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كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد املهدي
االسرتاتيجية الوطنية املناهضة للعنف القائم على النوع االجتماعي

عىل مدى عقد طويل من الزمن واجه الشعب العراقي ظروفا قاسية نتيجة السياسات الخاطئة و االزمات املرتاكمة و 
الحروب املدمرة داخليا و مع دول الجوار و وكان طبيعيا ان ترتك هذه املعاناة الشاملة التي مل تقترص عىل نوع دون 
اخر او مكون اجتامعي و ديني و قومي دون اخر و اثرها البالغ عىل حياة العراقيني , فالعنف ال يجلب غري العنف و 
القسوة و حكم الشعب بالحديد و النار ولدت اجياال محطمة و محبطة و ناقمة و ويف ظل التحول من الدكتاتورية 
اىل الحكم الدميقراطي تفجرت تلك املعاناة الطويلة و اصبح امام العراقيني للمرة االوىل فرصة للتعبري عن انفسهم و 

معتقداتهم و كشف حجم املعاناة الكبرية و العذابات التي تركت أثرا بالغا يف األنسان و البيئة عىل حد سواء.
أنتبه املرشع العراقي اىل حقوق املرأة و الطفل ضمن باب الحقوق يف الدستور العراقي التي يجب ان يتمتع بها 
كل شعب ميتلك مقومات الحياة و رغبة و طموحا كبريا نحو األستقرار و نيل الحقوق و التمتع بها كأي شعب أخر.

وقد نص الدستور العراقي عىل أن العراقيون متساوون أمام القانون دون متييز بسبب الجنس و العرق , القومية , 
األصل , اللون, الدين,املذهب, املعتقد, الوضع , االقتصادي , أو األجتامعي )املادة 14( 

)ولكل فرد الحق يف الحياة و األمن و الحرية , وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تغيريها اال وفق القانون و 
بناء عىل قرار صادر من جهة قضائية مختصة( )املادة 15( و تكفل الدولة حق االمومة و الطفولة و الشيخوخة و 
ترعى النىْش و الشباب ....اىل أخر املواد الدستورية لو يتوقف الرصاع بني الخري و الرش و بني إرادة الحياة و إرادة 
تعطيل الحياة، و شاهد العامل أبشع صور األذالل و األستعباد للمرآة العراقية و للطفل من قبل أصحاب األفكار 

املظلمة من عصابات االرهاب مبسمياتها املعروفة سيئة الصيت.
قاوم شعبنا األرهاب بكل ما أستطاع من قوة و صالبة ، كانت مقاومته عنواناً بارزاُ يف مسرية الكفاح من أجل 

حياة أفضل ، و دفعت النساء خصوصاُ, و دفعت النساء خصوصاُ مثناً باهضاً من حريتهن و كرامتهن التي أنتهت 
بأشكال مختلفة, مرة بتوظيفهن الرتكاب جرائم قتل وإبادة و تحويلهن اىل انتحاريات و مرة باألضطهاد و سلب 
الحقوق و السبي ، و األيزيديات مثاالً فام زال هناك حتا األن اعداد غري معروفة يف حكم األخفاء و األرس بعد 

مرور أكرث من عام عىل هزمية داعش يف العراق . 
وضعت الحكومة العراقية يف برنامجها كل هذه القضايا و األثار النفسية بنظر األعتبار ، و اعطتها أهتامما و 
أولوية ملحاربة املفاهيم الخاطئة بتغليب نوع أجتامعي عىل أخر سعياً لتحقيق املساواة األجتامعية و تكافؤ 
الفرص و زيادة مشاركة املرآة يف الحياة يف الحياة أخذين بنظر األعتبار األثار التي تركتها النزاعات عىل املرأة 

بجميع األبعاد األجتامعية و النفسية و االقتصادية و غريها. 
و ألن الحكومة تنظر اىل جميع املواطنني بعني املساواة فقد وضعنا يف برنامجنا الحكومي تحقيق نهضة أجتامعية 
و اقتصادية و تنموية شاملة ، و بعد تحقيق األستقرار يف املناطق املحررة و إطالق املشاريع الخدمية يف عموم 

العراق التي ترضرت فيه جميع املحافظات خالل الحرب عىل األرهاب ، و خلفت الحرب آالف العوائل املحرومة 
و النساء و األرامل و الثكاىل و األطفال االيتام يف عموم محافظات العراق التي قاتل ابناءها يف الحرب و قدموا 
أنفسهم فداًء لتحرير األرض و األنسان , و كانت املرآة يف املقدمة و سطرن أروع قصص البطولة و التضحية، و 
يف هذا األطار نخوض حرباً أخرى ضد الفساد الذي يعيق الكثري من توجهاتنا اإلصالحية و يعنق الظواهر السيئة 
يف املجتمع و يغذيها كام يتصدى للخطاب املتطرف الذي مييز بني البرش عىل أساس النوع و القومية و املذهب و 

يحاول أعادة األوضاع اىل نقطة الصفر 



نسعى بجد لتمكني املرأة و زيادة مشاركتها يف الحياة السياسية و االقتصادية و تكافؤ الفرص و اإلجور و توفري 
التعليم و إيجاد بيئة حامية للنساء و الفتيات. 

و يف هذه املناسبة التي نسعى خاللها لتحقيق العدالة أشيد بدور املرأة العراقية التي واجهت أقىس الظروف، و 
ميألين األمل بغد أكرث أرشاقاً حني ارى املرأة يف أعىل مواقع املسؤولية و اإلدارة و مجاالت الفن و االبداع ، كام أشيد 
بالنساء اللوايت يبذلن جهوداً مضنية يف الدفاع عن حقوق املرأة يف منظامت املجتمع املدين ، و يف دارة متكني املرأة 
خصوصاً نعم، نعلم أن ما قمنا به لحد األن ليس هو الطموح بل هو أقل بكثري عام نرغب بتحقيقه، لكننا بدأنا 
ووضعنا أقدامنا عىل الطريق الطويل و كلنا عزم و أرادة عىل تحقيق األهداف السامية التي تحلم بها كل امرأة 

عراقية و كل فتاة و طفل.
أننا جادون و منلك اإلرادة العالية عىل تحقيق هذه األهداف ، و بتعاوننا سيكون غد العراق أفضل لرجاله و 

نسائه و أطفاله. 



كلمة السيد األمني العام ملجلس الوزراء الدكتور مهدي العالق
بمناسبة إنجاز االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي

بسم هلل الرحمن الرحيم...
یطیب يل أن أبارك جھود إعداد االسرتاتیجیة الوطنیة ملناھضة العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي لألعوام

)2018– 2030( التي ستكون دلیال منھجیا ورافدا حقیقیا للوقوف بوجه كل أعامل العنف واالضطھاد ضد املرأة.

فقد كان العراق وال یزال مساندا لكل الجھود الرامیة إلعطاء الدور الحقیقي للمرأة يف جمیع املیادین وإنقاذھا من

التمییز العنرصي والتعنیف الجسدي والتھجیر القرسي وغیرھا من األفعال التي أثرت بشكل كبیر عىل بناء املجتمعات

بشكل سلیم ومنظم.

وال یخفى عىل الجمیع ما تعرضت له املرأة العراقیة بعد احتالل مدینة املوصل ومناطق أخرى من قبل قوى الرش

والظالم التي متثلت بتنظیم داعش اإلرھايب وما رافق ھذا االحتالل من حیف وانتھاكات كبیرة وقعت عىل املرأة

العراقیة، فضال عن تعرضھا للكثیر من املشكالت بسبب األوضاع السیاسیة واألمنیة التي مرت بالعراق.

وبعد االنتھاء والقضاء عىل تنظیم داعش اإلرھايب بفضل املالحم التي سطرتھا قواتنا األمنیة البطلة بكل صنوفھا،

البد من القول أن وجود اسرتاتیجیة حقیقیة تسعى إىل النھوض باملرأة العراقیة یُعد مطلبا ملحا لالرتقاء بالواقع النسوي

من خالل توفیر الحامیة القانونیة وضامن سن القوانین والترشیعات التي تتناسب مع وضعھا وتعزز مشاركتھا يف بناء

مجتمع ینعم بالخیر واألمن والسالم.

ومن خالل اطالعنا عىل ھذه االسرتاتیجیة وجدناھا شاملة قامئة عىل منھجیة عمل، وضعت مبدأ )الرشاكة( من ضمن

أولویاتھا من خالل إرشاك وزج جمیع مؤسسات الدولة، والجھات الحكومیة، ومنظامت املجتمع املدين، والجھات

الدولیة الساندة لخلق بیئة تشاركیة یكون جل اھتاممھا تطبیق بنود وفقرات االسرتاتیجیة لتحقیق األھداف املرجوة،

ومتكین املرأة العراقیة اجتامعیا واقتصادیا من أداء دورھا يف املجتمع.

ویقع العبء األكرب عىل الجھات القطاعیة الحكومیة التي ال بُد لھا أن تقدم جھودا كبیرة يف مجال تطویر واقع املرأة

وتعزیز حقوقھا ومكافحة جمیع حاالت التمییز القائم عىل النوع االجتامعي.

إن تنفیذ ھذه االسرتاتیجیة یتطلب آلیات تعاون وتنسیق قادرة عىل توحید جھود جمیع املؤسسات الحكومیة واملجالس

املحلیة، فضال عن رضورة الرتكیز عىل املحاور االساسیة يف االسرتاتیجیة وإعطائھا األولویة يف التنفیذ. كام تجدر

اإلشارة إىل أن دور منظامت املجتمع املدين ال یقل شأنا عن بقیة الجھات التي أرشنا لھا يف املشاركة بصیاغات

برامج ونشاطات ترعى النساء الناجیات من العنف بكافة اشكاله من أجل تأھیلھن ومتكینھن ذاتیا من أداء دورھن يف

املجتمع.

ختام ا،ً یعد اإلعالم أحد أھم املفاصل التي یمكن أن تُوظف يف دعم قضایا املرأة، عطفا عىل أھمیة ما تقدمھ وسائل

اإلعالم مبختلف توجھاتھا من جھود داعمة للمرأة من خالل بث الربامج التوعویة والتثقیفیة التي تحذر من العنف

األرسي والجسدي واملخاطر النفسیة التي یمكن أن تتعرض لھا النساء املعنفات.

كام یمكن إعطاء وسائل اإلعالم األولویة والریادة يف االھتامم بأخبار وقضایا املرأة، من خالل تناول بعض قصص

النجاح التي حققتھا الكثیر من النساء العراقیات يف املجاالت االجتامعیة واالقتصادیة واإلنسانیة والسیاسیة، فضال عن

األھمیة الكبیرة التي یمكن أن یقدمھا االعالم يف تغییر الصورة النمطیة والتقالید املجتمعیة التي أرضت بقضایا املرأة.

األمین العام ملجلس الوزراء

رئیس لجنة السیاسات السكانیة يف العراق

الدكتور مھدي محسن العالق



كلمة السيدة مدير عام دائرة تمكني املرأة  د. ابتسام عزيز
بمناسبة إطالق االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي

مبناسبة إنجاز االسرتاتیجیة الوطنیة ملناھضة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ال یسعنا إال أن نبارك ھذه الجھود
املثمرة التي أسھمت يف إنجاز إطارا وطنیا یتمحور حول أھم القضایا الرئیسیة التي تھتم بتنمیة قطاع حامیة النساء 

والذي متخض عن تطویر ھذه الوثیقة الوطنیة لألعوام 2018 لغایة 2030
إذ أن حكومة جمھوریة العراق دأبت عىل دعم حق النساء يف العیش الكریم من خالل إقرار دستور وطني أكد عىل

مبدأ املساواة يف الحقوق بین الجنسین وھذا دلیل عىل ضامن ودعم حقوق النساء يف التمتع بكافة الحقوق.
وقد تأيت ھذه الوثیقة لتكون إطارا وطنیا یحدد مفاصل القوة ونقاط الضعف املوجودة يف سیاق األطر الوطنیة والتي
تحتاج إىل تضافر للجھود الوطنیة لدفع عملیة تحسین ھذه األطر واستثامر نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وال

یخفى علینا جمیعا ما واجھتھ املرأة العراقیة من ظلم وحیف من قبل عصابات داعش اإلرھابیة التي انتھكت وبشكل
سافر كل مدونات الحقوق اإلنسانیة.

وبعد حقبة الظالم التي مرت تسعى حكومة جمھوریة العراق إىل النھوض من جدید لتطویر وتعزیز قطاع حامیة
النساء وتعزیز كرامتھن كنصف للمجتمع العراقي والذي سیعول علیھن يف جزء كبیر يف عملیة إعادة االستقرار

والتنمیة ملا بعد التحریر
إذ تعترب ھذه الوثیقة نقطة انطالق جدیدة تؤرش أدوار كل قطاع حكومي وغیر حكومي قامئا عىل مبدأ الرشاكة يف
العمل ومبدأ تكامل األدوار؛ مام یعكس منھجیة تنمویة حقیقیة ستسھم بعملیة التعايف من األزمات وتحسین أوضاع

النساء يف العراق إذا ما تم تطبیقھا بشكل فاعل ودقیق.
وستبذل دائرة متكین املرأة الجھد األكرب لضامن تطبیق بنودھا ومحاورھا بشكل ممنھج قامئا عىل مبدأ املشورة

والتخطیط املشرتك لضامن صحة التطبیق.
وختاما، نؤكد عىل دور صناع القرار يف ضامن تطبیق ھذه اإلطار الوطني املھم من خالل ضامن الترشیعات

الساندة وتخصیص املوازنات الداعمة لكل محور يف محاور ھذه الوثیقة املھمة.

والسالم علیكم ورحمة لله وبركاته.
د . ابتسام عزیز

مدیر عام دائرة متكین املرأة العراقیة



كلمــة صندوق األمم املتحدة للســكان

وتعّد  التزمت الحكومة العراقیة بتحقیق أھداف التنمیة املستدامة، وفقا لرؤیة العراق للتنمیة املستدامة )2015 - 2030(  
أھداف التنمیة املستدامة مبثابة خطة للجمیع من أجل تحقیق مستقبل أفضل وأكرث استدامة، حیث أن الھدف رقم 5
یرمي إىل تحقیق املساواة بین الجنسین، ومتكین املرأة، مع غایات تشمل املساواة السیاسیة واالقتصادیة واالجتامعیة،
مبا يف ذلك، عىل سبیل املثال ال الحرص، إنھاء جمیع أشكال التمییز والعنف ضد النساء والفتیات، والقضاء عىل جمیع

املامرسات الضارة، وضامن مشاركة كاملة وفعالة للنساء، وضامن تكافؤ الفرص، وضامن حصول الجمیع عىل
الصحة الجنسیة واإلنجابیة، والحقوق الجنسیة واإلنجابیة.

ويف ھذا الصدد، یعترب إقرار االسرتاتیجیة الوطنیة املحدثة ملكافحة العنف ضد النساء والفتیات فوزا آخر للنساء 
والفتیات يف العراق. یفخر صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( بأنه تعاون مع حكومة العراق، وبخاصة مدیریة

متكین املرأة، من أجل تطویر ھذه االسرتاتیجیة الوطنیة.
وتعّد املصادقة عىل االسرتاتیجیة الوطنیة املحدثة ملكافحة العنف ضد النساء والفتیات ترجمة حقیقیة اللتزام حكومة
العراق واألمم املتحدة باتخاذ التدابیر واإلجراءات الكفیلة بالحؤول دون العنف ضد النساء والفتیات، ومنعه، واالستجابة
له. توفر ھذه االسرتاتیجیة إطارا إرشادیا عاما یمكن أن یستأنس به صانعو السیاسات والقرارات التخاذ إجراءات

ملموسة لحامیة الناجیات، ومنع العنف ضد النساء والفتیات.
يف عام 2018 دخل العراق مرحلة جدیدة من اإلعامر والتنمیة. ومع ذلك، لن یكون ھناك بناء سالم مستدام، أو إعادة

اإلعامر، أو التنمیة إذا استمر انتھاك حقوق اإلنسان للنساء والفتیات، وطاملا كانت ھناك امرأة واحدة، أو فتاة واحدة
تعاين من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

ویعرب صندوق األمم املتحدة للسكان عن وقوفه عىل أھبة االستعداد، بوصفه وكالة من وكاالت األمم املتحدة املفوضة
واملخولة بقیادة الجھود يف مجاالت منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة لھ، من أجل تزوید حكومة

العراق بكل أنواع الدعم الالزم لإلیفاء بالتزاماتھا الدولیة يف مجال حقوق اإلنسان، من خالل العدید من السبل، مبا يف
ذلك تنفیذ االسرتاتیجیة الوطنیة ملكافحة العنف ضد النساء والفتیات لتحقیق املساواة يف الحقوق واالحرتام للجمیع.

الدكتور أولوریمي سوجرنو
ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان، العراق
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"إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إال كريم وما أهانهن إال لئيم"
)حديث نبوي شريف(

العنف ضد املرأة ظاھرة عاملیة. 
تأخذ أشكاال متنوعة من العنف الجسدي والنفيس والجنيس واملامرسات الضارة املھددة لصحة املرأة واستمراریة حیاتھا 

وإمكاناتھا كإنسان، وھي واحدة من أكرث انتھاكات حقوق اإلنسان انتشارا واتساعا.ً
 إذ متارس أعامل العنف ضد املرأة يف املجتمعات التقلیدیة واملعارصة عىل حد سواء، فرتتفع معدالتھا وتتنوع أشكالھا 

بحیث تغطي جمیع الفئات العمریة واملستویات االجتامعیة والتعلیمیة واملساحات الجغرافیة.
وھي ظاھرة تشكل عقبة رئیسة أمام القضاء عىل التمییز وعدم املساواة بین الجنسین عىل مختلف املستویات1.

ويف املجتمعات التقلیدیة، نجد العنف راسخا يف األعراف الثقافیة، واملنظومات القیمیة والذكوریة.
بحیث أصبح العنف مربرا ومقبوال إىل حّد ما، من قبل الرجال والنساء عىل حد سواء، حیث یربرون رشعیة تلك 

املامرسات باعتبارھا "طبیعیة" و"حق"، مام جعل النساء یتصورن أن من مصلحتھن الحفاظ عىل عالقات القوة القامئة 
ملصلحة الرجل، عىل الرغم من اآلثار السلبیة التي تلحق بھن يف املدى الطویل.

