 ال زالوا مستمرين على نهج االقصاء والتهميش.   

 1325لتنفيذ قرار  الخطة الوطنية -ب

بالتشارك مابين منظمات المجتمع المدني وجهات  1325وضعت مسودة الخطة الوطنية لتنفيذ القرار .1

ركائز، وأهمها تعديل التشريعات التمييزية والعنف ضد المرأة،  6وكانت تتضمن  .حكومية وبرلمانية

من قبل الحكومة  2014سنوات. وعندما اقرت الخطة في نيسان  4كما وضعت لها ميزانية تقديرية لمدة 

                                                           
 2016اذار  12، مؤتمر حول انشاء شبكة التعايش والسلم االهلي في  2015ايلول  16مؤتمر صناع الراي العام في  22

http://www.iraqnr.com/Home/?page_id=46 
 2016برنامج المصالحة الوطنية/ شباط مقترحات شبكة النساء العراقيات بخصوص  23

http://www.iraqnr.com/Home/?page_id=46
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الشركاء الذين وضعوا مسودة الخطة. ويمكن  إلىرفعت منها الركيزتان المذكورتان أعاله، بدون العودة 

 القول ان الخطة قد ولدت ميتة بعدم وجود تخصيص مالي لها. 

التوعية بالقرار، والمشاركة، و)الحماية،  1325الخطة الوطنية المواد الواردة في القرارتضمنت  .2

ية اهملت الخطة الوطنية بق كما .الوقاية واالنعاشكز بقية الركائ تهمل، في حين أوجلب الدعم والموارد(

 .(2013)2122و (2009)1889و (2009)1888 و (2008)1325:1820للقرار القرارات الملحقة 

ً ولوحظ أ  للخطة.  عمل تنفيذيعدم وجود برنامج يضا

 ،2015، التي صادقت عليها الحكومة في نهاية أيار 1325جاءت خطة الطوارئ لتنفيذ قرار  .3

، وعلى ومناطق أخرى من العراقكاستجابة سريعة الحتياجات النساء بعد اجتياح داعش لمحافظة نينوى 

ة من ، وموجة النزوح الهائلة وخاصأثر سبي النساء االيزيديات والعنف الجنسي الذي استخدم ضدهن

يعة، ركزت خطة الطوارئ على ركيزتي المشاركة والحماية فقط كأولوية وحاجة مرحلية سر. األقليات

ً القرارات الملحقة بو ئم ضد معاقبة مرتكبي الجراك المتعلقة بتل ، وباالخص1325 قرارأهملت أيضا

  لها. سقف زمنيوتحديد  ولم تحتوي الخطة على برنامج عمل االنسانية وضد النساء،

مة إقليم وحكوقدمت مساعدات اإلغاثة والطوارئ للنازحات بالحد األدنى من قبل الحكومة العراقية  .4

المساعدات  ومنظمات األمم المتحدة والوكاالت الدولية، ومع استمرار العمليات العسكرية بدأتكردستان 

ء انخفاض حد كبير بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة من جرا إلىوالخدمات الحكومية تتقلص 

دولية ال تسد دات ال. كما ان المساع، وكذلك استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية المعنيةعائدات النفط

 .احتياجات األعداد الهائلة من النازحين

للغالبية العظمى احتياجاتهن الخاصة، والخدمات بالنسبة للضحايا من النساء والفتيات لم تتوفر  .5

ال تتناسب مع ضخامة العدد والحاالت والصحية أيضاً شحيحة، من حيث العالج وتوفر األدوية الالزمة، 

إعالن وزارة العمل  إلىوالبد من اإلشارة الصدمات النفسية التي تعرضن لها. المرضية واإلصابات و

امرأة ايزيدية من الناجيات من داعش  1226بشمول  2016والشؤون االجتماعية في شهر حزيران 

ان اجراءات الشمول تمت بعد اجراء و، 24ببرنامج االعانة االجتماعية واصدار البطاقات الذكية لهن

ومفوضية في الوزارة المذكورة دائرة رعاية المرأة منظمات المجتمع المدني وزيارات ميدانية من قبل 