لقد شھد القرن الحادي والعرشین العدید من النزاعات والرصاعات املسلحة ذات األبعاد السیاسیة واالقتصادیة،
التي تركت آثارھا السلبیة عىل الفرد واألرسة واملجتمع واالقتصاد. تفاقمت اآلثار السلبیة لتلك الرصاعات وتسببت

يف ظھور أشكال جدیدة من العنف األرسي واملجتمعي كاتخاذ السبایا، واالنتحار، واالختطاف.
ويف العراق، ال یعد العنف القائم عىل النوع االجتامعي )GBV( قضیة معارصة، بل ظاھرة لھا مدلوالت تاریخیة

ارتبطت بضغوطات الحیاة والتمسك بالقیم والتقالید املبنیة عىل ذكوریة املجتمع بكل مجاالتھ الحیاتیة، وامتدت 
وتفاقمت تجلیاتھا عرب الزمن. 

ويف ظل بیئة ھشة ومضطربة غیر آمنة امتدت آلماد طویلة تعد مجاال خصبا لظھور وتنمیة أشكال جدیدة للعنف يف 
كل من األرسة واملجتمع، ال سیام بعد یونیو/حزیران 2014 عندما واجه العراق مجموعة واسعة من املواقف املتدھورة، 

مبا يف ذلك سیطرة التنظیامت اإلرھابیة عىل أكرث من ثلث مساحة العراق، وتدھور أسعار النفط العاملیة، مام أدى إىل 
تراجع إیرادات العراق النفطیة، وارتفاع العجز يف املوازنة االتحادیة، وموجات نزوح ألكرث من 4 ملیون شخص، وارتفاع 

يف معدالت البطالة لتصل إىل 28 % عام 2017 ، وارتفاع يف معدالت الفقر لتصل نسبته إىل 41 % يف املناطق التي 
تعرضت الحتالل التنظیامت اإلرھابیة.

ھذا الواقع املریر لبیئة العراق االقتصادیة واالجتامعیة والسیاسیة واألمنیة تسبب يف أشكال جدیدة من العنف ضد
النساء والفتیات، ناھیك عن كونھا تحویل األولویات واملوارد لتنفیذ االسرتاتیجیة الوطنیة ملكافحة العنف ضد النساء

األوىل 2013- 2017 ومبا أن العراق مصمٌم عىل تنفیذ أھداف التنمیة املستدامة )SDG( 2015-2030 عرب تبني الخطط 
والسیاسات املستجیبة لرؤیة العراق 2030 ، قررت دائرة متكین املرأة التابعة لألمانة العامة ملجلس الوزراء، وبالتعاون 
مع صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( ، تحدیث اسرتاتیجیة العنف لتستوعب كافة تغیرات ما بعد عام 2014

وكذلك لتستجیب للھدف الخامس من أھداف التنمیة املستدامة، وال سیام املقصد رقم 2 "القضاء عىل كافة أشكال
العنف ضد النساء والفتیات يف النطاقین العام والخاص، مبا يف ذلك اإلتجار بالبرش، واالستغالل الجنيس وغیره من

أنواع االستغالل."
وستكون ھذه االسرتاتیجیة املحدثة مبثابة دلیل عمل لكافة القطاعات والجھات، من أجل منع العنف ضد النساء 

والفتیات يف العراق.

مقدمة:
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 تم تحدیث االسرتاتیجیة الوطنیة ملناھضة العنف ضد املرأة 2013 - 2017 بناًء عىل املنھجیات اآلتیة: -
* مبدأ الرشاكة والذي جمع األطراف املعنیة من املؤسسات الحكومیة، والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدين.

* سلسلة من االجتامعات وورش العمل من أجل العصف الذھني لتحدید األولویات األساسیة وأھدافھا وفقا ملستجدات
. األوضاع ما بعد عام 2014

* مراجعة االسرتاتیجیات ملناھضة للعنف األرسي و/أو العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البلدان العربیة لالستفادة
من منھجیتھا، ونتائجھا وتوصیاتھا.

* مراجعة األبحاث النظریة والتطبیقیة التي تركز عىل العنف.
* االستبانة للحصول عىل املعلومات ذات العالقة من الوزارات املعنیة لتحدید االحتیاجات والفجوات واألولویات.

* مراجعة األطر القانونیة والترشیعات.

االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 2013 - 
2017

األھمیة
 تم تبني االسرتاتیجیة الوطنیة 2013 - 2017 لتكون القاعدة األساسیة لتحقیق اآليت: - 

* توفیر إطار قانوين وترشیعي وتنفیذي لحامیة حقوق اإلنسان للنساء يف العراق.
* توفیر إطار شامل لبناء القدرات مع الرتكیز عىل النساء.

* إبراز الحقوق الشاملة للمرأة لتحقیق التمكین، مبا يف ذلك التعلیم والصحة والتدریب واإلسكان.
* تعزیز العائلة بوصفھا نواة السلم املجتمعي.

* نرش ثقافة تشجب العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتمییز ضد املرأة من خالل توفیر )خطة أو دلیل عمل(
ملؤسسات الدولة واملجتمع لحامیة النساء وضامن حقوقھن بوصفھن أعضاء أساسیون يف املجتمع.

تؤكد ھذه النقاط أھمیة االسرتاتیجیة الوطنیة يف مجتمع یعاين من أزمات وانتھاك لحقوق اإلنسان وحدت من 
الحریات.

أثبت إعداد االسرتاتیجیة الوطنیة واملصادقة علیھا مدى التزام الحكومة العراقیة يف التصدي لقضایا العنف ضد النساء،
فضال عن تنفیذھا ملسؤولیاتھا تحت مظلة اإلطار القانوين الدويل.

يف ظل االسرتاتیجیة الوطنیة 2013 - 2017 ، تحققت اإلنجازات التالیة: -
• تشكیل 16 مدیریة حامیة األرسة والطفل يف وزارة الداخلیة.

• إطالق خط ساخن للناجیات من العنف القائم عىل النوع، حیث تجد املعنفة استجابة رسیعة من قبل ضابطات
وباحثات اجتامعیات.

• تفعیل دور الرشطة املجتمعیة يف دعم مدیریات حامیة األرسة والطفل.
. • إقرار بروتوكول اإلدارة الرسیریة لالغتصاب من قبل وزارة الصحة عام 2017

• تبني ونرش إجراءات التشغیل القیاسیة ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة لھ.
• فتح مالذ آمن للناجیات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي تحت إرشاف وزارة العمل والشؤون

االجتامعیة، يف بغداد.
• زیادة مستوى الوعي عىل املستوى االجتامعي حول قضایا العنف القائم عىل النوع، من خالل حملة وأنشطة

مكثفة من قبل الحكومة، واملجتمع املدين واإلعالم.

منهجية العمل
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الحاجة إىل التحديث:

كانت األزمة اإلنسانیة التي واجھت العراق منذ عام 2014 واحدة من أكرب املشكالت وأكرثھا انتشارا يف العامل،
وبالتايل فقد غیرّت السیاقات السیاسیة، واالقتصادیة واالجتامعیة إىل حد كبیر. وكام ھو الحال يف جمیع األزمات

اإلنسانیة، تأثرت النساء والفتیات بشكل كبیر. وقد أدت جمیع ھذه األمور إىل زیادة عرضة النساء والفتیات العراقیات
للخطر، فضال عن عوامل خطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وتصف العوامل التالیة تلك التغییرات السیاقیة:

• النزوح الداخيل، وما أفرزه من انعكاسات خطیرة عىل األمن اإلنساين، ويف مقدمتھ العنف وتداعیاتھ عىل
، النساء والفتیات. فمن بین 4 مالیین نازح بحسب تقدیرات وزارة الھجرة واملھجرین حتى نھایة عام 2017

یتوقع أن أكرث من نصف ھذا العدد ھو من النساء. وقد ذكر أن النساء والفتیات قد تعرضن النتھاك حقوقي،
مبا یشمل االغتصاب، واالتجار بالبرش.

• تفيش قضایا املخدرات التي تؤثر عىل املرأة، إما من خالل التعرض املبارش، أو من خالل آثاره عىل أحد
أفراد العائلة.

• الركود االقتصادي وتعطل التنمیة االقتصادیة.
• تراجع مؤرشات التنمیة البرشیة مام أوجب تعدیل األولویات واالسرتاتیجیات الرئیسة، متاشیا أیضا مع

اإلطار الدويل واإلقلیمي يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي، والعنف ضد النساء والفتیات.

ومن أجل أخذ املعطیات البیئیة املذكورة أعاله بالحسبان، اتخذ العراق خطوة نحو تحدیث االسرتاتیجیة 
الوطنیةملناھضة العنف ضد املرأة 2013 - 2017.

ولدى إعداد االسرتاتیجیة الوطنیة ملكافحة العنف ضد النساء والفتیات 2018 - 2030 أولیت عنایة خاصة للعوامل 
التالیة:

* تضمین وقیاس آثار الصدمة املزدوجة التي واجھھا العراق منذ عام 2014 ، وال سیام ما یتعلق بكیفیة انعكاس ھذه
الظواھر عىل مختلف أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

* شمول كافة النساء، مبا فیھن النازحات، وذوي االحتیاجات الخاصة والناجیات من النزاع املسلح.
. * التخطیط االسرتاتیجي البعید املدى الذي یغطي الفرتة من 2018 لغایة 2030

* تضمین القضایا االجتامعیة املستجدة، والتي تشكل عامال رئیسا يف املساھمة يف مختلف أشكال العنف ضد النساء
والفتیات، كاإلدمان عىل املخدرات، والجریمة املنظمة، واالنتحار.

* تشخیص الثغرات القانونیة يف الترشیعات القامئة.
* استخدام منوذج البناء التحلیيل وفقا ملعطیات تحلیل )SWOT Analysis( من أجل تشخیص العوامل السلبیة

واإلیجابیة للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
* االستئناس بالبیانات املتوفرة، رغم أن ھذه املحاولة مقیدة إىل حد كبیر وذلك لغیاب البیانات الوطنیة فیام یتعلق

بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
* ربط ھذه االسرتاتیجیة بأھداف التنمیة املستدامة، ورؤیة العراق لعام 2030 ، وخطة التنمیة الوطنیة 2018- 2022 ، 

واسرتاتیجیة التخفیف من الفقر 2018 -2022.
* ضامن آلیات لتنسیق ومتابعة االسرتاتیجیة.
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اإلطار املرجعي:

یوضح املخطط أدناه األطر التي متت اإلفادة منھا إلعداد ھذه االسرتاتیجیة.



العنف القائم على النوع االجتماعي  

الفصل الثاني

- التعریف

- أشكال العنف

- أسباب العنف وكلفه

5
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العنف القائم على النوع االجتماعي: التعريف واالشكال املختلفة

التعریف:
وفقا ملعیار مقبول دولیاً، فیام یيل التعریف الوطني للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف العراق:

"ھو مصطلح واسع یشیر إىل كل فعل مؤذ یرتكب، رغام عن إرادة الشخص، ویكون قامئا عىل أساس االختالفات
املرسومة اجتامعیا )للنوع االجتامعي( بین الذكور واإلناث. وتتضمن األفعال التي تلحق رضرا جسمیا، أو جنسیا،

أو عقلیا، أو معاناة، أو تھدید مبثل ھذه األفعال، أو إجبار، أو أي نوع آخر من الحرمان من الحریة. ویمكن أن تحدث
رّسا أو عالنیة".

للمزید من التفاصیل حول الدالالت املفاھیمیة للعنف انظر امللحق.

أشكال العنف:
األشكال االساسیة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي:

• العنف الجسدي: عمل من أعامل العنف الجسدي الذي ال یكون جنسیا بطبیعته. وتشمل األمثلة عىل ذلك:
الرضب، أو الصفع، أو الخنق، أو القطع، أو الدفع، أو الحرق، أو الرمي بالرصاص، أو استخدام أي أسلحة،

أو الھجامت بالحامض، أو أي فعل آخر ینتج عنه أمل أو إزعاج أو إصابة.
• العنف الجنيس: أي شكل من أشكال االتصال الجنيس بدون رضا، ال یسفر عن أو یتضمن اإلیالج. وتشمل
األمثلة عىل ذلك: محاولة االغتصاب، وكذلك التقبیل غیر املرغوب فیه واملداعبة، أو ملس األعضاء التناسلیة
)FGM( ھو عمل من أعامل العنف التي تؤثر عىل األعضاء واألرداف. إن ختان األعضاء التناسلیة األنثویة

الجنسیة، وعىل ھذا النحو ینبغي تصنیفھا عىل أنھا اعتداء جنيس. ھذا النوع من الحوادث ال یشمل
االغتصاب، أي الذي یقع فیه فعل املواقعة أو اإلیالج.

• االغتصاب: ھو إیالج عنوة وبدون موافقة )مھام كان طفیفا(ً يف املھبل، أو الرشج، أو الفم بقضیب أو جزء
آخر من الجسم. كام ویشمل ھذا اخرتاق املھبل أو فتحة الرشج بيشء.

• العنف النفيس: إلحاق أمل أو رضر عقيل أو عاطفي. وتشمل األمثلة عىل ذلك: التھدید بالعنف الجسدي أو
الجنيس، أو الرتھیب، أو اإلھانة، أو العزلة القرسیة، أو املضایقة، أو التحرش اللفظي، أو التحدیق غیر

املرغوب فیھ، أو التعلیقات، أو اإلشارات أو الكلامت املكتوبة ذات الطبیعة الجنسیة و/أو املھینة، أو تدمیر
األشیاء العزیزة، إلخ.

• العنف االقتصادي/الحرمان من املوارد أو الفرص أو الخدمات: الحرمان من الحصول عىل املوارد، أو
األصول االقتصادیة أو فرص كسب العیش، أو الوثائق، أو فرض القیود عىل الذھاب إىل التعلیم، أو الصحة

أو الخدمات االجتامعیة األخرى. ومن األمثلة عىل ذلك، األرملة التي تُحرم من الحصول عىل املیراث،
وأخذ املكسب الذي تحصل علیه املرأة من قبل رشیك حمیم أو أحد أفراد األرسة بالقوة، ومنع املرأة من

استخدام وسائل منع الحمل، ومنع الفتاة من الذھاب إىل املدرسة، وما إىل ذلك. ولكن ھذا ال یشمل التقاریر
املتعلقة بالفقر العام.

• الزواج القرسي: تزویج فرد ضد إرادته أو إرادتھا، وھو یحدث دون موافقة معلنة من أحد الطرفین أو
كلیھام.

مصطلحات أخرى مرتبطة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي
• زواج األطفال: زواج رسمي أو ارتباط غیر رسمي قبل سن 18 سنة. زواج األطفال ھو واقع فعيل لكل من
األوالد والبنات، رغم أن الفتیات ھن األكرث تأثرا وترضرا بشكل غیر متناسب. وھو منترش ویمكن أن یؤدي

إىل حیاة كاملة من األذى والحرمان.
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• اإلساءة الجنسیة للطفل: یشیر إىل أي نشاط جنيس بین طفل وأحد افراد العائلة ممن یرتبط بھم بصلة وثیقة
)املحارم( أو بین طفل وشخص بالغ أو طفل أكرب سنا من خارج نطاق العائلة. وھي تنطوي عىل القوة أو

اإلكراه الواضح، أو الضمني، يف حاالت ال یمكن للناجي فیھا إعطاء موافقته بسبب عمره أو عمرھا الصغیر.
• املامرسات التقلیدیة )األعراف( املؤذیة: وتحددھا القیم املحلیة واالجتامعیة والثقافیة والدینیة يف املكان

الذي یحدث فیه الحادث. عىل سبیل املثال، »حجز« الفتیات للزواج، ولكنھن ال یتزوجن أبدا،ً وجرائم الرشف،
وختان اإلناث/قطع/ختان األعضاء التناسلیة، وتعدد الزوجات، والزواج القرسي لتسویة الدیون، والزواج
القرسي من الجاين، والزواج القرسي لتسویة نزاع، والزواج القرسي بسبب جرائم القتل، والزواج املتبادل

أو ما یطلق علیه )كصة بكصة(، والزواج القرسي ألسباب مالیة.
• التحرش الجنيس: الترصفات أو الحركات الجنسیة غیر املرحب بھا، وطلبات الحصول عىل خدمات جنسیة،

وغیر ذلك من السلوكیات اللفظیة أو الجسدیة ذات الطبیعة الجنسیة.
• االستغالل الجنيس: یقصد مبصطلح »االستغالل الجنيس« أي إساءة استغالل فعلیة، أو الرشوع يف إساءة

استغالل موقف ضعف، أو قوة تفاضلیة، أو ثقة، لألغراض الجنسیة، مبا يف ذلك، عىل سبیل املثال ال
الحرص، تحقیق الربح املايل، أو االجتامعي أو السیايس من االستغالل الجنيس لشخص آخر. ویمكن أن

تندرج بعض أنواع الدعارة القرسیة و/أو الدعارة باإلكراه تحت ھذه الفئة.
• االتجار: أي شخص یتعامل بأي شكل من االشكال، مع املرأة أو الفتاة، عن طریق بیعھا، أو عرضھا للبیع،
أو رشائھا، أو الوعد بذلك، أو استخدامھا، أو نقلھا، أو تسلیمھا، أو إیوائھا، أو استقبالھا، أو تسلیمھا، سواء

داخل الحدود أو خارجھا.

أشكال العنف ضد النساء واألطفال يف النزاعات املسلحة:
یعترب العنف الجنيس يف النزاع، ومنذ أمد بعید، نتیجة عرضیة للنزاع، ولیس كعمل إجرامي يف حد ذاته.

)ICC( فإن االغتصاب، واالستعباد ،ومع ذلك، ومبوجب نظام روما األسايس للمحكمة الجنائیة الدولیة
الجنيس، والبغاء القرسي، والحمل القرسي، والعقم القرسي، وأي أشكال أخرى من العنف الجنيس ذات

الخطورة املامثلة، معرتف بھا كجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم حرب عىل حد سواء.
نادر ا ما یحدث العنف الجنيس يف النزاعات املسلحة منفصلة أو يف حالة من العزلة.

فھي تشكل جزء ا من منط من اإلساءة والعنف، یشمل القتل وتجنید األطفال وتدمیر املمتلكات والنھب.
یمكن استخدام العنف الجنيس كشكل من أشكال االنتقام، وألجل الرتھیب وخلق الخوف، أو كشكل من أشكال 

التعذیب.
ویمكن أیضا استخدامھ بشكل منھجي، كوسیلة من وسائل الحرب، تھدف إىل تدمیر النسیج االجتامعي.

)ISIL( العنف الجنيس كأسلوب من أسالیب الحرب، يف العراق، كذلك، استخدم تنظیم داعش اإلرھايب
واستھدف بشكل رئیيس النساء والفتیات من مجموعات عرقیة معینة.

وقد عاىن الذین عاشوا تحت تأثیر داعش من انتھاكات لحقوقھم، وخطف، واستعباد جنيس، واغتصاب، تعذیب وسوء 
معاملة.

دعت داعش باستمرار إىل االستخدام املنھجي للعنف الجنيس ضد النساء والفتیات لغرس الرعب ونرشه يف املناطق
الخاضعة لسیطرتھا. كام استخدموا العنف الجنيس كوسیلة لقمع أو تقویض املجتمعات التي ال تتوافق مع

معتقداتھم، مستھدفین مجتمعات عرقیة ودینیة معینة.
وحتى يف ظروف النزوح، ازدادت التھدیدات واملخاطر الناجمة عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي،

)IPV( واالستغالل ،وال سیام العنف الجنيس، مام أدى إىل زیادة التقاریر واإلبالغ عن عنف الرشیك الحمیم
الجنيس واالعتداء الجنيس، والتحرش والزواج دون السن القانونیة.
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أسباب العنف و الكلف املرتتبة عليه:

األسباب:
)أ( العنف ضد املرأة يف الظروف الطبیعیة )خارج نطاق النزاع(:

• املفاھیم الخاطئة للمعاییر الثقافیة واالجتامعیة، التي تعطي املزید من األھمیة والفوقیة للرجال وتفضلھم عىل
النساء. يف بعض الظروف، تكون ھذه املعاییر الثقافیة واالجتامعیة متجذرة يف نظام املعتقدات نفسه، بحیث

أن النساء أنفسھن یعتقدن أو یوافقن بأن الرجال یتفوقون عىل النساء.
• قلة الفھم وعدم االلتزام مببدأ حقوق اإلنسان، وتقیید حقوق اإلنسان للمرأة .

• بحثت بعض الدراسات األسباب وراء العنف من قبل األزواج تجاه زوجاتھم، ووجدت أن األزمة يف الھویة
الجنسیة قد تتسبب يف السلوك العنیف لدى األزواج. فالرجل لدیه تصور ذكوري عن نفسه وعن رجولته

مبني عىل أساس الشعور بالتفوق عىل زوجته. عندما یكون ذلك اإلحساس مھددا، من املرجح أن یلجأ الزوج
إىل العنف.

• وعىل نفس املنوال، قد یحدث العنف كرد فعل عىل تقّدم املرأة من حیث التوظیف أو التعلیم. فنقصان السلطة
الواضح لدى الرجال، وتزاید احرتام النساء، من شأنه أن یغذي عقدة الدونیة لدیھم، ویدفعھم إىل الترصف

بعنف تجاه النساء.
• تعترب املرأة نفسھا ھي أحد العوامل الرئیسة لبعض أنواع العنف واالضطھاد، وذلك لتقبلھا له واعتبار التسامح

والخضوع أو السكوت علیه كردة فعل لھذا القبول، مام یجعل اآلخر یأخذ يف التامدي أكرث فأكرث. وقد تتجىل
ھذه الحالة أكرث عند فقد املرأة من یقوم بحامیتھا.

• النظرة الدونیة الخاطئة والتي ال ترى املرأة كإنسانة كاملة اإلنسانیة حقا وواجبا. وھذا ما یُؤسس لحیاة تقوم
عىل التھمیش واالستبعاد واالحتقار للمرأة.

• العنف ھو سلوك مكتسب. ووفقا لبعض الباحثین، فإن سبب عنف الذكور غالبا ما یكون سببه العنف الذي شھده
يف عائلته منذ طفولته. وكام أكدت العدید من الدراسات أن التعرض للعنف املنزيل يف مرحلة الطفولة ھو

. سبب مبارش للعنف ضد املرأة يف املستقبل2
• وعىل نفس املنوال، تؤثر التنشئة االجتامعیة للشخص عىل وقوع العنف القائم عىل النوع االجتامعي. إذا قام
اآلباء بفرض بعض املفاھیم الخاطئة عىل أطفالھم من خالل معاملة األبناء والبنات بشكل مختلف، فقد یؤدي

ذلك إىل ترسیخ مفھوم خضوع املرأة ودونیتھا أمام الذكور، مام قد یربر العنف ضد النساء والفتیات.
وفیام یيل بعض العوامل املساھمة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي التي من شأنھا أن تفاقم بیئة الحامیة 

االجتامعیة:
• انخفاض مستوى التعلیم یزید من احتامل تعرض النساء/الفتیات للعنف. انخفاض مستوى التعلیم یعني إنتاجیة

أقل يف االقتصاد/املجتمع، وھذا یزید من اعتامد النساء/الفتیات عىل الرجال. كام أن الفتیات غیر امللتحقات
باملدارس من األرجح أن یعانین من زواج األطفال.

• تدھور مستوى املعیشة، بسبب الرصاع والركود االقتصادي والتھجیر، یضع الكثیر من الضغوط عىل الرجال
بسبب الدور املرسوم لھم اجتامعیا كونھم "كسبة القوت". إن مثل ھذا الوضع االقتصادي یمكن أن یضغط عىل

الفرد لیكون عنیفا، ویفّرغ غضبه يف النساء. باإلضافة إىل ذلك، إن املجتمع یعطي سلطة أكرب للرجل للتحكم
يف نفقات األرسة. وھذا یزید من ضعف املرأة واعتامدھا عىل الرجل.

• اإلدمان عىل الكحول واملخدرات: أظھرت الدراسات والبحوث الحدیثة أن إدمان املخدرات وتعاطي الكحول
یعّدان من العوامل الرئیسیة التي تسھم يف العنف ضد النساء والفتیات من قبل الرجال. قد یزید استخدام ھذه

املواد من وتیرة وشدة العنف وسوء املعاملة.
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)ب( العنف ضد املرأة يف ظروف الطوارئ:
وعادة ما تتفاقم ھشاشة وضع النساء والفتیات يف حاالت الطوارئ كام تشیر بعض الدراسات.

كثیرا ما استخدم العنف الجنيس ضد املرأة يف الرصاعات كسالح حرب، وأیضا كوسیلة للتطھیر العرقي أو القمع،
إلجبار أعضاء مجموعة عرقیة أو ثقافیة أو دینیة معینة عىل ترك منازلھم وإھانتھم. يف ھذه الحالة، یمثل العنف

الجنيس اسرتاتیجیة الحرب ووسیلة لإلبادة الجامعیة.
یعترب اغتصاب النساء يف ھذا السیاق أیضا شكال من أشكال التعذیب املوجه ضد الذكور من أفراد األرسة.

حیث یجربونھم عىل رؤیة زوجاتھم وأخواتھم أو أمھاتھم یتعرضن لالغتصاب. 
إذا كان إجبار رجل عىل رؤیة امرأة من عائلته تتعرض لالغتصاب ھو شكل من أشكال التعذیب النفيس، فإن االغتصاب 

ھو تعذیب بدين ونفيس للضحایا أنفسھن.
يف ھذه الظروف التي یتم فیھا استخدام العنف الجنيس كأسلوب من أسالیب الحرب بطریقة منظمة، یتم استخدام 

جرائم العنف الجنيس ضد النساء والفتیات إلذالل وإھانة مجموعة عرقیة أو ثقافیة أو دینیة معینة.
كام أظھرت بعض الدراسات أن ھناك عالقة وثیقة بین السلوك العنیف لدى الزوج، وتجاربه يف العملیات العسكریة.
لوحظ أن العدید من األزواج یرضبون ویضایقون زوجاتھم بعد مشاركتھم يف الحروب، وبدأوا یرشبون الكحول، مام

یؤدي إىل ارتفاع يف مستوى العنف ضد الزوجات.
تؤدي عسكرة املجتمع إىل ثقافة العنف التي تجعل الحیاة الیومیة مشبعة مبثل ھذا العنف.

إن استخدام العنف لحل النزاعات عىل املستوى الوطني یؤدي أیضا إىل قبول العنف كوسیلة لحل النزاعات يف األرسة 
ويف املجتمع املحيل.

الكلف االقتصادیة واالجتامعیة
)أ( الكلف االقتصادیة:

إن املعاناة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي النساء من التمكین االقتصادي، وتضعھن يف حالة ضعف
أكرب. إن تدھور صحة املرأة، وغیابھا عن العمل، وغیاب النساء واألطفال عن التعلیم، وانخفاض مستویات
اإلنتاجیة املقاسة بحسب غیاب املرأة عن العمل، وتكالیف الخدمات املرتتبة عىل ذلك )كالخدمات طبیة،

واملشورة النفسیة، وما إىل ذلك(، واستبدال املمتلكات، جمیعھا تكالیف اقتصادیة ناجمة عن العنف ضد النساء
والفتیات. باإلضافة إىل ذلك، ھناك تكالیف اقتصادیة غیر مبارشة، حیث تفقد املرأة إمكاناتھا نتیجة فقدان

الدخل الناجم عن فقدان العمل، ناھیك عن األمل واملعاناة واإلذالل واملشاكل الصحیة.

تتكون التكالیف االقتصادیة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي مام یيل:
• تكالیف برامج تقدیم الخدمات للنساء والفتیات اللوايت عانین من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

• تكالیف برامج الرعایة االجتامعیة األخرى املقدمة للنساء والفتیات اللوايت عانین من العنف القائم عىل النوع
االجتامعي.

• الدخل املفقود.
• الخسائر يف اإلنتاجیة.

ال بد من جعل حساب التكلفة االقتصادیة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي من األولویات الوطنیة يف السیاسة
االقتصادیة كتجارب دول عدیدة متقدمة ونامیة سبقتنا إلیھا، كالسوید ومرص. إن فھم الكلف االقتصادیة للعنف القائم

عىل النوع االجتامعي أمر بالغ األھمیة لألسباب التالیة:
- تأكید أھمیة العنف القائم عىل النوع االجتامعي كقضیة عامة.

- إظھار وتفسیر التبعات االقتصادیة للعنف بعبارات كمیة. 
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- رفع التوعیة بآثار العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل صعید املجتمع.
- إعالم صانعي السیاسات بأولویات اإلنفاق العام، وزیادة املعرفة بأھمیة ورضورات املعرفة باملوازنات

املستجیبة للنوع االجتامعي.
- توفیر قاعدة أدلة لدعم الترشیعات وأطر السیاسات الفعالة ملعالجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

- توجیه التخطیط بشكل تخصیص املوارد اإلضافیة لتقلیل العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
)ب( الكلف االجتامعیة:

غالبا ما متتد اآلثار واألرضار الناجمة عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي إىل فرتات طویلة، مام یھدد التنمیة
االقتصادیة واالجتامعیة، فضال عن الخسائر والعواقب السلبیة األخرى التي تحدث عىل مستوى الفرد واألرسة .

یمكن أن یتسبب العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف أمراض نفسیة، مثل االكتئاب، والقلق، واضطراب التوتر ما
بعد الصدمة، ومحاوالت االنتحار، مام یعوق الوظائف االجتامعیة للنساء والفتیات. ونتیجة للخوف والصدمة، متیل

النساء والفتیات اللوايت یعانین من العنف القائم عىل النوع االجتامعي إىل شعور بالعزلة االجتامعیة والتھمیش. ویمكن
أن یؤدي كل ذلك إىل تقلیص مشاركة للنساء والفتیات يف األنشطة االجتامعیة واالقتصادیة، مام یؤدي إىل تباطؤ

التنمیة االقتصادیة واالجتامعیة يف البلد.
وباإلضافة إىل العواقب املبارشة، یمكن أن تكون ھناك كلف اجتامعیة متعددة األجیال. عىل سبیل املثال، من املرجح

أن یكون لدى األطفال الذین یشاھدون العنف مشاكل عاطفیة وسلوكیة، وأداء ضعیف يف املدرسة، وقد یكونوا عرضة
الرتكاب العنف، أو التعرض له يف املستقبل.

عالوة عىل ذلك، یحد العنف القائم عىل النوع االجتامعي كثیرا من قدرة املرأة عىل مامرسة حقوقھا اإلنجابیة. وقد
ذكُر أن العدید من النساء یتعرضن للعنف الجسدي، أو الجنيس أثناء الحمل، مام یؤدي إىل زیادة احتامل اإلجھاض،

وموت الجنین أثناء الوالدة، واإلسقاط، والوالدة املبكرة وانخفاض وزن املوالید. وتكشف حاالت اإلصابة بالعنف
القائم عىل النوع االجتامعي أن املرأة ال متلك سوى قدرا ضئیال من السیطرة عىل القرارات التي تؤثر عىل حیاتھا

الجنسیة واإلنجابیة، وأن عدم السیطرة عىل الصحة الجنسیة واإلنجابیة یمكن أن یكون لھ أثر سلبي كبیر عىل صحة
األم والطفل.

تشكل النساء والفتیات نصف رأس املال البرشي املتاح للحد من الفقر وتحقیق أھداف التنمیة املستدامة. ومع ذلك،
فإن العنف القائم عىل النوع االجتامعي یقوض حقوق اإلنسان واالستقرار االجتامعي واألمن، وفرص متكین املرأة

االجتامعیة واالقتصادیة، ورفاھیة األطفال واملجتمعات بوجھ عام وآفاق تنمیتھا.



موقف العنف ضد النساء و الفتيات

الفصل الثالث

- منظورات عربیة وعاملیة

- العنف يف املجتمعات املتأثرة بالنزاع

- تحلیل وضع النساء والفتیات العراقیات

- تحلیل سوات )SWOT( - مواطن القوة والضعف والفرص 
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منظورات عربية وعاملية:

تشیر تقاریر األمم املتحدة إىل أن العنف ھو أكرث انتھاكات حقوق االنسان انتشارا واستمرارا وتدمیرا يف عامل الیوم
وما یزال عدم املساواة بین الجنسین وانتشار العنف قامئا يف جمیع أنحاء العامل. فنجد يف أوروبا أملانیا، التي تصدرت

الدول األوربیة يف معدالت تعرض املرأة للعنف الجسدي، بواقع 30000 ألف حالة، وأكرث من 25000 ألف حالة
اعتداء جنيس، وحوايل 7000 حالة اغتصاب، تلیھا يف القامئة فرنسا والسوید وبلجیكا3 .

كام أظھرت دراسة للفتیات يف جنوب آسیا ارتفاع معدالت اإلناث اللوايت یعانین العنف، ال سیام يف مراحل الطفولة 
املبكرة، والاليت مل یتزوجن يف وقت مبكر.

وتشمل ھذه االعتداءات سوء املعاملة العاطفیة والجسدیة والجنسیة للفتیات يف املنزل ويف املدرسة. 
كام یمكن أن یحدث ذلك يف األماكن العامة؛ كام تزداد حاالت العنف التي تواجه الفتیات املرشدات يف الشوارع. 

كام تتفاقم االعتداءات الجنسیة والجسدیة يف مرافق األحداث؛ إىل جانب حاالت االستغالل الجنيس ألغراض تجاریة. 
وخالل أوقات النزاع أو الكوارث الطبیعیة، تتعرض الفتیات ألشكال جدیدة من العنف عندما تتعطل البنى األرسیة يف 

تأمین الحامیة لھم4 .
 وبحسب موقع Relief Web ومكتب األمم املتحدة، فأن أكرث من 700 ملیون امرأة يف العامل تزوجن يف مرحلة الطفولة، 
وتعرضت حوايل 200 ملیون فتاة حول العامل قبل بلوغھا سن الخامسة لتشویه يف أعضائھا التناسلیة )أوالختان(، أما 30 

% من النساء فتعرضن لعنف الرشیك الحمیم. والحال ال یختلف عىل مستوى الوطن العريب، حیث
تشیر البیانات إىل أن نسبة العنف ضد النساء يف بعض الدول العربیة تجاوزت 70 %، كام أن 37 % منھن تعرضن

للعنف الجسدي أو الجنيس ملرة واحدة يف حیاتھن عىل األقل. كذلك تشكل الفتیات والنساء حوايل 70 % من ضحایا
االتجار بالبرش، فیام تشكل النساء اللوايت تخطین 18 سنة من عمرھن 50 % من مجموع ضحایا االتجار بالبرش5 .

قدرت منظمة الصحة العاملیة )WHO( يف عام 2013 أن ما یقارب 38 % من جرائم القتل بین اإلناث عىل مستوى 
العامل ترتكب من قبل الرشكاء الذكور، مقابل 6 % للرجال. ومن بین اإلحصاءات عن ضحایا القتل من اإلناث، 20 % منھا 

تفتقر إىل البیانات عن عالقة الضحیة مبرتكب الجریمة6.
وعىل الرغم من أن العنف ضد النساء والفتیات یبدو ظاھرة عاملیة االنتشار، إال أن اإلصابة بھا تختلف إىل حد كبیر بین 

دولة وأخرى. 
فعىل سبیل املثال: یظھر من مسح ألكرث من 50 دراسة عىل أساس السكان أجریت يف 35 بلدا قبل عام 1999 أن نسبة 

النساء اللوايت أبلغن عن وقوع اعتداء جسدي علیھن من قبل رشیك حمیم يف مرحلة ما من حیاتھن ترتاوح بین 10 % و 
52 %، ويف املقابل تراوحت نسبة النساء اللوايت تعرضن للعنف الجنيس من قبل رشیك حمیم بین 10 % و 30 %(7.