علماً ان اإلعانة الشهرية ضمن هذا البرنامج ال  مخيمات النزوح واماكن ايوائهن. إلىحقوق االنسان 

 دوالراً للمرأة الواحدة.  120تتجاوز 

خطة الطوارئ تشكيل غرفة عمليات لتنفيذها من قبل عدد من الجهات الرسمية وعدد من  شملت .6

دة، معتمدة على منح من منظمات المجتمع المدني والوكاالت الدولية، لكنها لم تتضمن ميزانية محد

ة ي، وما يمكن ان توفره الجهات الرسمية ذات العالقة من تخصيصاتها المالية المرصودولدالمجتمع ال

 .ألنشطة تشغيلية أخرى

                                                           
 9/6/2016تاريخ اإلضافة  –موقع وزارة العمل والشؤون االجتماعية  24

http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
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جرى إلغاء  2015. وفي آب 2015اجتمعت غرفة العمليات مرة واحدة فقط خالل شهر تموز  .7

ية. األمر وزارة الدولة لشؤون المرأة ضمن التعديالت التي أجراها رئيس الوزراء على كابينته الوزار

 .1325شلل كامل لعمل غرفة العمليات الخاصة بخطة الطوارئ للقرار  إلىالذي أدى 

 1325اعادة تفعيل غرفة العمليات المختصة بتنفيذ القرار قامت األمانة العامة لمجلس الوزراء  .8

اعداد تقرير  من أجل 18، 12التي تتعلق بالتوصيتين الختامية  25لغرض جمع المعلومات والبيانات

من أربعة أشخاص من موظفي وزارة العمل فريق كون تيسيداو، لجنة  إلىوتقديمه منتصف الفترة حولهما 

يترأسها رجل وفي عضويتها  1325الدولة لشؤون المرأة سابقاً باسم غرفة عمليات خطة الطوارئ لقرار 

 لتنفيذ الخطة. جدية لدى الفريقلم نلمس كمنظمات مجتمع مدني  .وإمرأة أخريين رجلين

عملت منظمات المجتمع المدني  ،متأزم وقلة الموارد ومصادر الدعممني الاألبالرغم من الوضع  .9

 في مجاالت ،1325اطار خطة الطوارئ للقرار  ازحين فيية للنساسحتياجات األاال بعض على توفير

التعليم ، والمنع الجنسي، الوقاية والعنف األسري العنف ضحايا لحاالت ةومتابع الدعم القانوني، رصد

الخدمات الصحية )لقاحات، فحص تقديم  إلى إضافة. االقتصادي وتوفير فرص العملالمهني و والتمكين

 فرش مالبس، االنسانية )طعام، المساعدات توفير على والعمل ،(توفير العالجدوري، الطوارئ، و

 االهلي السلم وبناء والتطرف االرهاب مكافحة في النساء دور النظافة(، وتعزيز ومستلزمات ةواغطي

  26االجتماعي. والتماسك والمصالحة

نوع ، لم تتضمن فقرات مستجيبة لل2016،  2015 ،2014 عوامكما ان الميزانية االتحادية لأل .10

تيجية السترامثل  ،السياسات الخاصة بالمرأةوجود معوقات تواجه تنفيذ  إلىوهذا يؤشر  ،االجتماعي

وخطة  الوطنيةالخطة و ،لنهوض بالمرأةل الوطنية ستراتيجيةلاو ،الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

يس تعهد رئولوية حكومية، بالرغم من يؤكد كذلك ان قضايا المرأة ليست أ، و1325لقرار الطوارئ 

الحكومي  األولويات الستراتيجية للبرنامجبوضع  2014الوزراء عند تشكيل الحكومة الجديدة في أيلول 

 القطاعية التي تبنتها الحكومة سابقاً.  بالعمل على تنفيذ الستراتيجيات 2018-2015المقترح 

تنظيم عدد من البرامج التدربيبة حول الميزانية المستجيبة للنوع  جرى خالل الفترة السابقة .11

 .27االجتماعي لعدد من الوزارات بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية

 

 

 (:18)المالحظة الختامية رقم  ةالقوانين التمييزيالثاني/ االطار الدستوري ولمحور ا

 تعديل الدستور:لجنة  -أ

                                                           
 2016 /1 /12بتاريخ  513 /26كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء رقم  م، ر، و / 25
 جلأ من نساء منظمة العراقية، ملاأل بإعداده ) جمعية شارك 2015 لسنة الطوارئ خطة بتنفيذ الخاصة المدني المجتمع منظمات عمليات لغرفة التقريرالموحد 26

 .(اإلنسان، ومنظمة مدخل العراق الصحي لحقوق حمورابي منظمة العراقية، ةأالمر رابطة بغداد، نساء جمعية السالم،
 /1d.Ad/6-4CEDAW/C/IRQ/CO 18، 12تقرير حكومة العراق الى لجنة السيداو حول المالحظتين الختامية  27

26 May 2016 6ص 
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ولم يجري للبرلمان  2007، التي قدمت تقريرها في 2009-2005تشكلت اللجنة في الدورة النيابية  .1

فشلت الكتل  2014-2010التصويت عليها، حسب ما ينص عليه الدستور. وفي الدورة النيابية الالحقة 

ستورية تنجح في إكمال تعديالت دولم  ،السياسية في التوافق على تفعيل عمل لجنة تعديل الدستور

علقة مشخصية بشأن األحوال المن الدستور  41بسبب تأزم الخالفات بينها. وبالتالي ظلت المادة ملزمة 

 . 2018 -2014بدون حسم. واستمر الحال في الدورة النيابية الحالية 

التي وفي واقع الحال رصدت منظمات المجتمع المدني عدداً من قرارات محاكم األحوال الشخصية  .2

رئيس مجلس  إلىورفعت شكواها المعدل،  1959لسنة  188تنتهك قانون األحوال الشخصية رقم 

يتم وضع لكن لم ووعد بالمتابعة، وأبدى تعاطفه مع الشكوى ، ت مباشرة معهفي لقاءا األعلى القضاء

 . 28حد لهذه االنتهاكات

 : ةالجعفرياألحوال الشخصية قانون  -ب 

د رجوع الوفد العراقي الرسمي وغير الحكومي من جنيف بعد حضور جلسة مناقشة تقارير العراق يبع .1

، صادقت الحكومة على تمرير مشروع قانون األحوال الشخصية 2014من قبل لجنة سيداو في شباط 

أثار ضجة كبيرة بين أوساط الراي العام عموماً، وبين  مما ،مجلس النواب لمناقشته إلىالجعفرية 

، تحت 2014آذار  2منظمات المجتمع المدني خصوصاً. أصدرت شبكة النساء العراقيات بياناً في 

القرار توقيت أشار البيان ان  عنوان "ال لمشروع القانون الطائفي المهين لكرامة المرأة وحقوقها".

شباط،  18د مناقشة تقرير العراق أمام لجنة اتفاقية سيداو في جنيف في مثير للتساؤل واالستهجان بُعي

من الدستور ومشروع قانون األحوال الشخصية الجعفرية بتحفظات اللجنة  41حيث حظيت المادة 

من  14لتكريسهما التمييز ضد النساء وتعارضهما مع مبدأ المساواة وعدم التمييز الوارد في المادة 

ا يؤشر توقيت اعالنه المتزامن مع احتفالية يوم المرأة العالمي تكريس الظلم دستور العراق. كم

والتعسف تجاه النساء واألطفال الذين يشكلون بحدود ثلثي المجتمع، وغياب اإلرادة السياسية في 

العمل وأكد البيان رفض هذا المشروع الخطير واالعتراف بحقوق المرأة ومشاركتها في صنع القرار. 

ومذكرة جمع تظاهرات ومؤتمرات وحوارات  –من الفعاليات الشعبية  اطه. كما نظمت عددعلى اسق

. تزامنت الفعاليات مع يوم المرأة العالمي، فتبنت المنظمات النسوية شعاراً ولقاءات اعالميةتواقيع 

 بعنوان "أراء في مشروع قانون األحوال إصدار كتابلحملتها "نساء العراق في حداد". كما جرى 

، تحلل أحدهما مشروع القانون من وجهة نظر قانونية وفقهية ،دراستينتضمن  29الشخصية الجعفرية"

انتاج بعض األفالم حول ظاهرة زواج  إلى إضافةوالدراسة الثانية من وجهة نظر نفسية واجتماعية. 