وقدرت دراسة للیونیسف عام 2000 ، أن ما بین 20 - 50 % من النساء تعرضن للعنف األرسي يف مرحلة ما يف حیاتھن. 
كام أظھر تقریر منظمة الصحة العاملیة أن 42 % من النساء ممن تعرضن إىل عنف جسدي أو جنيس من رشكائھن 

تعرضن إىل إصابات وجروح نتیجة العنف الواقع علیھن. إذ أظھرت بعض التقدیرات أن أكرث من واحدة
من كل أربع نساء جرحن من قبل رشكائھم تطلبت حاالتھن تدخال طبیا فوریا إلسعافھن من األرضار الواقعة علیھن

يف الرأس والجسد واألطراف والرقبة8.
تواجه الفتیات اللوايت یھربن من املنزل أصنافا متعددة من العنف وسوء املعاملة قد تكون مضاعفة باملقارنة مع 

أقرانھن من الذكور.
فقد أظھرت البحوث يف بنغالدیش عام  92007 ويف الھند عام 102007 ، وباكستان 112010

أن معظم أطفال الشوارع من الفتیات ھن يف النھایة ھاربات من العنف يف املنزل.
وقد أظھرت الدراسة املشار إلیھا يف بنغالدش أن الفتیات یواجھن أشكاال من العنف تعادل ضعف ما یواجھه الفتیان يف 
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الشوارع، السیام العنف الجنيس، ذلك ألن ضعف قدرة الفتیات عىل مقاومة العنف الجنيس قد تتعلق بالرتكیب العمري 
ألطفال الشوارع، عىل سبیل املثال، يف الھند كانت أعىل نسبة من الفتیات بین أطفال الشوارع ممن ترتاوح أعامرھم 

بین 10 - 14 سنة وھي أعامر تجعلھن عرضة لالستغالل الجنيس بسبب عدم قدرتھن عىل حامیة أنفسھن من االشخاص 
األكرب سناً. 12

وتبقى فئة عامالت املنازل من بین الفئات األكرث ضعفا،ً ال سیام العامالت املھاجرات. إذ اظھرت كثیر من املسوح
ارتفاع مستویات العنف وسوء املعاملة التي ترتكب بحقھن، من قبل كل من العاملین الذكور واإلناث، وھو ما یعكس

موقعھن يف املجال الخاص، وافتقارھن للحامیة العاملیة ذات الضامنات املكفولة. 
تأيت ھذه االنتھاكات يف الوقت الذي مل تصادق فیه سوى 17 % فقط من الدول عىل االتفاقیة الدولیة لعام 1990 بشأن 

حامیة حقوق جمیع العامل املھاجرین وأفراد أرسھم.
وعىل صعید العنف يف املدارس، تظھر الكثیر من املعطیات املیدانیة أن واحدة من أھم العوامل التي تقلص فرص

االستمرار يف التعلیم للفتیات ھو ارتفاع مستوى العنف الجنيس يف املدارس، ال سیام التھدید من قبل املدرسین وكذلك
زمالئھم التالمیذ. يف كینیا مثال يف عام 1991 ، تم اغتصاب حوايل 71 فتاة يف سن املراھقة من قبل زمالئھن، مع

تعرض 19 أخریات للقتل يف مدرسة داخلیة مختلطة يف مدینة میرو 13.
ویظھر املسح الدیموغرايف والصحي يف جنوب أفریقیا أنه يف 38 % حاالت االغتصاب للفتیات ممن تراوحت

أعامرھن بین 15 و 49 ، كان املعلم أو مدیر املدرسة ھو املغتصب.
ولعل أخطر العواقب املرتتبة عىل العنف الجنيس يف املدارس ھي احتامل زیادة معدالت الحمل املبكر أو ارتفاع 

مستویات الطالب املترسبین. وھذا من شأنه أن یرفع بال شك من نسبة الھشاشة واحتامالت تفاقم العالقات العنیفة يف 
وقت الحق من الحیاة.

وأظھرت تقاریر موثقة حول التحرش الجنيس الذي یواجه الفتیات املراھقات يف الھند، داخل أرض املدرسة من قبل 
التالمیذ الذكور، أو يف طریقھن من وإىل املدرسة، وال سیام يف وسائل النقل العام، أن ھذه التجارب تقوض بال شك رغبة 

الفتیات عىل االستمرار يف املدرسة أو تؤدي إىل تفاقم مخاوف اآلباء وأولیاء االمور علیھن ومبا یؤدي إىل انسحابھن من
املدارس. 14

بینام تشیر دراسات دولیة أخرى إىل أن خوف الوالدین عىل سالمة البنت الجسدیة والجنسیة ھو السبب الرئیيس
إلبقاء الفتیات بعیدات عن املدرسة يف معظم بلدان أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة.

إذ وجدت دراسة أجریت عام 2013 ضمت 200 من معلمي املدارس الثانویة يف 45 دولة أن الزواج/الحمل مع التعرض 
للعنف الجنيس، تعد من أكرث التفسیرات شیوعا لعدم التحاق الفتیات باملدارس أو استمرارھن فیھا 15
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إن تجارب النساء يف النزاع والحروب متنوعة، كام ھو الحال مع الرجال. ھناك العدید من الطرق املختلفة
النخراط النساء والفتیات بالنزاع، وتأثرھن به، وترضرھن من جرائه 16

النساء يف أوضاع النزاع:
• النساء بوصفھن ضحایا الحرب: االغتصاب سالح حرب، یستخدم ضد النساء؛ حیث نجد يف سیرالیون أن 94 % من 
األرس النازحة عرضة لالعتداء الجنيس؛ كام تم اغتصاب ما بین ربع إىل نصف النساء يف اإلبادة الجامعیة يف رواندا. 
اختطُفت النساء لیصبحن »زوجات« للجیش يف دول مثل أنغوال وموزمبیق وكوسوفو. كام أن واحدة من تداعیات 

الحروب ھي ارتفاع نسبة األرامل إىل ما یصل إىل نصف اإلناث من السكان البالغین يف نھایة النزاع. كام تلجأ العدید 
من النساء إىل األعامل غیر األخالقیة لدعم عائالتھن 17 ، وھذا كله كان سببا يف ارتفاع معدل اإلصابة بفیروس نقص 

املناعة البرشیة/اإلیدز بین النساء )HIV/AIDS( يف مناطق النزاع.
• النساء بوصفھن مشاركات يف الحرب: تصبح النساء يف كثیر من األحیان من املقاتالت النشیطات عىل سبیل املثال يف 

الجزائر، السلفادور، إریرتیا، موزمبیق، نامیبیا، نیبال، نیكاراغوا، جنوب إفریقیا، رسي النكا. ووجدت دراسة استقصائیة ل 
55 بلدا أن النساء نشطات عسكریا يف 38 دولة، ویمثلن حوايل من ُعرش إىل ثلث القوات املقاتلة؛ لیس فقط يف مجال 

الخدمات الداعمة )الطبخ، املراسالت، الخ( ولكن أیضا يف القتال النشط، فنجد مثال يف جنوب رشق نیجیریا، تربعت
النساء باملال والطعام لدعم املقاتلین وبعضھن شاركن كمقاتالت يف تلك النزاعات. ويف كشمیر ساعدت النساء 

االنفصالیین عىل الھروب، ووفرن لھم املالجئ، كام عملن كسعاة یحملن الرسائل واألسلحة والذخیرة 18
• املرأة يف اقتصاد الحرب: تتوىل النساء أدوارا جدیدة أثناء الحرب، حیث ینضم الرجال إىل القتال، تاركین الوظائف 
شاغرة، وخسائر يف دخل األرسة يف القطاع الرسمي. إذ غالباً ما تتوىل النساء أدوارا كان یشغلھا الرجال سابقا،ً فخالل 

الحربین العاملیتین يف أوروبا، أصبحت املرأة معیلة لألرسة تتحمل مسؤولیة توفیر الدخل ورعایة األبناء.

املرأة يف أوضاع ما بعد النزاع:
اثبتت التجارب التاریخیة يف املجتمعات التي تعرضت للنزاعات أن التداعیات السلبیة التي تقع عىل النساء متتد إىل ما 
بعد النزاع، حیث یتم إھامل دورھن يف مفاوضات السالم وبرامج إعادة اإلعامر، واتخاذ القرارات السیاسیة واملصالحة 
الوطنیة، وھو ما یتناقض مع مضامین قرار مجلس األمن الدويل 1325 الذي یطالب بدور فاعل للمرأة يف عملیة األمن 

والسالم يف أوضاع ما بعد النزاعات. فمثال نجد تاریخیا استبعاد النساء يف مفاوضات السالم الرسمیة وغیر الرسمیة 
وكذلك إھاملھا يف كثیر من برامج إعادة االعامر واالنتعاش االقتصادي ويف برامج نزع السالح والترسیح. كام أخذت 

املرأة تواجه مشكلة يف التوظیف يف القطاع الرسمي بعد عودة الرجال من النزاع 19

 العنف يف املجتمعات املتأثرة بالنزاع
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تحليل واقع النساء والفتيات العراقيات:

لعبت مجموعة من العوامل االقتصادیة والثقافیة واالجتامعیة والقانونیة والسیاسیة واألمنیة دورا يف تزاید مستویات
العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف العراق فتعددت مسبباته وأشكاله وتداعیاته عىل املشھد التنموي.

األبعاد االقتصادیة:
یظھر الواقع العراقي حقیقة مفادھا استمرار االرتفاع يف نسبة العنف الواقع ضد النساء والفتیات بأشكاله املختلفة

إىل الحد الذي أصبح معه مشكلة معرتف بھا تواجه أكرث من خمس النساء العراقیات 20 .
لذا أصبح العنف ضد املرأة من أھم التحدیات التي تواجه الجھود الرامیة للنھوض بواقع املرأة العراقیة ومستویات 

متكینھا التي مل تتجاوز الحدود املتوسطة حسب دراسة مقارنة ملستویات التمكین يف العراق مع باقي الدول العربیة21 .
وكان ألثر العوامل األمنیة واالقتصادیة التي شھدھا الواقع العراقي منذ یونیو/حزیران 2014 دورا يف تفسیر معدالت 

الزیادة مبستویات العنف االقتصادي ضد املرأة متأثرا بانخفاض أسعار النفط الخام وتداعیاته واتساع نطاق العملیات 
العسكریة بعد سیطرة التنظیامت اإلرھابیة عىل ثلث مساحة العراق مولدا موجات ممتدة من النازحین واملرشدین. 

وكان من بین أكرث الفئات تعرضا للھشاشة ھي فئة النساء والفتیات النازحات، حیث قدرت اإلحصاءات أعداد النازحین 
يف العراق بداللة النوع االجتامعي: نسبة 51.1 % من الذكور ونسبة 48.9 % من االناث 22 .

كام أن ھذا النزوح والركود االقتصادي قد أثر سلبا عىل وضع النساء والفتیات، وكام یتبین يف املؤرشات التالیة 23 :
• بلغ عدد النساء العامالت من النازحات حوايل 4.1 % مقابل 64.5 % للذكور عام 2016.

• بلغ معدل البطالة بین النازحات بعمر 15 سنة فأكرث 35.9 % مقابل 14.2 % للذكور عام 2016.
• بلغ معدل النشاط االقتصادي بین النساء النازحات 6.4 % مقابل 75.2 % للذكور عام 2016

• بلغت نسبة اإلناث النازحات من الشابات بعمر 15-29 سنة واللوايت ھن خارج قوة العمل 94.5 % عام -
. 2016

• بلغت نسبة اإلناث النازحات من الشابات واللوايت ھن عامالت 2.6 %، أما العاطالت عن العمل فبلغت
. %2.9

• بلغ معدل االلتحاق الصايف لإلناث من النازحات يف املرحلة االبتدائیة 68.4 % مقابل 71.7 % للذكور عام
. 2016

• بلغ معدل االلتحاق الصايف لإلناث من النازحات يف املرحلة املتوسطة 29 % مقابل 35.2 % للذكور عام
. 2016

• بلغ معدل االلتحاق الصايف لإلناث من النازحات يف املرحلة اإلعدادیة 16.7 % مقابل 11.9 % للذكور
عام 2016.

• تزاید معدالت الفقر ونسبة السكان الفقراء من النازحین، إذ كانت نسب الفقر 19 % عام 2014 ارتفعت
لتبلغ 41 % من إجاميل السكان عام 2017 ، وھذه الزیادة تفرسھا لنا ظاھرة الفقراء الجدد من السكان

النازحني 24
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إن ھذه املعطیات واألرقام اإلحصائیة أعاله تعطینا ملحة عن الوضع الھش للنساء والفتیات العراقیات، وال سیام
النازحات.

إضافة إىل ذلك، فإن البیانات أدناه تؤرش أیضا بالوضع االقتصادي – االجتامعي للنساء واألطفال بشكل عام 25 :
- وجود توازن دیموغرايف ما بین الذكور واإلناث لتسجل تقدیرات السكان لعام 2016 ما نسبته 50.6 % للذكور

مقابل 49.4 لإلناث من إجاميل السكان.
- نسبة اإلناث يف الفئة العمریة 15 - 64 )سن العمل( ما یقارب 50 % . 

- تدين نسبة مشاركة النساء يف الفئة النشطة اقتصادیا حیث بلغت 16 % من إجاميل النشطین اقتصادیا مقارنة
بنسبة الذكور والبالغة 84 % .

- بلغت نسبة مشاركة النساء يف الفئة النشطة اقتصادیا يف الریف 25 % بینام بلغت يف الحرض 75 % مام یؤرش
بحقیقة راسخة، وھي ذكوریة قوة العمل، وحرضیة األنشطة االقتصادیة.

- ارتفاع معدالت البطالة يف العراق لتصل إىل 10.8 % عام 2016 ، بینام ترتفع نسبتھا بین اإلناث لتصل إىل
%21.9 وللذكور 8.4 %، يف حین بلغ معدل البطالة لإلناث يف الحرض 24.6 % ويف الریف 14.3 % .

- تشیر بیانات من وزارة الرتبیة العراقیة أن معدالت تسجیل والتحاق الذكور يف املدارس أعىل من اإلناث للعام الدرايس 
2016 - 2017 . إذ كان معدل التحاق الذكور 95 % مقارنة باإلناث 90 % يف نفس الفرتة ولنفس املرحلة الدراسیة.26

- أعىل نسب ترسب يف املراحل الدراسیة الثالث )االبتدائیة واملتوسطة واإلعدادیة( ھي عند اإلناث، ال سیام يف املرحلة 
املتوسطة، وبنسبة 4.7 % لإلناث مقابل 3.6 % للذكور للعام الدرايس 2015 / 2016 .

- بلغت نسبة النساء الاليت یرتأسن أرسا عىل املستوى الوطني، وفق مسح تقییم األمن الغذايئ والھشاشة يف العراق لعام 
. )10.5%(2016

ھذه التباینات بین النساء والرجال یمكن أن تفرسھا األسباب االتیة:
- فقدان االمن وانتشار العنف، مام قیّد مشاركة النساء يف االقتصاد.

- تفضیل العائالت لتعلیم األوالد عىل تعلیم الفتیات و/أو تحدید سبل تعلیم الفتیات.
- القیم واملوروثات والنظرة الدونیة للنساء والفتیات.

ھذا الواقع وتداعیته یمكن أن یفرس استرشاء ظاھرة العنف االقتصادي للمرأة يف العراق وارتفاع تكالیفه املادیة وغیر
املادیة وآثاره السلبیة عىل النمو والتشغیل والتمكین االقتصادي للمرأة.

ویمكن لھذه العوامل أن تؤثر سلبا أیضا عىل تنفیذ خطة التنمیة الوطنیة 2018- 2022 .
االبعاد االجتامعیة

لیس من شك أن جمیع أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي ھي نقیض لتوجھات ومنجزات التنمیة
املستدامة. إذ غالبا ما تؤدي ظروف عدم املساواة والعنف إىل فقدان الحقوق األساسیة، وتقلص فرص االلتحاق

باملدارس والجامعات والوظائف، أو القدرة عىل املشاركة يف الحیاة العامة.
وتكشف املعطیات املیدانیة يف العراق أن الثقافة التقلیدیة واملعاییر االجتامعیة ما تزال تربر التمییز وتوفر للرجل 
حقوقا تحرّمھا عىل املرأة. إذ أظھرت نتائج مسح املرأة العراقیة املتكامل )I WISH( أن ) 46 %( من النساء اللوايت 

یعتقدن أن ھناك متییز بین الذكور واإلناث أن ذلك یعود لتفضیل الذكور عىل اإلناث السیام يف األریاف 59 % والسبب 
الثاين یعود للعادات والتقالید )30.7 %( 27 . عموما، ھناك متییز لصالح الذكور إذ أظھر أن 47.8% یمیزون لصالح الذكور 

يف الخروج من البیت وأن خمس العینة 20 % یمیزون لصالح الذكر يف املشاركة يف اتخاذ القرار داخل األرسة، واختیار 
األصدقاء واختیار رشیك الحیاة.

وفیام یتعلق باملساواة يف الحقوق والواجبات یعتقد حوايل ) 30 %( من النساء أنھن متساویات كلیا، مقابل ) 38.6 %( 
یعتقدن بأنھن غیر متساویات.
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وعىل الرغم من صعوبة الوصول إىل أرقام حقیقیة دقیقة ملؤرشات العنف بسبب العوامل الثقافیة واملنظومات القیمیة 
السائدة، فأن االتجاه العام للعنف يف العراق استمر بالتصاعد خالل السنوات املاضیة. حیث شھدت مستویات العنف 

ضد األحداث كجرائم القتل العمد واالعتداء البدين )إیذاء عمد( واالعتداءات الجنسیة )ھتك العرض واالغتصاب 
واللواطة( ارتفاعا ملموسا للسنوات )2015 - 2017( . )انظر جدول 1(

جدول ) 1( األحداث  املعتدى  عليهم  مصنف  حسب نوع  االعتداء  والجنس لألعوام   )2015- 
)2017

2017
ذكور            إناث

2016
ذكور            إناث

2015
ذكور            إناث

الوصف القانوين للعنف

القتل العمد      78            48     86            53    104            41

     صفر           5    صفر            3   1                3
القتل العمد غسال للعار

)جرائم الرشف(

184         1033   1111         873    101           594     
اعتداء بدين

)إیذاء عمد( 

17              88  34             83   23             65    
اعتداء نفيس ولفظي

)قذف وسب(

61            167 46           170 51           140 
 اعتداء جنيس )هتك العرض 

/ اغتصاب / اللواطة(

املصدر: وزارة التخطیط، الجھاز املركزي لإلحصاء، سنوات متعددة.

كام تؤرش البیانات التالیة عىل الوضع االجتامعي للنساء والفتیات 28 :
- ارتفاع معدالت الزواج للقارصات حیث بلغت نسبة النساء املتزوجات عىل املستوى الوطني بعمر )12(

سنة فأكرث ) 53.9 %(، وأن متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث ) 20.8 ( سنة.
- شھد عام 2016 ارتفاعا ملحوظا لحاالت الطالق بلغت 56594 ألف حالة مقارنة ب 52028 ألف حالة يف عام 2014

- تصاعد معدالت العنف األرسى مسجال أعىل مستویاته عام 2016 ، إذ بلغ عدد الحاالت املسجلة لدى مدیریات
حامیة األرسة والطفل يف وزارة الداخلیة ) 8552 ( حالة عنف أرسي.

- سجلت الرشطة املجتمعیة يف وزارة الداخلیة حاالت عنف ضد النساء بواقع ) 10701 ( حالة يف عام 2016.
- تجاوز عدد النساء الاليئ تعرض لالختطاف واالغتصاب حوايل ) 4000 ( امرأة يف عام 2015 ، وما تبعه

من أرضار اجتامعیة واقتصادیة ونفسیة. 29
- تدين معدل املشاركة املجتمعیة للنساء إذ أن أقل من امرأة واحدة من بین عرش نساء تشرتك يف منتدى أو نادي

اجتامعي أو جمعیة نسائیة أو نقابة مھنیة أو حزب.
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 الجدول ) 2(: عدد الحاالت املسجلة لعام 2017 والفرتة  )من يناير/كانون الثاني لغاية يوليو/تموز   
) 2018

- ما تزال نسب تبوء املرأة للمناصب القیادیة متدنیة.