أصواتاً وكسبت الحملة حملة ضغط في داخل البرلمان ضد تشريع القانون.  رافق ذلكو. 30الطفالت

 .ومنهم وزيرة الدولة لشؤون المرأة من عدد من رجال الدين المعتدلين وشخصيات حكومية

بسحب  2014نتيجة الضغط الوطني والدولي، أصدرت الحكومة قراراً أخر في األول من نيسان  .2

وبعد . 2014نيسان  30ما بعد االنتخابات المقررة في  إلىمنوهين بتأجيل النظر فيه  ،مشروع القانون

مضي سنتين على تشكيل الحكومة الجديدة لم تناقش الحكومة مشروع القانون، لكن صدرت تصريحات 

من بعض المسؤولين مجددين الدعوة لتشريع القانون المذكور. كما جددت المنظمات النسوية دعوتها 

ً من أجندتها، ال سيما مع وجود ممارسات  قضائية للحكومة بضرورة اسقاط مشروع القانون تماما

                                                           
28http://www.iraqja.iq/view.2681 

 22/1/2015وفد شبكة النساء العراقيات يلتقي رئيس السلطة القضائية في بيان  29
  https://www.youtube.com/watch?v=YqZJfDVpfcQفيلم الصرخة  –العراقيات  منتدى االعالميات 30

http://www.iraqja.iq/view.2681
https://www.youtube.com/watch?v=YqZJfDVpfcQ
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، من خالل التساهل مع عقود 1959لسنة  188تعطل من تنفيذ أحكام قانون األحوال الشخصية رقم 

والمناطق  دنالمحاكم في الم إلىالزواج خارج المحكمة، التي تعقد من قبل رجال الدين بدون الرجوع 

ؤدي في مما ي القاصرين، فئة من الزوجين كال أو الزوجة تكون األحيان من كثير وفي ،31الريفية

حرمان أطفالهما من الحصول على المستمسكات الرسمية، وبالتالي حرمانهم من الخدمات  إلىالنهاية 

 الصحية التي توفرها الدولة وكذلك التسجيل في المدارس.   

 : الجنائي قانونالتعديل   -ج

رقم  كمات الجزائيةاوقانون اصول المح 1969لسنة  111رقم  قانون العقوباتمازال العمل مستمرا ب .1

بما ينسجم مع توجهات الستراتيجية الوطنية  لحد اآلنفيهما يحصل أي تغيير ولم  ،1971لسنة  23

 ة، وكذلك توصي32للنهوض بالمرأة بضرورة تعديل القانون الجنائي وتهيأة البيئة القانونية المساوية

بإلغاء أو تعديل مواد محددة في القانونين لما تتضمنه من تمييز واجحاف لكرامة  18رقم  لجنة سيداو

 . المرأة

وشهدت فترة السنتين الماضيتين ارتفاعاً ملحوظاً بما يسمى جرائم الشرف، وظاهرة انتحار النساء،  .2

ً لتسوية النزاعات العشائر كون المرأةتحيث  –وظاهرة "الفصلية" واالتجار بالنساء،   33.يةثمنا

ومرتكبو هذه الجرائم والممارسات ال تطالهم يد العدالة، وإن حدث ذلك، فغالباً ما تكون األحكام خفيفة 

للغاية تتراوح بين عدة اشهر وبضع سنوات. وتبقى النساء أسيرات لتشريعات ال تحترم كرامتهن 

 واالنصاف وسبل الوصول للعدالة.  حمايةال إلىويفتقدن 

 السفر توجيهات حول جواز -د

سنة  ةر كان أم أنثى لمن بلغ ثماني عشان لكل عراقي ذكراً  34تعليمات وزارة الداخلية( من 5أشارت )المادة 

زال يؤشر ممارسات  تلزم  ماالواقع  ذن ولي األمر. لكنأ إلىحق الحصول على جواز سفر دون الحاجة 