حیث تشیر التقییامت واملسوح 30 إىل أن واحدة من بین كل خمس نساء ) 21 %( يف العراق الاليئ ترتاوح أعامرھن
بني 15 - 49 عاما قد عانت من عنف جسدي عىل ید زوجھا، وواحدة من بین كل ثالث ) 33 %( نساء قد عانت من 

إساءة أو انتھاك نفيس.
وتذھب بعض التقاریر إىل أن ) 50 %( تقریبا من املتزوجات قد تعرضن إىل نوع من أنواع العنف عىل ید الزوج. 31

وأن 46 % من الفتیات اللوايت ترتاوح أعامرھن بین العارشة والرابعة عرشة من العمر قد تعرضن للعنف مرة واحدة 
عىل األقل عىل ید أحد أفراد األرسة، و 46 % من النساء املتزوجات حالیا قد تعرضن لنوع واحد عىل األقل من العنف 

عىل ید الزوج، و 44.5 % منھن قد تعرضن للعنف العاطفي، و 5.5 % تعرّضن للعنف الجسدي، و 9.3 % تعرضن للعنف 
الجنيس.

تظھر املعطیات يف الجدول ) 2( أن أكرث أشكال العنف األرسي انتشارا يف العراق ھو العنف ما بین األزواج، ال سیام 
اعتداء الزوج عىل الزوجة.

ویلخص الجدول عدد الدعاوى املسجلة يف مدیریات حامیة االرسة والطفل للعنف األرسي يف بغداد واملحافظات.

من 2018/1/1 إىل 2018/8/1 2017 أنواع االعتداء

3904 6544 اعتداء الزوج عىل الزوجة

664 1310 اعتداء الزوجة عىل الزوج

475 1014
االعتداء ما بین األخوة

واألخوات

148 270 اعتداء اآلباء عىل األبناء

931 1584 اعتداء األبناء عىل اآلباء

429 897 أخرى

6551 11619 املجموع
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ولعل من املھم اإلشارة إىل أن البیانات اإلحصائیة أو العددیة املتعلقة بالتمییز والعنف ضد النساء والفتیات ال تعكس 
بالرضورة األرقام الحقیقیة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، إذ أن ھذه الظاھرة ما تزال يف الغالب خفیة ویصعب 

قیاسھا.
إن الخدمات املتاحة التي تقّدم إىل الناجیات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي لیست كافیة للتعامل مع 

احتیاجات الناجیات يف عموم العراق.
فعدد دور اإلیواء الخاصة بضحایا العنف القائم عىل النوع االجتامعي التي تدیرھا الحكومة االتحادیة محدود جدا 

)فھذه الدور مخصصة لضحایا جرائم االتجار بالبرش ولیس للناجین من العنف القائم عىل النوع( 32 ، وغالبا ما 
تستھدف ھذه البیوت اآلمنة التي تدیرھا الحكومة واملنظامت غیر الحكومیة وتتعرض للعنف.

وعادة ما تكون املنظامت غیر الحكومیة غیر قادرة من الناحیة القانونیة عىل إنشاء املالجئ، لكن بعض املنظامت
غیر الحكومیة تدیر بعض املالجئ املؤقتة لتوفیر مالذ أمن مؤقت كإجراء عاجل إلنقاذ حیاة الناجیات.

عىل سبیل املثال، تقوم منظمة غیر حكومیة مقرھا بغداد، توفر إمكانیة الوصول إىل مالذات يف أماكن رسیة منترشة يف 
جمیع أنحاء البالد، وذلك لحامیة النساء من تجار املخدرات والعنف املنزيل.

وقامت بعض املنظامت غیر الحكومیة بإنشاء مالجئ للمثلیین الذین یخشون التعرض للھجامت.
حیث تتلقى ھذه املنظامت غیر الحكومیة بشكل دوري العدید من التھدیدات وقامت بتغییر موقع املالجئ ألسباب 

أمنیة. 33
تدیر وزارة الداخلیة االتحادیة ۱6 وحدة لحامیة األرسة، تھدف جمیعھا إىل حل النزاعات األرسیة وإحالة الناجیات من

العنف القائم عىل النوع إىل خدمات اإلیواء. متیل ھذه الوحدات إىل إعطاء األولویة للمصالحة األرسیة أكرث من
الحامیة، وتفتقر إىل القدرة عىل توفیر الدعم املستمر للناجیات.

ال یوجد نظام إحالة منتظم لتوفیر الخدمات، مثل املساعدة القانونیة أو املأوى اآلمن 34 .
عىل سبیل املثال، الغالبیة العظمى من موظفي وحدات حامیة األرسة يف البرصة وكركوك ھم من الذكور، مام یجعل من 
الصعب عىل النساء الوصول إىل ھذه الوحدات )علام بأن قانون الحامیة من العنف األرسي مل یصدر إىل اآلن عىل الرغم 
من الجھود الدولیة والداخلیة املبذولة إلقراره، إال أن بعض الكتل الربملانیة تعمل ضد إصداره، كاللجنة القانونیة، ولجنة 

االوقاف، بذریعة عدم حصول التوافق علیھ، أو عدم وجود النصاب القانوين إلقراره، أو لقرص الفرتة املتبقیة من عمر 
الربملان أو مجلس النواب(. وھي كلھا حجج واھیة ألن ھذا القانون بقي ینتظر املصادقة ألكرث من خمس سنوات. 35

حتى وإن وجدت ھذه الخدمات عىل أرض الواقع، فإن انعدام املعرفة بشأن مكان الحصول عىل ھذه الخدمات،
واإلمكانات املحدودة لدى مزودي الخدمة، تعیق عملیة تقدیم املساعدة.

كام أن محدودیة حریة التنقل بین أوساط النساء والفتیات، وبعد املسافة عن مكان تواجد الخدمات، ناھیك عن 
العقبات االجتامعیة للموضوع، مبا يف ذلك خشیة العار والفضیحة والوصمة االجتامعیة.

تبقى عوائق تواجه الحصول عىل العنایة املطلوبة. وبوجود اآلثار السلبیة الفوریة، والطویلة األمد أیضا، لالغتصاب 
واالعتداء الجنيس عىل الصحة الجسدیة والنفسیة للناجین، فإن االستجابات الطبية بوصفھا تدابیر إلنقاذ الحیاة تبقى 

بالغة األھمیة.
تعّد الرعایة الرسیریة لضحایا االغتصاب )CMR( عامال جوھریا يف رعایة وإنقاذ الحیاة التي یحتاجھا الناجون من 

العنف الجنيس، وواحدة من االستجابات األكرث أھمیة.
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حققت املرأة العراقیة تقدما نسبیا عىل الصعد السیاسیة واملجتمعیة واملناصب القیادیة بعد عام 2003 ، حصدت املرأة
خالله مقاعد يف الربملان والوزارات العراقیة ويف الوظائف القیادیة، واتسعت مكانتھا يف األنشطة االقتصادیة العامة 

والخاصة، وأصبح لھا صوت مسموع من خالل منظامت املجتمع املدين، إال أن ھذه املكتسبات اھتزت أركانھا بسبب
األزمات األمنیة واالقتصادیة التي تعرض لھا العراق بعد یونیو/حزیران 2014.

لقد استھدفت التنظیامت اإلرھابیة يف العراق كافة الرشائح والفئات وبشكل خاص الطائفة الیزیدیة وعملت عىل 
تدمیرھا بشكل كامل وجزيئ 36 .

وقد قدرت مصادر دولیة يف أغسطس/آب 2016 أن اعداد القتىل من الطائفة الیزیدیة الذين قضوا عىل ید اإلرھاب منذ 
أغسطس/آب 2014 - أغسطس/آب 2016 بین 2000 - 5500 شخص، كام بلغ عدد املختطفین حوايل 6417 شخصا عدد 

النساء فیھا 3547 و 2870 رجل.
كام أفادت التقاریر بأن 3048 قد متكنوا من الھرب وبقي حوايل 3369 بینھم 1636 امرأة وفتاة 1733 رجل وصبي 37 .
إن النساء والفتیات اللوايت خضعن لسیطرة املجموعات االرھابیة ینتمین إىل الطائفة الیزیدیة أو إىل اقلیات أخرى كن 

عرضة إىل االنتھاكات والخروقات املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان وشملت االعتداءات 
التھجیر القرسي، واالختطاف، وسلب الحریة، واالستعباد، واملعاملة القاسیة والالإنسانیة املھینة، وإجبار األشخاص عىل 

اعتناق دین آخر، واالعتداء الجنيس واالغتصاب واألشكال األخرى من العنف الجنيس.
ونتیجة لھذه األفعال فإن الكثیر من النساء والفتیات الناجیات من تلك االنتھاكات قد حرمن من املساعدات النفسیة 

واالجتامعیة واملادیة من عوائلھن وال تتوفر لدیھن املستلزمات الكافیة لیعشن اعتامدا عىل أنفسھن، كام أن النساء 
الذین تعرضن إىل ھذه االنتھاكات واىل االستعباد الجنيس واألشكال االخرى من العنف الجنيس واألطفال الذین ولدوا 

نتیجة لذلك یشكلون وصمة عار وفقا لوجھة نظر مجتمعاتھم عند عودتھم إىل أھالیھم. 38

أظھرت دراسة عراقیة 39 أجریت عىل النساء الناجیات من اختطاف الجامعات اإلرھابیة أن ثلثي املبحوثات يف العینة
 ) 66.5 %( أكدن أن االغتصاب كان أحد أھم أسالیب التعذیب واالنتھاك الذي تعرضن لھا أثناء فرتة االختطاف مقابل

 ) 4.5 %( من املبحوثات أكدن عىل أن الجلد كان أحد أسالیب التعذیب واالنتھاك أثناء تلك الفرتة, وأن ) 1.5 %( 
تعرضن إىل الحرق بالسكائر كأحد أشكال التعذیب واالنتھاك، بینام أكد أكرث من ربع العینة ) 26.5% ( أنھن قد 

تعرضهن لجمیع ما ذكر أعاله من اغتصاب وجلد وحرق بالسكائر والحرمان من الطعام أثناء مدة االختطاف، كام 
توصلت دراسة أخرى عن جریمة اختطاف األشخاص يف مدینة بغداد إىل نتائج مقاربة.40

ولعل من أھم أسالیب العنف الذي مارسته املجموعات اإلرھابیة ھو حالة العزل، إذ بینت دراسة الناجیات من  
االختطاف أن ) 61 %( من املبحوثات تم عزلھن أثناء فرتة االختطاف حسب العمر وأن ) 35.5 %( من املبحوثات

تم عزلھن بسبب دیانتھن، مقابل ) 2.5 %( من املبحوثات تم عزلھن حسب املذھب، وأن ) 1%( فقط من املبحوثات تم 
عزلھن بسبب القومیة. 

كام بینت الدراسة أن ھناك متییز بین املختطفات عىل أساس العمر، وذلك الستخدامھن ألغراض املعارشة والزواج 
القرسي أو التحرش لفئة الشابات. أما املختطفات الكبیرات يف السن فقد تم استخدامھن ألغراض الخدمة والسخرة, 

وكذلك كان التمییز وعىل أساس الدیانة، عىل أساس املذھب، وحتى القومیة، وأیضا التمییز عىل أساس املظھر والقیافة 
ونسبة الجامل.41

النزاع و النزوح:
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وبعد احتالل املجموعات اإلرھابیة لعدد من املحافظات يف یونیو/حزیران 2014 ، أصبح حوايل 4 ملیون عراقي نازحین 
داخلیا, وقد أظھرت االستطالعات التي أجرتھا املنظمة الدولیة للھجرة )IOM( عام 2015 أن النساء ، النازحات یواجھن 

قیوًدا ثقیلة تھدد سالمتھن وكرامتھن وخصوصیتھن أكرث من الذكور. 
وأن مشاركة املرأة يف ھذه األوضاع منخفضة للغایة – إذ أن 91 % من اللجان يف مخیامت النازحین داخلیا تفتقر إىل 

مشاركة النساء 42 . 
وأنھن یواجھن مخاطر الوصم االجتامعي نتیجة لتعرضھن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي والتمییز وظروف 

املعیشة الفقیرة.
وبسبب عدم وجود أماكن معیشة منفصلة، وآمنة، وعدم الحصول عىل املیاه النظیفة ومرافق الرصف الصحي؛

توسعت مساحة الصعوبات التي تعاين منه النساء النازحات والفتیات.
كام استھدفت املجموعات اإلرھابیة النساء النازحات ألغراض العبودیة الجنسیة واالختطاف واالتجار بالبرش 43 .

شددت حاالت النزاع والنزوح ھذه من قضیة غیاب املساواة بین الجنسین، والتمییز الذي واجھه املجتمع العراقي
مسبقا، وزادت من ضعف وھشاشة النساء والفتیات وتعرضھن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي.

كانت النساء والفتیات يف طلیعة املتأثرین سلبا بھذا النزاع والنزوح.
والبد من تقییم تأثیر الرصاعات سواء يف سیاق الرصاعات الجاریة حالیا،ً أو مواقف ما بعد الرصاع.

إن اختفاء أعضاء األرسة من الذكور، وزیادة نسب األرامل واألرس التي ترأسھا إناث، جعل النساء أكرث عرضة للعنف 
الجنيس، فضال عن االستغالل الجنيس واإلساءة. 

وھناك ارتفاع مستویات الفقر بین الناجیات من الحرب.
إن ھذه النتائج القاسیة تلقي بظاللھا عىل النساء والفتیات، اللوايت یضطررن يف بعض األحیان إىل تويّل املسؤولیة ودعم 

أرسھن والدفاع عنھا، وھي مھمة صعبة أحیانا بسبب ضعف اإلعداد لھذه املسؤولیة.

األبعاد القانونیة
سیتم يف ھذه الفقرة التعرض إىل أھم القوانین املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي، بدءا من االتفاقیات

الدولیة والدستور العراقي، فضال عن القوانین األخرى.
)أ( اإلطار القانوين

• الدستور العراقي لسنة 2005
ینص الدستور العراقي عىل أّن اإلسالم ھو دین الدولة الرسمي، وھو مصدٌر أسايس للترشیع، وأنه ال یجوز سن قانوٍن 

یتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم. 44 
)تستخدم ھذه الفقرة لتربیر إبقاء التحفظات عىل اتفاقیة سیداو(.

كام أن وجود املادة 41 من الدستور والتي تنص عىل أن )العراقیون أحرار يف االلتزام بأحوالھم الشخصیة حسب 
دیاناتھم أو مذاھبھم أو معتقداتھم، واختیاراتھم، وینظم ذلك بقانون(.

إن يف وجود ھذه املادة الخالفیة ما یفسح املجال أمام التجاذبات املذھبیة والدینیة يف إصدار قوانین تنال من الكثیر 
من الحقوق واالمتیازات التي أقرھا قانون األحوال الشخصیة العراقي رقم 188 لسنة 1959 ، وھو ما دعا اللجنة املعنیة 
بالقضاء عىل التمییز ضد املرأة يف تقریرھا الصادر بتاریخ 14 مارس/اذار 2014 أن تتضمن توصیتھا 17 - 18 عىل وجوب 

العمل عىل إلغاء ھذه املادة الخالفیة، كونھا تتعارض مع املادة 14 من الدستور العراقي، كام أنھا تعمل بالضد مع ما 
جاءت به اتفاقیة القضاء عىل جمیع أشكال التمییز ضد املرأة )سیداو(. كام تشیر ھذه التوصیة أیضا إىل سحب الئحة 

قانون األحوال الشخصیة الجعفریة، والعمل عىل إلغاء وتعدیل قانون العقوبات التي متیز بین املرأة والرجل. كام تشیر 
نفس التوصیة إىل رضورة اإلرساع بإصدار قانون العنف األرسي45.
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مواد الدستور ذات العالقة بالحامیة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي:

• العراقیون متساوون أمام القانون دون متییٍز بسبب الجنس، العرق، القومیة، األصل، اللون، الدین، املذھب، املعتقد، 
الوضع االقتصادي أو االجتامعي )املادة ۱4(

• لكل فرٍد الحق يف الحیاة واألمن والحریة، وال یجوز الحرمان من ھذه الحقوق أو تقییدھا إال وفقا للقانون, وبناًء عىل 
قراٍر صادٍر من جھٍة قضائیٍة مختصة )املادة ۱5(

• األرسة أساس املجتمع، وتحافظ الدولة عىل كیانھا وقیمھا الدینیة واألخالقیة والوطنیة.
• تكفل الدولة حامیة األمومة والطفولة والشیخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لھم الظروف املناسبة لتنمیة 
مواھبھم وقدراتھم...یحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصورِه كافة، وتتخذ الدولة اإلجراءات الكفیلة بحامیتھم.

متنع كل أشكال العنف والتعسف يف األرسة واملدرسة واملجتمع )املادة ۲۹(
• یحرم العمل القرسي )السخرة(، والعبودیة وتجارة العبید )الرقیق(، ویحرم االتجار بالنساء واألطفال، واالتجار بالجنس 

)املادة 37(.

قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969 النافذ 
الحامیة من العنف األرسي:

ینص قانون العقوبات يف املادة 41 منه عىل أن للزوج الحق يف معاقبة زوجته )تحت ما یسمى حق تأدیب الزوجة(
ویعد حقه ھذا سببا من أسباب اإلباحة.

االغتصاب:
تعد جریمة االغتصاب من الجرائم التي نص علیھا قانون العقوبات العراقي يف املادة 393 وتصل عقوبتھا إىل

السجن 15 سنة، إال إننا نجده يف املادة 398 ینص عىل أنھ إذا تزوج الجاين بشكل قانوين من املجني علیھا یتم
إیقاف اإلجراءات القانونیة ضده وإیقاف إجراءات الدعوة الجزائیة.