وغالباً ما يلعب  بشكل خاص. غير المتزوجات ت والنساءشابامر للبضرورة الحصول على موافقة ولي األ

 . 35المزاج الشخصي للموظف القائم بإصدار الجوازات في قبول أو رفض منح الجواز بحجج مختلفة 

 

 

 

 الوالية في القانون المدني -هـ 

 حيث جاء: 102، األم من الوالية على الصغير في المادة 1951لسنة  40حرم القانون المدني العراقي رقم 

و الوصي الذي نصبته كمة أ) ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المح

                                                           
31http://www.alsumaria.tv/news/166675/alsumaria-news/ar# 

 59ة  صأبيئة تشريعية وقانونية مناصرة للمر المحصلة االولى – ض بالمرأةللنهو الستراتيجية الوطنية 32
 2015النصف األول من  إمرأة كانت ثمناً لتسوية نزاع بين عشيرتين في شمال البصرة في 50مثل  33
 http://www.iraqinationality.gov.iq/central_information_ar.htmموقع وزارة الداخلية  34
ها صورت جواز سفر بحجة ان هامنح  2015تموز  5قسم الجوازات في   –مثال ما تعرضت له الناشطة انتصار الميالي حيث رفضت مديرية الجنسية في النجف  35

 لة، وتم اصدار الجواز في محافظة بغداد.، مما اضطرها لتقديم الشكوى للجهات المسؤوحجابالشخصية بدون 

http://www.alsumaria.tv/news/166675/alsumaria-news/ar
http://www.iraqinationality.gov.iq/central_information_ar.htm
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(. ففي هذا النص إنكار واضح لدور األم وهو غير جائز. إذ كيف يقدم مثالً وصي األب ووصي المحكمة

بضرورة تقديم األم على الجد على األم التي قد تكون هي الوصية إذا وافقت المحكمة على ذلك، بينما نعتقد 

أو ترك األمر للمحكمة لتقدير  ،م(وال الشخصية الذي منح الوصاية لألغيرها )كما جاء في قانون األح

ً  القانون بحكم الذي اعتبر األبمصلحة الطفل. كما البد من تعديل قانون رعاية القاصرين   القاصر على وليا

لكي المحكمة(،  ثم أبوه الصغير إن )ولي على نصت التي (27المادة ) حكم وفق على 36ذاتيةة أصلي وواليته

ينسجم مع ضرورة احترام حقوق المرأة والرجل في الوالية والوصاية. وهذه المادة تتعارض بشكل واضح 

المادة و ،/ ب وج 2من الدستور التي أقرت المساواة دون تمييز كما انها تتعارض مع المادة  14مع المادة 

 .سيداومن اتفاقية  و/16

  التوصيات 

 ةلى بقيوهذا التقييم ينسحب ع .ضعيف جداً  18 و 12سيداو المحرز بشأن تنفيذ توصيات لجنة ان التقدم 

يذ الحكومة العراقية لجنتكم الموقرة متابعة تنف إلىنتوجه  لذا ،لدولة العراق سيداوالتوصيات الختامية من لجنة 

 أساس التمييز على فجوةللتسريع بردم  ة وتدابير مؤقتةعلى اتخاذ خطوات جدية سريع هاحثو ،للتوصيات

 الجدي نحو:النوع االجتماعي، والعمل 

 1325لقرار تنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ  -

 .يعاتخص التوصيات الخاصة بتعديل التشر، وباأل2014للعراق لعام الختامية  لجنة سيداوتوصيات  -

الدولة وزارة لالوطنية البديلة  اآلليةالخاصة ب 19التوصية تشكيل الهيأة الوطنية لتمكين المرأة حسب  -

 المرأة.لشؤون 

صدر بناء تالتي قرارات العفو الحكومية  من مرتكبيها التي ترتكب ضد النساء ومعاقبةابعاد الجرائم  -

لنساء للضحايا من اوالعمل على جبر الضرر  ،امج المصالحة الوطنيةنبرضمن  سياسية توافقاتعلى 

 .هيلهنتأواعادة 

لتي وردت ا يةو تعديل المواد التمييزبما يضمن الغاء أ، 1969لسنة  111تعديل قانون العقوبات رقم  -

  .18التوصية  يف

 .األسرياالسراع في تشريع قانون الحماية من العنف  -

رة والطفل إلى ، هناك مشروع قانون لتجريم الختان مقدم من اللجنة النيابية للمرأة واألستجريم الختان -

 مجلس النواب. 