یعترب االغتصاب واالعتداء الجنيس جرائم جنائیة يف قانون العقوبات، وال یعرتف القانون باالغتصاب الزواجي
كجریمة. كام ینص قانون العقوبات عىل أّن الزوج یملك الحق يف معاقبة زوجتھ )تحت ما یسمى تأدیب الزوجة(46

التحرش الجنيس:
یحظر قانون العقوبات بعض أشكال التحرش الجنيس. حیث یعاقب من ارتكب »فعاًل خادًشا للحیاء« مع رجل أو

امرأة دون موافقته/موافقتھا، بالحبس مدة ال تزید عىل سنة واحدة مع غرامة. 47 
ویجرم القانون كل من تعرض ألنثى يف محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات عىل وجه یخدش حیاءھا بالحبس مدة ال 

تزید عن ثالثة أشھر مع غرامة.48
جرائم الرشف: 

یتساھل قانون العقوبات يف حاالت جرائم الرشف حیث یفرض عقوبات مخففة حیث یعترب القانون أّن ارتكاب أي 
جریمة بدافع الرشف من األسباب املخففة للعقوبة. 49 كام أن قانون العقوبات العراقي یعاقب بالحبس مدة ال تزید 

عىل ثالث سنوات من فاجأ زوجتھ أو أحد محارمه يف حالة تلبسھا بالزنا أو وجودھا يف فراش واحد مع رشیكھا فقتلھام
يف الحال أو قتل أحدھام أو اعتدى علیھام أو عىل أحدھام اعتداء أفىض إىل املوت أو إىل عاھة مستدیمة. 50

يف عام ۲۰۰۲ ، أصدرت حكومة إقلیم كردستان قانوناً یلغي العقوبات املخففة لجرائم قتل أحد أفراد األرسة من اإلناث
من قبل أحد األقارب الذكور بدافع العار أو الرشف. 51 )كام أنھا عطلت العمل باملادة 409 من قانون العقوبات

العراقي، إال أن ذلك مل یمنع حصول مثل ھذه الجرائم يف االقلیم(.
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زنا الزوجیة: 
یعاقب قانون العقوبات الزوجة الزانیة والرشیك الذي ارتكب معھا جریمة الزنا بالحبس من 3 أشھر إىل 5 سنوات،

وتطبق نفس العقوبة عىل الزوج إذا ارتكب جریمة الزنا ولكن فقط إذا وقعت حادثة الزنا يف منزل الزوجیة استنادا 
للامدة 377 من قانون العقوبات العراقي النافذ.

جریمة اإلجھاض:
یحظر قانون العقوبات اإلجھاض عدا يف حاالت الرضورة لحامیة حیاة وصحة املرأة الحامل أو يف حال وجود تشوھات 
جنینیة. تنص املادة عىل أنّه ) 1( یعاقب بالحبس مدة ال تزید عىل سنة وبغرامة ال تزید عىل مائة دینار 52 أو بإحدى 

ھاتین العقوبتین كل امرأة أجھضت نفسھا بأیة وسیلة كانت أو مكنت غیرھا من ذلك برضاھا. ) 2( ویعاقب بالعقوبة 
ذاتھا من أجھضھا عمًدا برضاھا. وإذا أفىض اإلجھاض أو الوسیلة التي استعملت يف إحداثه، ولو مل یتم اإلجھاض، إىل 

موت املجني علیھا؛ فتكون العقوبة السجن مدة ال تزید عىل سبع سنوات. ) 3( ویعد ظرفًا مشدًدا للجاين إذا كان طبیباً 
أو صیدلیاً أو كیمیائیاً أو قابلة أو أحد معاونیھم. ) 4( ویعد ظرفا قضائیا مخففا إجھاض املرأة نفسھا اتقاء للعار إذا 

كانت قد حملت سفاًحا(.53
جریمة التحریض عىل الزنا: 

تنص املادة 380 من قانون العقوبات العراقي عىل )كل زوج حرض زوجته عىل الزىن فزنت بناء عىل ھذا التحریض 
یعاقب بالحبس( أي أن ھذه الجریمة ال تقع إال إذا وقع فعل الزنا لذلك ال یعد التحریض لوحده كافیا لوقوع ھذه 

الجریمة؛ لذلك فال یمكن معاقبة الزوج عىل فعل التحریض ما مل یقع فعل الزنا وھو ما یمثل إجحافا بحق الزوجة
وامتھانا لھا ولكرامتھا يف حفظ حقھا من التعرض ملثل ھذه املامرسات البعیدة عن األخالق والتي تشكل إراھا یامرسه

الزوج عىل الزوجة إرضاء لدوافعه الشخصیة البعیدة عن األخالق والواجب اإلنساين الذي عىل الزوج االلتزام به يف
حامیة أرسته، وھو ما افرتضه املرشع لدى كل زوج، والذي حدا به يف النص عىل ھذه الجریمة يف الفصل الرابع

الخاص بالجرائم التي متس األرسة، إال أن ما یؤخذ علیه أنه مل یعاقب عىل فعل التحریض مامل یقع فعل الزنا، وھو
ما أفرغ النص من محتواه يف حامیة الزوجة وما یمكن أن یقع علیھا من أسالیب قد یقوم الزوج يف دفعھا الرتكاب

مثل ھذا الفعل، فكان علیه أن ینص عىل تجریم التحریض عىل الزنا بحد ذاته، برصف النظر عن وقوع فعل الزنا
من عدمه، أسوة مبا فعله يف نصوص اخرى يف قانون العقوبات ذاته.54

• قانون األحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959 املعدل
- نظرة عامة

یغطي قانون األحوال الشخصیة لعام ۱۹5۹ شؤون األرسة الخاصة باملسلمین. وعندما صدر قانون األحوال الشخصیة يف 
عام ۱۹5۹ ، استبدلت املحاكم الرشعیة بقانون مدون ألغى أحكام معاملة السنة والشیعة عىل أساس مختلف يف ظل 

القانون.
ومع ذلك، تنص املادة 4۱ من الدستور عام ۲۰۰5 أن املواطنین العراقیین أحرار يف أحوالھم الشخصیة. ویثیر

وجود املادة 4۱ املخاوف من أّن بعض حقوق املرأة ستكون عرضة للحرمان يف ظل وجود ھذه املادة.
املسیحیون اآلن يف صدد إعداد قانون األحوال الشخصیة الخاص بھم. كام قام إقلیم كردستان العراق بتعدیل قانون

األحوال الشخصیة لسنة ۱۹5۹ كونھ یخدم املجتمعات الكردیة يف اإلقلیم.55
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الزواج
یعترب القانون النساء الاليئ ترتاوح أعامرھن بین ۱۸ عاما أو أكرث قد بلغن سن الرشد. وال یشرتط الويل الذكر يف الزواج 

للنساء البالغات. ویتوجب الحصول عىل موافقة الرجل واملرأة لیكون الزواج قانونیًا. السن القانوين للزواج ھو ۱۸ سنة 
لكل من الرجال والنساء. 56 ویجوز خفض السن القانوين إىل ۱5 سنة مبوافقة ويل األمر وبعد الحصول عىل إذن قضايئ 

من املحكمة. 57
ال توجد يف العراق اختبارات كشف العذریة قبل الزواج، وإن كان مجلس النواب قد اقرتح تنظیم ھذه املسألة. وتعترب

اختبارات كشف العذریة التي تفرضھا املحكمة عىل النساء من مامرسات املحاكم. ویستطیع الرجل أن یطلب من 
املحكمة خضوع زوجته الختبارات كشف العذریة يف حال اتھمھا بأنھا غیر عذراء يف الیوم التايل لزواجھام. ویجري
معھد الطب العديل ھذه االختبارات للمحاكم. 58 )ھذه االختبارات تجري عند اتھام املرأة بعدم العذریة ويف بعض

الحاالت ھي من تقوم بالتقدم برفع الشكوى ضد الزوج يف ھذه الحالة لكشف عدم صحة ادعائه(.
تعدد الزوجات:

یسمح القانون بتعدد الزوجات، ولكن یجب الحصول عىل إذن قضايئ من املحكمة. یجوز للقايض السامح بتعدد 
الزوجات إذا كان الزوج یمتلك القدرة املالیة لإلنفاق عىل أكرث من زوجة واحدة، وكان ھناك »عذر معترب »یربر الزواج 

من امرأة أخرى وسیتم توفیر العدالة بین الزوجات. 59
تعترب رشوط تعدد الزوجات أكرث رصامة يف قانون األحوال الشخصیة وتعدیالته إلقلیم كردستان العراق، حیث یجب 

تلبیة الرشوط التالیة للحصول عىل إذن الزواج من امرأة أخرى: 60
• موافقة الزوجة األوىل أمام املحكمة عىل زواج زوجھا من زوجة ثانیة.

• یجب أن یثبت الزوج قدرته عىل اإلنفاق عىل الزوجة الثانیة.
• یجب أن یتعھد الزوج بالتعامل مع جمیع زوجاته بالعدل واملساواة من حیث الجامع والعالقات الزوجیة األخرى 

املادیة واملعنویة. یمنح اإلذن بتعدد الزوجات إذا كانت الزوجة مصابة مبرض عضال مزمن یمنع من حدوث الجامع، أو 

إذا كانت الزوجة عقیم، ولكن يف حال عقم الزوجة فیجب أن یكون ذلك مبوجب تقریر مصدق صادر عن لجنة طبیة 

متخصصة.

• عدم وجود رشط يف عقد زواج الزوجة األوىل یمنع الزوج من الزواج بأخرى.

الطالق
یمتلك الرجال الحق يف تطلیق زوجاتھم من جانب واحد دون تحدید األسباب، 61 بینام تستطیع املرأة طلب الطالق 

إن توفرت بعض األسباب املحددة )مبا يف ذلك إذا كان زوجھا یيسء معاملتھا أو معاملة األطفال بطریقة تجعل الحیاة 
الزوجیة مستحیلة االستمرار( 62 أو یمكنھا الحصول عىل الخلع، األمر الذي یتطلب منھا التخيل عن مھرھا وأي دعم مايل 

يف املستقبل. 63
يف حاالت الطالق، تحصل املرأة عىل حق حضانة األطفال حتى یبلغوا سن ۱۰ سنوات، ویتوجب خالل تلك الفرتة عىل 

األب أن یدفع نفقة الطفل. ویمكن متدید ھذه الحضانة حتى سن ۱5 سنة إذا كان ذلك یصب يف املصلحة الفضىل 
للطفل، وبعد ذلك الوقت یمكن للطفل أن یقرر إن كان یرید العیش مع األم أو األب. 64 ویعترب األب ھو صاحب الحق 

يف الوصایة القانونیة عىل أوالده القرص.

مبوجب قانون األحوال الشخصیة وتعدیالته إلقلیم كردستان العراق، إذا تزوج الرجل من امرأة أخرى، فإّن زوجته

األوىل لدیھا الحق يف طلب االنفصال. 65 وحتى يف ظل قانون األحوال الشخصیة العراقي رقم 188 لسنة 1959

الحايل یجوز للمرأة طلب التفریق فیام لو تزوج الزوجة بزوجة ثانیة دون علمھا ألنھ یعترب من قبیل الرضر املعنوي.
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املیراث 
منح قانون األحوال الشخصیة لسنة ۱۹5۹ الرجل واملرأة حقوقًا يف املیراث ولكن ضمن حدود أحكام الرشیعة اإلسالمیة 
كإطار عمل یضبط أحكام املیراث. 66 تستطیع املرأة أن ترث وإن كان نصیبھا بشكل عام أقل من نصیب الرجل. فعىل 

سبیل املثال: ترث البنت نصف ما یرثه االبن عادة. وقد تم تعدیل قانون األحوال الشخصیة لسنة ۱۹5۹ إلقلیم كردستان 
يف عام ۲۰۰۸ لیمنح قدر أكرب من املساواة يف أمور حقوق املرأة يف املیراث.

وعىل الرغم من وجود القوانین املذكورة أعاله، إال أّن الوصول لنظام املحاكم املدنیة الرسمي عىل أرض الواقع محدود 
جدا. فضال عن أن قدرة املرأة عىل الدفاع عن حقوقھا غالباً ما تعتمد عىل القرارات التي تتخذھا عائلتھا والسلطات 
القبلیة، أو املسؤولین يف طائفتھا الدینیة، وال سیام فیام یتعلق مبنازعات األحوال الشخصیة، والتي یتم تسویتھا عادة 

دون اللجوء إىل املحاكم املدنیة. 67 وعندما یتم اإلبالغ عن حاالت العنف الجنيس، تحاول السلطات يف كثیر من األحیان 
التوسط بین النساء وأرسھن حتى تتمكن املرأة من العودة إىل منزلھا، بدال من استخدام وسائل اإلنصاف القانونیة.

قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
الدخول إىل العمل )التوظیف( 

ال یجوز تعیین النساء للقیام بأعامل شاقة أو ضارة محددة وفقا للتعلیامت الصادرة مبوجب قانون العمل لعام
.68۲۰۱5 املرأة ممنوعة من العمل يف اللیل، وتخضع يف ھذا الستثناءات، مبا يف ذلك العمل اإلداري، والتجاري،

وخدمات ترفیھیة، وخدمات النقل أو االتصاالت. 69
من نواحي أخرى، یدعم قانون العمل تكافؤ الفرص للمرأة ویحظر التمییز يف التعیین والتوظیف.

البقاء يف العمل
یتضمن قانون العمل لعام ۲۰۱5 ضامنات قانونیة رصیحة بشأن األجر املتساوي عن العمل ذي القیمة املتساویة، 

ویضمن الحق يف العمل، مع تكافؤ الفرص لجمیع املواطنین القادرین عىل العمل، دون أي متییز عىل أساس الجنس 
)أو بناء عىل عدد من األسباب األخرى للتمییز(. 71 ینطبق قانون العمل عىل عامالت املنازل أو الخادمات. 72 وینص 

قانون العمل عىل فرض عقوبات عىل التمییز عىل أساس الجنس، مبا يف ذلك التمییز يف التدریب املھني أو رشوط العمل 
وظروفھ. وعقوبة التمییز ھي الحبس ملدة أقصاھا ستة أشھر و/أو غرامة قدرھا ملیون دینار عراقي. 73

یحق للمرأة إجازة األمومة ۱4 أسبوعا مدفوعة األجر، والتي تدفع من قبل صاحب العمل. 74 النساء لھن الحق يف 
العودة إىل نفس الوظیفة كام كان الحال قبل أخذ اإلجازة، أو موقف مامثل مع نفس األجر.75

التحرش الجنيس يف قانون العمل
یحظر قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ، والذي یعد خطوة ایجابیة ومتقدمة نحو الحد من التحرش الجنيس يف مكان 

العمل، یحظر التحرش وأي سلوك آخر یؤدي إىل تخویف أو العداء يف بیئة العمل؛ فقد نصت املادة العارشة من ھذا
القانون يف الفقرة أوال عىل حظر التحرش الجنيس يف االستخدام واملھنة سواء عىل صعید البحث عن عمل أو التدریب
املھني أو التشغیل كام أوردت املادة ذاتھا يف الفقرة ثالثا تعریفا للتحرش الجنيس بأنه: »سلوك جسدي أو شفھي ذو
طبیعة جنسیة أو أي سلوك آخر یستند إىل الجنس ویمس كرامة النساء أو الرجال، ویكون غیر مرغوب وغیر معقول

ومھیناً ملن یتلقاه، ویؤدي إىل رفض الشخص وعدم خضوعه لھذا السلوك، رصاحة أو ضمنا التخاذ قرار یؤثر عىل
وظیفته.« وھذا التعریف للتحرش الجنيس یقرتب كثیرا من التعریف الدويل للتحرش الجنيس. أما العقوبات املنصوص
علیھا للتحرش الجنيس فھي الحبس ملدة تصل إىل ستة أشھر و/أو غرامة قدرھا ملیون دینار عراقي. 76 وھي عقوبات
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بسیطة نجد أنھا ال تتناسب مع خطورة الفعل وآثاره االقتصادیة والنفسیة.76

قانون االتجار بالبرش رقم 28 لسنة 2012
أصدر العراق قانون مكافحة االتجار باألشخاص رقم 28 يف عام ۲۰۱۲ ، والذي مبوجبه تُحظر معظم، ولكن لیس كل، 

أشكال االتجار بالبرش. وال یعترب القانون تسھیل بغاء األطفال من أعامل االتجار بالبرش ویشرتط حدوث الصفقة )رشاء 
وبیع( حتى یندرج الفعل تحت طائلة جریمة االتجار بالبرش.

باإلضافة إىل ذلك، یجرم قانون العقوبات بغاء األطفال ویعاقب علیه بالسجن ملدة تصل إىل ۱۰ سنوات. 78 ویحرم قانون 
مكافحة البغاء االستغالل الجنيس )استخدام الخداع أو اإلكراه أو القوة أو التھدید للحفاظ عىل ذكر أو أنثى ملامرسة 

الدعارة(، وینطبق ذلك عىل البالغین واألطفال.
يف عام ۲۰۱5 ، قام مجلس القضاء االعىل بتعیین اثنین من القضاة للعمل بشكل متفرغ للفصل يف قضایا االتجار 

بالبرش.79
ینص قانون مكافحة اإلتجار بالبرش لسنة ۲۰۱۲ عىل أنّه یجب عىل وزارة العمل والشؤون االجتامعیة إنشاء دور 

اإلیواء80 ، وقد فرس املوظفون الحكومیون ذلك النص بأّن الحكومة وحدھا ھي التي یجوز لھا تشغیل دور اإلیواء. تدیر 
الحكومة دار إیواء خاص بالناجین من االتجار بالبرش يف بغداد، ویتسع لخمسین نزیال من الذكور واإلناث. كام تدیر 

الحكومة بعض دور اإلیواء املؤقتة ومرافق انتظار للعامل األجانب الذین ینتظرون العودة إىل وطنھم.

قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 املعدل
یجرم قانون مكافحة البغاء لسنة املعدل ۱۹۸۸ االشتغال بالجنس. 81 وجاءت قرارات مجلس قیادة الثورة املنحل لتغلظ 

العقوبات ضد املدانین بتنظیم أو باالنخراط يف االشتغال بالجنس لتصبح العقوبة اإلعدام. 82
ینص قانون مكافحة البغاء عىل أن كل من یشتغل بالجنس یعاقب باالحتجاز يف دار اإلصالح التابعة لوزارة العمل 

والشؤون االجتامعیة لتوجیھ وإعادة تأھیل النساء.83

قانون الجنسیة رقم 26 لسنة 2006 املعدل
مبوجب قانون الجنسیة ال یمكن للمرأة منح جنسیتھا ألطفالھا بنفس الطریقة التي یتمتع بھا الرجل. یحد قانون 
الجنسیة العراقي رقم ۲6 لسنة ۲۰۰6 من قدرة املرأة العراقیة عىل منح جنسیتھا لألطفال املولودین خارج البالد. 

ویستطیع الطفل من أم عراقیة يف مثل ھذه الحاالت التقدم بطلب الحصول عىل الجنسیة العراقیة يف غضون سنة من 
بلوغه سن الرشد، إذا كان والد الطفل غیر معروف أو عدیم الجنسیة.