 

 

 

 

 نشاط شبكة النساء العراقيات والمنظمات غير الحكومية 

، في متابعة الفترةهذه كان من أبرز نشاطاته خالل  ،بعد عودة وفد شبكة النساء العراقيات من اجتماع جنيف

 :، هيتوصيات لجنة سيداوتنفيذ 

                                                           
36http://www.iraqja.iq/view.2915 
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ر الظل لسيداو اصدار كتابين باللغتين العربية واإلنكليزية، يتضمن التوصيات العامة للجنة سيداو وتقري .1

 لمنظمات المجتمع المدني ونص اتفاقية سيداو وبروتوكولها االختياري.

د المرأة المشاركة في مؤتمر عرض ومناقشة توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ض .2

 نيسان 2يذ والمتابعة، الذي نظم من قبل وكالة األمم المتحدة للمرأة في بغداد في آليات التنف -)سيداو( 

2014. 

في  ،ية سيداوالرصد والمتابعة لتنفيذ اتفاق نفذت شبكة النساء العراقيات أربع ورش تدريب خاصة بآليات .3

ناشط /ة في أربع مناطق جغرافية  84، شارك فيها 2014ي تشرين الثان -الفترة ما بين تشرين األول

مدرب/ة  20ها مختلفة، وكل ورشة استغرقت ثالثة أيام، سبقها عقد دورة مدربين لمدة ثالثة أيام شارك في

 من مختلف المحافظات.

بالقرار  الرصد لمنظمات المجتمع المدني الخاصتقرير  2015أطلقت شبكة النساء العراقيات في بداية  .4

 ، وتم عرضه في أكثر من محفل دولي.2014في العراق  لسنة  1325

ملية ع، األولى كانت حول 2015أيلول  4آب لغاية  29تنظيم ورشتي عمل في أربيل خالل الفترة من  .5

ياسات الجتماعي في السنائبة، وأخرى حول ادماج النوع ا 27التشريع والمهارات اإلدارية حضرتها 

 راقيين.العامة للمسؤوالت عن وحدة النوع األجتماعي في الوزارات العراقية، بإدارة خبراء عرب وع

لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا )مينا( في أيار  1325تنظيم منتدى األمن النسوي حول قرار  .6

من أجل حقوقهًن وفي سبيل السالم ، تحت عنوان: "مقاومة النساء للتطرف واإلرهاب ونضالهًن 2015

بلدان عربية.  6شخصية، من بينهم ممثالت لمنظمات نسوية من  180، حضره أكثر من 37واألمن"

وكذلك التعاون مع بعثة يونامي في العراق في عقد المؤتمر الوطني لتمكين النساء لمعالجة أثر االرهاب 

على معاناه المرأة في المنطقة في ظل . كال المؤتمرين استهدفا تسليط الضوء  201538في آب 

الصراعات والحروب، وتعزيز دور النساء في مكافحة االرهاب والتطرف وبناء السلم االهلي 

 .1325قرار لخطة العمل الوطنية تطبيق والمصالحة والتماسك االجتماعي، بالتركيز على 

لرأي حول ظاهرة التحرش بالنساء، أطلق منتدى االعالميات العراقيات نتائج استطالع ا 2015في أيلول  .7

وقدم رسمياً إلى لجنة المرأة واألسرة والطفل كجزء من حملة  ،في وسائل االعالم هنشرت نتائجحيث 

 واإلسراع بإصدار قانون الحماية من العنف األسري. المدافعة لتعديل القانون الجنائي

اكدت ان  العينات% من 84% من النساء يتعرضن للعنف، وإن 77ان  تضمنت نتائج االستطالع

% منها اكدن اصابتهن بعاهات نفسية وجسدية بسبب 63الرجال اكثر ممارسة للعنف من النساء.  وإن 

% ممن تعرضن للضرب لم يقدمن شكاوى الى مراكز الشرطة بسبب الخوف 92تعرضهن للعنف. و 

 من العائلة والحفاظ على السمعة. 

                                                           
 وسط وشمال افريقيا.من النسوي لمنطقة الشرق األربيل الصادر عن منتدى األأ اعالن 37
 موجز عن المؤتمر الوطني وأهم التوصيات الختاميةورقة  38
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 سلطة وغياب االمنية االوضاع تردي إلى هنمن%78  نسبة أشارتوعن أسباب تفشي هذه الظاهرة، 

 عن الشباب وعزوف الفقر نسبة وارتفاع االقتصادي الوضع إلى السبب أرجعن منهن %70 و ،القانون

 علنتأ كما الدولة، مؤسسات في االجتماعي النوع اساس على التمييز وجود إلى أشرن %69 و ، الزواج

 هذه أزدياد في الواضح أثرها لها كان الجنسين بين الفصل التربية وزارة اعتماد بان %60  نسبة

 ارتفاع في اثرت البعض لدى الطائفية النزعة بان المبحوثات من %49 نسبة أشارت وكذلك الظاهرة،

قانون % منهن بضرورة وجود 43الحلول لظاهرة العنف األسري أجابت نسبة  عن ماا .التحرش نسبة

إللغاء األحكام التي تتضمن  1969لسنة  111، وتعديل قانون العقوبات العراقي رقم لمعاقبة المتحرش

تعميم ارقام الفضائيات لالتصال ، ك% أكدن أهمية االعالم والتوعية 36، و عنفاً وتمييزاً ضد المرأة 

اعتماد ، ويير المناهج الدراسيةوتغ % اقترحن حلوالً اخرى كالتعليم االلزامي21بالجهات المسؤولة ، و 

  .39المتنورة والتربية الدينية المدنيةالتربية أساليب 

ت للحد من االنتهاكات والممارساحملة واسعة  2015/2016ظمت جمعية الفردوس العراقية خالل ن .8

ممارسات الخاطئة باسم الدين والتقاليد العشائرية تمارس ضد المرأة في محافظة البصرة، من هذه ال

المحكمة.  الفصلية، والزواج  باإلكراه، وتعطيل الزواج بسبب ما يعرف بـ ) النهوة (، والزواج خارج

وخ سعة ضمت العشرات من شيجرى تنفيذ مجموعة متنوعة من األنشطة والفعاليات، بعقد لقاءات وا

لك النشطاء وكذ العشائر ورجال الدين، وممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في محافظة البصرة،

خ العشائر في حقوق االنسان وحقوق المرأة، كان من نتائجها التوقيع على وثيقة عهد عشائرية بين شيو

شكال أوجمعية الفردوس العراقية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، تضمنت استنكاراً وادانة لكل 

اع عن ممارسة لحل النزاعات، واالمتنالعنف التي تتعرض لها النساء، وأبدوا تعهدهم لدعم سلطة القانون 

 "الفصلية" باستخدام المرأة كضحية لحل النزاعات العشائرية والقبلية.

 من الوطني ، ندوة حوارية مع الكادر المتقدم لجهاز األ2016 /3 /14تنظيم شبكة النساء العراقيات في  .9

ار يات تنفيذه ضمن االطوآل 1325)المدراء العامون ومعاونيهم( حول مضامين قرار مجلس األمن 

الوطني، بهدف زيادة وعي العاملين في المؤسسات األمنية بخصوصية وضع المرأة في الصراع، 

ة لتنفيذ ملنسان للنساء والفتيات من خالل تبني سياسة وطنية شاضمان حمايتها وااللتزام بحقوق اإلو

 1325قرار مجلس األمن 

ء ع شبكة النسام تطبيق االليات الدوليه لحمايه حقوق المراه في العراقرصد مجموعة  عملفريق مع للمتابعه 

 :العراقيات

 

Manal Putros, +1(619)6336394, manal582003@yahoo.com  
Hanaa Edwar, +9647901919286, baghdad@iraqi-alamal.org  
Basma AlKhateeb, +1(619)504-8480, bakteb@yahoo.com  
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