قانون األحزاب رقم 36 لسنة 2015
صدر يف أغسطس/آب 2015 قانون األحزاب السیاسیة رقم 36 لسنة 2015 وقد سجلت العدید من املنظامت النسویة 
تحفظھا علیھ وطالبت بتعدیله مبذكرة مؤرخة يف سبتمرب/أیلول 2016 قدمت إىل الرئاسات الثالث بشأن خلو القانون 

من إدراج الكوتا النسائیة عند تشكیل األحزاب وال يف تشكیالتھا التنظیمیة وقیاداتھا، حیث ذكرت فقط عبارة )مع 
مراعاة التمثیل النسوي( مام یتناقض مع نص الدستور، وقانون االنتخابات اللذین أكدا عىل الكوتا النسائیة. ومن نتائجه 

السلبیة أنه سیؤدي إىل استمرار ترشیح نساء لالنتخابات بدون أي خلفیة أو مشاركة يف العمل السیايس، ویحد
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من عملیة التمكین السیايس للنساء، مام یعد مخالف ا اللتزامات العراق الدولیة 84 ، ال سیام اتفاقیة سیداو، التي نصت
عىل اعتامد تدابیر خاصة مؤقتة وفقا للامدة 4 والتوصیة العامة للجنة سیداو رقم 25)1(،  إضافة لتوصیة اللجنة رقم
35 /ب ج، للحكومة العراقیة، كام یتعارض مع ما جاء يف الخطة الوطنیة لقرار مجلس األمن 1325 املقرة من مجلس 

الوزراء، التي تقيض بزیادة وتفعیل مشاركة النساء يف مواقع صنع القرار وبناء السالم. ورفعت مجموعة من املنظامت 
غیر الحكومیة والشخصیات دعوى قضائیة أمام املحكمة االتحادیة يف ینایر/كانون الثاين 2016 تتضمن من بین جملة 

من االعرتاضات عىل القانون مسالة خلوه من الكوتا النسائیة يف األحزاب السیاسیة.

قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013
نص قانون االنتخابات ملجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 يف املادة 11 منه عىل أن عدد أعضاء مجلس النواب 

العراقي والذي یجب أن تكون 328 مقعدا، موضحا أن 320 یتم توزیعھا عىل املحافظات، ومثانیة مقاعد منھا تكون 
حصة الكوتا للمكونات من مسیحیین وصابئة واإلیزیدیین والشبك، إال أنه مل یتطرق يف ھذه املادة إىل حصة الكوتا 
النسائیة من ھذه املقاعد. وھو مام یفسح املجال أمام أن یكون جمیع املرشحین لھذه املقاعد الثامنیة من الرجال 

حرصا.
أما املادة 13 من القانون فقد نصت عىل الكوتا النسائیة بقولھا:

)1( - یجب أن ال یقل عدد النساء املرشحات عن 25 % يف القامئة وان ال تقل نسبة متثیل النساء يف املجلس عن 
%25

)2( یشرتط عند تقدیم القامئة أن یراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثالثة رجال. إن النص بھذه الطریقة عىل 
الكوتا النسائیة بأن یكون تسلسلھا ھو الرابع بعد كل ثالثة رجال، مام یعطي انطباعا متدنیا لنظرة املرشع العراقي يف 
ھذا القانون للمرأة وكأنھا كائن من املرتبة الثانیة، وأن وجودھا ھو مجرد وجود شكيل استجابة ملا اشرتطه القانون ال 

غیر. 
وقد افتقر النص إىل الصیاغة القانونیة الدقیقة التي كان بإمكانھا أن تشیر إىل فقرة الكوتا النسائیة وبطریقة أكرث 

احرتاما ومراعاة ملكانة املرأة واستحقاقھا من الناحیة القانونیة واألدبیة.
علام بأن ھذا النص مل یطرأ علیه أي تعدیل يف ظل التعدیل املطروح حالیا يف مجلس النواب العراقي والذي قُرأ 

قراءةأوىل يف 20 /11/ 2017 ومازال موجودا بصیغته السابقة. 85
جاءت املادة 15 من القانون ملعالجة حالة إذا كان ھناك مقعد شاغر وكان ھذا املقعد یخص امرأة وجاء النص بعدم
اشرتاط أن یمأل ھذا املقعد من قبل امرأة حرصا، وإمنا یمكن أن یُمأل من قبل رجل إال إذا كان ذلك مؤثرا عىل الكوتا

النسائیة، وھو أمر مل یأت املرشع عىل معالجته أو التطرق إلیه إذا كان املقعد الذي شغر خاصا بالرجل، مام یعني
مبفھوم املخالفة أن یبقى مخصصا لرجل، بینام إذا شغر املقعد الخاص باملرأة فال یشرتط أن یمأل من قبل امرأة اخرى

حرصا وإمنا یجوز ملؤه من قبل رجل كام ورد يف نص املادة 15 /الفقرة اوال ) اوال – إذا كان املقعد الشاغر یخص
امرأة فال یشرتط أن تحل محلھا امرأة إال إذا كان ذلك مؤثرا عىل نسبة متثیل النساء......(. وھو أیضا نص مل یطرأ

علیه أي تعدیل ضمن التعدیالت املطروحة حالیا والتي قرأت قراءة أوىل يف مجلس النواب العراقي يف 2017/11/20.
السیاسات: 

- اعتمد العراق االسرتاتیجیة الوطنیة ملكافحة العنف ضد املرأة ) ۲۰۱۳ - ۲۰۱۷ ( يف عام ۲۰۱۳ . واعتمد إقلیم 
كردستان العراق اسرتاتیجیة مامثلة للفرتة 2012- 2016 يف عام .86۲۰۱۳ 

تركز االسرتاتیجیة الوطنیة عىل صیاغة وسن ترشیعات حامیة األرسة لجعل العنف ضد املرأة من الجرائم التي یعاقب
علیھا القانون. وتشجع وزارة الداخلیة والرشطة االتحادیة عىل املشاركة يف الجھود املبذولة ملكافحة العنف ضد املرأة.
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اسرتاتیجیة األمن الوطني
رغم إقرار الحكومة العراقیة اسرتاتیجیة األمن الوطني يف 1 / 3 / 2016 ، التي تتبنى إصالح النظام األمني يف العراق، 

ورغم اعتامدھا عىل قرارات مجلس االمن 2170 و 2178 يف محاربة اإلرھاب، إال أنھا خلت من اإلشارة إىل اعتامد آلیات 
محددة لتطویر دور النساء يف املؤسسة األمنیة وتلبیة احتیاجاتھن، ومبا ینسجم مع قرار مجلس األمن 1325 والقرارات 

امللحقة به، كام مل تعتمد عىل االسرتاتیجیات الوطنیة األخرى املقررة من قبل الحكومة كمرجعیات يف التنفیذ87.
دور املرأة يف عملیة املصالحة الوطنیة

يف عام 2015 أعلن عن تشكیل لجنة وطنیة جدیدة للمصالحة الوطنیة مبوجب األمر الرئايس الصادر يف 31 دیسمرب/
كانون األول. 

وتتكون اللجنة من ستة أعضاء، وجمیعھم من الرجال، بناء عىل اتفاق الرئاسات الثالث؛ األمر الذي یدلل عىل عدم 
وجود إرادة سیاسیة لدى صناع القرار باالعرتاف بدور النساء كطاقة خالقة يف عملیة بناء السالم واألمن، وھو ما یناقض 

قراري مجلس األمن الدولیین 1325 و 2242 الذین أكدا عىل أھمیة مشاركة النساء يف وضع اسرتاتیجیات وطنیة 
ملكافحة اإلرھاب والتطرف. 

كام مل ترشك االجتامعات واملؤمترات التي أقامتھا اللجنة املذكورة النساء يف تقدیم اوراق عمل، ووجھت الدعوة لعدد 
محدود من النساء.88

املرأة يف املنھاج الحكومي 2018- 2022
صوت مجلس النواب العراقي يف جلسته لیوم االربعاء 24 /10/ 2018 عىل املنھاج الوزاري للحكومة املكلفة برئاسة 

السید عادل عبد املھدي، والذي أشار إىل موضوع التمییز عىل أساس النوع االجتامعي إشارات بسیطة، إذ مل یشكل ھذا 
املوضوع ھدفا من أھداف املنھاج.

إال أن ملحق مسودة أولیة لتفاصیل برامج الحكومات قد احتوى عىل محاور الربنامج الحكومي، ويف املحور الثالث منه 
الذي جاء تحت عنوان )التنمیة املستدامة والخدمات االجتامعیة ( 89 متت اإلشارة يف األولویة االخیرة منه والتي تحمل 

رقم 27 من ھذا املحور إىل: »متكین املرأة العراقیة وتعزیز مشاركتھا يف تحقیق أھداف التنمیة املستدامة« 90 .
كام ذكر يف إطار استعراض برامج ومشاریع ھذا املحور يف األولویة األخیرة 27 كام ذكرنا سابقا، مجموعة من الربامج 
واملشاریع، مع تحدید تاریخ البدء، وتاریخ اإلنجاز املحدد لھا، والوضع الحايل للربنامج والقیمة أو النسبة املستھدفة. 

وقد كلفت دائرة متكین املرأة بھذه املھمة، وقد جاءت ھذه الربامج واملشاریع عىل النحو اآليت: -
1- موازنة مستجیبة للنوع االجتامعي.

2- اسرتاتیجیة مناھضة العنف ضد املرأة العراقیة.
3- بناء شبكة وطنیة فاعلة من مكاتب وتشكیالت املرأة.

4- اإلیفاء بااللتزامات الدولیة )سیداو، قرار مجلس األمن 1325 ، البیان املشرتك والقرارات الالحقة(.
5- بناء قدرات وھیكلیة مكاتب وتشكیالت املرأة يف املحافظات.

6- تحقیق بیئة ترشیعیة خالیة من التمییز ضد املرأة وتوفیر الحامیة القانونیة لھا.
7- تنفیذ بنود البیان املشرتك.91
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 )SWOT Analysis(  تحليل سوات
إضافة إىل تحلیل املوقف الذي ورد ذكره أعاله، أجري تحلیل )سوات SWOT ( أدناه لتحدید العوامل الداخلیة

والخارجیة التي تساھم يف، وتقلل من، منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف العراق، واالستجابة له.

)أ(- نقاط القوة
1- اإلرادة السیاسیة الواضحة يف دعم وتعزیز مكانة املرأة والحد من ظاھرة العنف والتمییز السلبي.

2- وجود خطط واسرتاتیجیات وطنیة یمكن االستفادة منھا يف مجال دعم املرأة.
3- فاعلیة دائرة متكین املرأة وجھودھا الحثیثة يف ملف املرأة.

4- برامج تدریبیة آللیات مناھضة العنف القائم عىل النوع ومنعھ واالستجابة له التي أجریت يف السنوات املاضیة.
5- تأسیس دائرة الحامیة االجتامعیة يف وزارة العمل والشؤون االجتامعیة ترعى حقوق الناجیات من العنف.

6- منظامت املجتمع املدين القویة العاملة يف مجال منع العنف القائم عىل النوع والتصدي له.
7- التعاون والتنسیق بین الحكومة ومنظامت املجتمع املدين بالتصدي لقضایا العنف ضد النساء والفتیات.

8- وجود الرشكاء الدولیین الداعمین.
9- املصادقة عىل بروتوكول اإلدارة الرسیریة لالغتصاب.

10- تأسیس وحدات ومدیریات حامیة األرسة يف وزارة الداخلیة.
11- وجود إجراءات تشغیل قیاسیة ملنع العنف القائم عىل النوع واالستجابة له.

)ب(- نقاط الضعف:
1- إلغاء وزارة الدولة لشؤون املرأة.

2- غیاب الكوتا النسائیة يف السلطة التنفیذیة وقانون األحزاب.
3- ضعف تطبیق الخطط واالسرتاتیجیات الوطنیة بسبب قلة التخصیصات املالیة وندرة املوارد البرشیة املتخصصة 

بشؤون املرأة؛ مام یعرقل فاعلیة الربامج املھتمة بشؤون املرأة.
4- تأخیر املصادقة عىل قانون العنف األرسي.

5- ضعف أو انعدام املساندة القانونیة للناجیات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
6- قلة املالذات اآلمنة للناجیات من العنف القائم عىل النوع.

7- قلة املسوح اإلحصائیة التي تھتم بقضایا املرأة ال سیام العنف القائم عىل النوع االجتامعي
8- عدم وجود قوانین رادعة تجرم العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

9- عدم وجود إطار قانوين للتعامل بشكل منھجي مع قضیة أطفال النساء املعتدى علیھن جنسیا من قبل داعش.
10- ما تزال الحاجة قامئة إىل مسارات اإلحالة املتعددة القطاعات فیام بین املنظامت الحكومیة.

11- وجود آلیة رفع تقاریر إلزامیة عن حاالت العنف الجنيس.
)ج( الفرص:

1- إرساء املواد الداعمة للمرأة وحقوقھا من نصوص دستور 2005 من خالل إصدار ترشیعات جدیدة أو تعدیل 
ترشیعات قامئة؛ مبا یعزز من مكانة املرأة ویضمن حقوقھا ویمنع التمییز املبني عىل النوع االجتامعي والعنف.

2- تفعیل وحدات تكافؤ الفرص يف الوزارات واستحداث أخرى يف جمیع املؤسسات ملساعدة النساء ومتكینھن من 
الحصول عىل حقوقھن التي نص علیھا الدستور.

3- تصاعد الرغبة املجتمعیة باتجاه التصدي لكافة أشكال العنف.
4- االھتامم الوطني املتصاعد بحقوق اإلنسان واالستشعار بأھمیتھا ورضورتھا.
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5- الجھود املبذولة ترجمة لقرار مجلس األمن الدويل 1325 )األمن والسالم( عىل أرض الواقع.
6- التحرك الوطني لرفع نسب اإلنجاز املتحققة يف أھداف التنمیة املستدامة 2030 ، ال سیام الھدف )5(

الغایة )5/2(.
7- وجود بعض رجال الدین الذین یتفھمون قضایا املرأة االقتصادیة، والسیاسیة واالجتامعیة، والتصدي للتمییز بین 

الجنسین.
8- قرارات األمم املتحدة وإعالناتھا بشأن معاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنيس وتیسیر وصول النساء الضحایا 

لحقوقھن يف العدالة ومتكینھن اقتصادیا واجتامعیا وإعادة إدماجھن يف املجتمع.
9- تحسن الوضع االقتصادي للعراق نتیجة الرتفاع أسعار النفط عام 2018.

)د( التحدیات:
1- وجد التطرف العنیف.

2- شیوع الثقافة التقلیدیة التي تحد من حقوق االنسان للنساء فیام یتعلق بالحركة، والتوظیف، واألنشطة
االقتصادیة، والتعلیم، إلخ.

3- تخفیض األولویات من قبل صانعي القرار/ واضعي السیاسات فیام یخص متكین املرأة وقضایا العنف القائم
عىل النوع.

4- ضعف الوضع األمني والحالة االجتامعیة – االقتصادیة، واستمراریة الرصاعات السیاسیة التي تؤدي إىل
تغذیة العنف واستمراره.

5- االفتقار إىل مبدأ تكافؤ الفرص كأساس للتنمیة املستدامة، وھذا یساھم أیضا يف السلوكیات التمییزیة.
6- العادات والتقالید والثقافة السلبیة التي تعارض األدوار التنمویة للمرأة.

7- استمرار الفجوات بین الجنسین يف التعلیم والزواج والعمل وامللكیة/التملك وغیرھا من مظاھر املشاركة
االجتامعیة والسیاسیة.

8- الوصمة االجتامعیة ضد الناجیات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
9- الخطاب الدیني، الذي یؤید الرجال، ویسمح لألزواج باستخدام العنف كحق دیني لتصحیح سلوك الزوجات.

10- غیاب الربامج الشاملة للتمكین االقتصادي واالجتامعي، وال سیام يف املناطق املتأثرة بالرصاع.
11- ارتفاع يف العدید من القضایا االجتامعیة بطریقة غیر مسبوقة، مثل املخدرات، والتسول، والزواج دون السن 

القانونیة، والطالق، وما إىل ذلك.
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إطار نتائج االسرتاتيجية

الفصل الرابع
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الرؤیة:
"نساء وفتیات عراقیات آمنات، یعشن يف بیئة آمنة وعادلة مع أرسة موحدة، وخالیة من أي نوع من العنف القائم
عىل النوع االجتامعي، متمكنات اقتصادیا،ً یامرسن حقوقھن اإلنسانیة التي تكفلھا الترشیعات املستجیبة والداعمة"

إطار النتائج:
الھدف األول )الوقایة(: منع كافة أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

الھدف الفرعي األول: متكین النساء والفتیات العراقیات

املؤسسات املسؤولة عن

التنفیذ
مؤرشات القیاس آلیات التنفیذ

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة التخطیط

• وزارة التجارة

• وزارة الصناعة

• وزارة الزراعة

• القطاع الخاص

• منظامت املجتمع املدين

• البنوك الحكومیة والخاصة

•مؤسسات التعلیم املھني

• نسبة النساء الفاعالت من الناحیة

االقتصادیة

• نسبة أجور اإلناث مقابل أجور الذكور

• عدد الربامج التدریبیة للنساء )عام

/ خاص / مدين(

• مجموع األرقام / مبالغ القروض 

املقدمة للنساء

• النسبة املئویة للنساء يف القوة العاملة 

يف القطاع العام/الخاص.

التمكین االقتصادي للنساء من خالل:

• زیادة مشاركة املرأة يف األنشطة 

االقتصادیة

• معالجة الفجوة يف األجور بین الرجال 

والنساء

• زیادة فرص التدریب للمرأة

• تقدیم قروض تجاریة للنساء لبدء 

األعامل التجاریة

• توسیع فرص العمل للنساء يف القطاع 

الخاص

• توفیر فرص عمل للرجال كإجراء

لتخفیف حدة العنف

• وزارة الرتبیة

• وزارة التعلیم العايل

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• القطاع الخاص

•منظامت املجتمع املدين

• معدل معرفة القراءة والكتابة

لإلناث والذكور

• معدل التحاق اإلناث باملدارس

• نسبة الفتیات املترسبات من التعلیم.

• عدد مدارس البنات

• النسبة املئویة للمدرسات أو املعلامت

• النسبة املئویة للزیادة يف فرص 

التعلیم املستدیمة للنساء

متكین املرأة اجتامعیا من خالل:

• ضامن إكامل جمیع البنات للتعلیم 

األسايس

• خفض نسب الترسب من املدارس 

بین اإلناث

• زیادة الفرص التعلیمیة املستدیمة 

للنساء

• زیادة عدد مدارس البنات

• زیادة عدد املعلامت واملدرسات
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• مجلس النواب

• مجلس الوزراء

• وزارة العدل

• املؤسسات التنفیذیة

• املنظامت غیر الحكومیة

• عدد القوانین املراجعة / املعدلة

• عدد املؤسسات التي قدّمت حوكمة

وموازنات عامة مستجیبة ملنظور

النوع االجتامعي.

• النسبة املئویة للنساء اللوايت یشغلن

مناصب لصنع القرار

التمكین السیايس للمرأة:

• مراجعة / تعدیل القوانین والتعلیامت

لتعزیز املساواة واالندماج والحد من

التمییز والعنف

• زیادة مشاركة النساء يف صنع القرار

• تثقیف صناع السیاسات/القرارات يف

أمور الحوكمة واملوازنات املالیة

املستجیبة لشؤون النوع االجتامعي.

• مدیریة متكین املرأة

• وزارة الرتبیة والتعلیم

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• املجالس املحلیة واملحلیة للمحافظات 

املحررة

• وزارة الھجرة واملھجرین

• وزارة التجارة

• وزارة الصناعة

• وزارة الزراعة

• صندوق إعادة اإلعامر

• مجالس األوقاف الدینیة

• منظامت املجتمع املدين

• منظامت دولیة

• حالة تنفیذ خطة العمل الوطنیة لقرار

مجلس األمن 1325

• موقف تنفیذ خطة تنفیذ البیان 

املشرتك

• عدد النساء والفتیات الاليئ یحصلن

عىل الدعم القانوين يف املناطق املتأثرة 

بالنزاع

• عدد النساء والفتیات املستفیدات من

برامج للحفاظ عىل سبل العیش

• معدل التحاق الفتیات يف املناطق

املتأثرة بالرصاع

• عدد الحمالت/التدخالت ملعالجة

الزواج القرسي/ املبكر .

متكین املرأة يف املناطق املتأثرة

بالنزاع:

• دعم تنفیذ خطة العمل الوطنیة لقرار

مجلس األمن 1325 وخطة تنفیذ البیان

املشرتك بشأن الوقایة من العنف

الجنيس املتصل بالنزاع واالستجابة له.

• تعزیز التوفر والحصول عىل الدعم

القانوين للنساء والفتیات املترضرات

من النزاع.

• زیادة إمكانیة وصول النساء والفتیات

النازحات واملھجرّات والفقیرات من

الناحیة االقتصادیة إىل املوارد املالیة

واملھنیة للحفاظ عىل سبل العیش

• ضامن تسجیل الفتیات يف املناطق

املتأثرة بالنزاع يف املدارس

• تقلیل الزواج القرسي / املبكر
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الھدف الفرعي الثاين: تنمیة معاییر اجتامعیة إیجابیة

املؤسسات املسؤولة عن

التنفیذ
مؤرشات القیاس آلیات التنفیذ

• دائرة متكین املرأة

• وزارة الثقافة

• شبكة االعالم العراقي

• املؤسسات الثقافیة

• منظامت املجتمع املدين

• وزارة الھجرة

• وزارة الداخلیة

• وزارة العدل

• مجالس املحافظات واملجالس املحلیة.

• موقف تنفیذ اسرتاتیجیة املعاییر 

الثقافیة واالجتامعیة ملنع العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي.

• عدد الحمالت التعلیمیة وحمالت / 

برامج التوعیة التي تم اجراؤھا للحد 

من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

• عدد الدورات التدریبیة املوجھة 

لإلعالم بشأن العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي.

• عدد الحمالت اإلعالمیة املنظمة بشأن 

العنف القائم عىل النوع.

• عدد املتابعین أو املشاھدین من 

النساء والرجال للربامج االعالمیة 

املناھضة للعنف.

• توفر املناھج الرتبویة التي تتضمن 

املساواة بین الجنسین ومنع العنف 

القائم عىل النوع.

• إعداد وتنفیذ اسرتاتیجیة لتغییر

املعاییر الثقافیة واالجتامعیة ملنع 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

• برامج التوعیة والتعلیم والتدریب 

لخلق بیئة مجتمعیة ترفض العنف ضد 

النساء والفتیات.

• االستثامر يف تكنولوجیا االتصاالت 

ووسائل اإلعالم لشجب وتقلیل العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي، والحد 

منه.

• دمج املساواة بین الجنسین ومنع

العنف القائم ضد النوع يف املناھج

الرتبویة.

• دائرة متكین املرأة

• شبكة االعالم العراقي

• وزارة الثقافة

• وزارة الرتبیة

• وزارة التعلیم العايل

• منظامت املجتمع املدين

• األوقاف الدینیة

• توفّر اإلطار الوطني إلرشاك الرجال 

واألوالد

• موقف تنفیذ اإلطار الوطني ألرشاك 

الرجال واألوالد

• عدد الذكور من قادة ورواد مناھضة 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي،

واالستجابة له.

• عدد الذكور الذین تم الوصول إلیھم 

يف برامج اإلرشاك.

• إعداد وتنفیذ إطار وطني لسیاسات 

وبرامج إلرشاك الرجال واألوالد بالعمل 

عىل مناھضة العنف القائم عىل النوع

االجتامعي.
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الھدف الفرعي الثالث )الوقایة(: تعزیز قاعدة بیانات مبنیة عىل األدلة حول النوع االجتامعي

 املؤسسات املسؤولة عن

التنفیذ
مؤرشات القیاس آلیات التنفیذ

• دائرة متكین املرأة

• وزارة التعلیم العايل والبحث العلمي

• وزارة الرتبیة

• منظامت املجتمع املدين

• املنظامت الدولیة

• الجامعات

• املؤسسات التنفیذیة الحكومیة كافة

• عدد املسوح التي تم

إجراؤھا

إجراء مسوح/دراسات متخصصة

وشاملة تجدد بانتظام عن العنف

القائم عىل النوع االجتامعي وكلفه.

• دائرة متكین املرأة

• وزارة التعلیم العايل

والبحث العلمي

• وزارة الرتبیة

• منظامت املجتمع املدين

• املنظامت الدولیة

• الجامعات

• وجود الشبكة االكادیمیة

• عدد املبادرات التعاونیة التي نفذتھا 

الشبكة.

إعداد شبكة أكادیمیة بین الجامعات

واملؤسسات البحثیة بشأن العنف

القائم عىل النوع االجتامعي.

• دائرة متكین املرأة

• وزارة التعلیم العايل

والبحث العلمي

• وزارة الرتبیة

• منظامت املجتمع املدين

• املنظامت الدولیة

• الجامعات

• عدد الباحثات النساء يف

مجال منع العنف القائم عىل النوع

االجتامعي.

• عدد البحوث الربامج/الزماالت/املنح 

للباحثات النساء يف مجال منع العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي.

بناء قدرات الباحثات النساء يف

مجال منع العنف القائم عىل النوع،

والتخفیف منه واالستجابة له.

دائرة متكین املرأة

• وزارة الداخلیة

• وزارة الصحة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة التخطیط

• منظامت املجتمع املدين

• املنظامت الدولیة.

• قاعدة بیانات وطنیة موحدة لجمع

وتسجیل حاالت العنف القائم عىل

النوع االجتامعي.

تأسیس قاعدة بیانات وطنیة موحدة

لجمع وتسجیل حاالت العنف القائم

عىل النوع االجتامعي الواردة.
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الھدف االسرتاتیجي الثاين: )الحامیة(: إیجاد بیئة حامیة للنساء والفتیات

الھدف الفرعي األول: املراجعة القانونیة/ اإلصالح

املؤسسات املسؤولة عن

التنفیذ
مؤرشات القیاس آلیات التنفیذ

• مجلس النواب

• مجلس القضاء األعىل

• وزارة الداخلیة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة الصحة

• دائرة متكین املرأة

• منظامت املجتمع املدين

• املنظامت الدولیة.

• املصادقة عىل القانون اإلرساع يف تفعیل قانون الحامیة

من العنف األرسي

• مجلس النواب

• مجلس القضاء األعىل

• دائرة متكین املرأة

• وزارة العدل

• وزارة الصحة

• منظامت املجتمع املدين

• املنظامت الدولیة

• عدد جلسات املنارصة التي

تم تنظیمھا يف التقاریر )اإلبالغ( 

اإللزامي.

• وجود اتفاقیة حول متطلبات اإلبالغ 

اإللزامي.

• مراجعة القوانین النافذة من حیث 

إلغاء أو تعدیل نصوصھا مبا یضمن

عدم التمییز والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي.

• مجلس النواب

• مجلس الوزراء

• دائرة متكین املرأة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة الداخلیة

• مجلس األوقاف الدینیة

• توفر خطة العمل/إطار قانوين.

• عدد األطفال الذین تم دعمھم 

للحصول عىل

بیانات والدة وھویات أحوال مدنیة.

ضامن وجود إطار قانوين مالئم

وتنفیذه ملعالجة وضع األطفال

الذین یولدون أثناء النزاع
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الھدف الفرعي الثاين: تعزیز حكم القانون وإنفاذ العدالة

املؤسسات املسؤولة عن

التنفیذ
مؤرشات القیاس آلیات التنفیذ

• مجلس القضاء األعىل

• املحاكم

• مجلس النوب

• نقابة املحامین

• املجالس املحلیة

• وزارة العدل

• دائرة متكین املرأة

• منظامت املجتمع املدين

• عدد املحاكم املختصة

بقضایا العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي.

• عدد الدعاوى القضائیة املسجلة.

• نسبة الدعاوى القضائیة الناجحة يف 

مجال العنف القائم عىل النوع

االجتامعي

• عدد األشخاص الذین تلقوا 

معلومات بشأن القطاع القانوين/

العديل مبا یتعلق بالعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي.

زیادة توفر وزیادة الوصول للمحاكم 

من قبل النساء والفتیات

• مجلس القضاء األعىل

• املحاكم

• نقابة املحامین

• املجالس املحلیة

• وزارة العدل

• دائرة متكین املرأة

• منظامت املجتمع املدين

• توفر خطة العمل اإلرشادیة/األدوات 

للعملیة القانونیة التي تركز عىل 

الناجیات

• عدد القضاة، املدعون العموم، 

واملحامون وغیرھم من الالعبین

املعنیین املدربین عىل العملیة

القانونیة التي تركز عىل الناجیة.

ضامن العملیة القانونیة املتمحورة 

عىل الناجیات يف قضایا العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي

• وزارة الداخلیة

• مجلس القضاء األعىل

• وزارة العدل

• دائرة متكین املرأة

• املجالس املحلیة

• منظامت املجتمع املدين

• وزارة الدفاع

• الجھات األمنیة

• توفر سیاسات ومدونات السلوك 

للرشطة وغیرھم من كوادر األجھزة

الرسمیة

• توفر وحدات تدریبیة بشأن

العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

)االستجابة

وضع سیاسات مؤسسیة ومدونات 

سلوك لتعزیز عدم التسامح مطلقا 

مع العنف ضد النساء والفتیات، 

وتوجیه عمل الرشطة وغیرھم من 

كوادر األجھزة الرسمیة
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للحوادث، وحامیة الناجین والشھود، 

والتحقیق واإلحالة( للرشطة وغیرھا

من األفراد النظامیین.

• عدد أفراد الرشطة وغیرھم من 

كوادر األجھزة الرسمیة املدربین عىل

العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

• عدد حاالت العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي التي تم إبالغ 

الرشطة عنھا

• عدد حاالت العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي التي تم التحقیق 

فیھا بنجاح من قبل الرشطة

• مجلس الوزراء

• وزارة الداخلیة

• وزارة الخارجیة

• منظامت املجتمع املدين

• املنظامت الدولیة

• توفر آلیة لرفع التقاریر والتحقیق 

والتوثیق والتعویض

• عدد األشخاص املستفیدین من 

اآللیة املذكورة

ضامن توثیق وتعویض انتھاكات 

حقوق االنسان والجرائم التي ترتكب 

خالل النزاع
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الھدف الفرعي الثالث )الحامیة(: تأسیس ھیكلیة للتنسیق والحوكمة

 املؤسسات املسؤولة عن

التنفیذ
مؤرشات القیاس آلیات التنفیذ

• مجلس النواب

• مجلس الوزراء

• دائرة متكین املرأة

• وزارة املالیة

• وزارة التخطیط

• منظامت املجتمع املدين

• مبلغ ونسبة املیزانیات الوطنیة

املخصصة لربامج منع العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي، واالستجابة له

• عدد ونسبة املوظفین املتفرغین 

للعمل بدوام كامل عىل برامج 

الوقایة من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي واالستجابة له.

تخصیص میزانیات وطنیة كافیة 

وغیرھا من املوارد املالیة/البرشیة 

األخرى ملنع العنف القائم عىل النوع

االجتامعي، واالستجابة له

• دائرة متكین املرأة

• وزارة العمل/ دائرة

الحامیة االجتامعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• منظامت املجتمع املدين

• املنظامت الدولیة.

• عدد املؤسسات/الوكاالت التي

تنفذ إجراءات التشغیل القیاسیة

الخاصة بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

• عدد واضعي السیاسات ومقدمي

الخدمات الذین تم تدریبھم عىل

إجراءات التشغیل القیاسیة الخاصة

بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي

• عدد املراجعات/التحدیثات التي

تم إجراؤھا عىل إجراءات التشغیل

القیاسیة الخاصة بالعنف القائم

عىل النوع االجتامعي

ضامن التنفیذ الكامل ومراقبة 

إلجراءات التشغیل القیاسیة الخاصة 

بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي

• دائرة متكین املرأة

• مجلس النواب

• مجلس الوزراء

• وزارة املالیة

• املجالس املحلیة

• منظامت املجتمع املدين

• املنظامت الدولیة.

• توفر رشوط مرجعیة واضحة للجھة 

التنسیقیة

• توفر املوارد البرشیة واملالیة الكافیة 

للجھة التنسیقیة

• تكرار االجتامعات التي تعقدھا 

الجھات التنسیقیة

متكین الجھات التنسیقیة عىل 

املستوى الوطني ودون الوطني 

للحد من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي واالستجابة له
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الھدف االسرتاتیجي الثالث: )خدمات االستجابة( تعزیز الرعایة املقدمة للنساء الناجیات من العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي وإعادة دمجھن

الھدف الفرعي األول: توفیر خدمات الدعم املتعدد القطاعات للناجیات من العنف

املؤسسات املسؤولة عن

التنفیذ
مؤرشات القیاس آلیات التنفیذ

• دائرة متكین املرأة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الرتبیة

• وزارة التعلیم العايل والبحث العلمي

• منظامت املجتمع املدين.

• عدد نقاط تقدیم الخدمات التي 

تقدم

الدعم النفيس االجتامعي للناجیات 

من العنف

• عدد مقدمي الخدمات املدربین

عىل تقدیم خدمات الدعم النفيس

االجتامعي

تعزیز توفر الدعم النفيس

واالجتامعي للناجین من العنف

من خالل املأسسة.

• دائرة متكین املرأة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• مجلس النواب

• مجلس القضاء األعىل

• منظامت املجتمع املدين.

• عدد املالذات االمنة العاملة إلیواء 

الناجیات من العنف القائم عىل النوع

االجتامعي.

• عدد الناجیات من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي اللوايت تلقین 

خدمات من املالذات اآلمنة.

• توسیع الطاقة االستیعابیة للمالذات

اآلمنة للناجیات من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• دائرة متكین املرأة

• منظامت املجتمع املدين

• عدد املؤسسات الصحیة التي تقدم

خدمات اإلدارة الرسیریة لالغتصاب

• عدد األشخاص الذین تلقوا خدمات

اإلدارة الرسیریة لالغتصاب خالل 72 

ساعة

• توفر مالحظات توجیھیة/اسرتاتیجیة 

حول إدماج خدمة العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف النظام الصحي.

• عدد املؤسسات الصحیة التي تم 

دمجھا مع خدمات العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي.

تعزیز الخدمات الصحیة للناجین

من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي:

• ضامن التنفیذ الكامل لربوتوكول

CMR اإلدارة الرسیریة لالغتصاب

• دمج خدمات العنف القائم عىل

النوع القائم عىل النوع االجتامعي 

GBV يف النظام الصحي
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• وزارة العدل

• مجلس القضاء األعىل

• دائرة متكین املرأة

• نقابة املحامین

• منظامت املجتمع املدين

• عدد نقاط الخدمة القانونیة

• عدد حاالت العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي التي عالجتھا املحاكم 

ومعدل األیام الالزمة للعملیة

بأكملھا.

• عدد األشخاص الذین تلقوا جلسات 

توعیة حول الحقوق واإلجراءات 

القانونیة

توسیع توفر الخدمات القانونیة

وإمكانیة الوصول إلیھا من خالل:

• توفیر نقاط خدمة قانونیة یسھل

الوصول إلیھا، مبا يف ذلك خدمات 

الھاتف املحمول

• تسھیل إجراءات املسار الرسیع

ملعالجة حاالت العنف القائم عىل

النوع االجتامعي.

• إجراء برامج التوعیة حول

الحقوق واإلجراءات القانونیة 

للمجتمعات.

• دائرة متكین املرأة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• مجلس النواب

• مجلس القضاء األعىل

• منظامت املجتمع املدين.

• املنظامت الدولیة.

• توفّر إرشادات توجیھیة لإلحالة ما 

بین القطاعات املتعددة.

ضامن وجود آلیة إحالة داخل 

املؤسسات الحكومیة رسیعة وسلسة، 

وكذلك آلیة إحالة بین الجھات 

الحكومیة ومنظامت املجتمع املدين 

عىل أساس إجراءات التشغیل 

القیاسیة الخاصة بالعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي.

• دائرة متكین املرأة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة الصحة

• وزارة الداخلیة

• وزارة العدل

• مجلس القضاء األعىل

• الجامعات

• وزارة التعلیم العايل

• منظامت املجتمع املدين.

•املنظامت الدولیة.

• عدد شھادات العمل االجتامعي 

الشاملة التي تقدمھا الجامعات

• توفر شھادات علم النفس الرسیري/

االستشارات يف الجامعات

• عدد برامج التدریب املؤسيس 

املتاحة للقطاعات القانونیة والعدلیة 

واألمنیة.

ضامن بناء القدرات املؤسسیة

ملقدمي الخدمات لكل من:

• الباحثین االجتامعیین

• املستشارون/ أخصائیو علم النفس 

الرسیري

• األطباء النفسیون

• املحامون

• ضباط الرشطة

• املدعون العامون

• القضاة

• دائرة متكین املرأة

• وزارة الداخلیة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة الصحة

• وزارة االتصاالت

• منظامت املجتمع املدين

• توفر الخط الساخن الفعال عىل 

أساس املنھج الذي یركز عىل الناجیات

• عدد املكاملات التي یتلقاھا الخط 

الساخن

• عدد اإلحاالت التي یقوم بھا الخط 

الساخن إىل الخدمات املتخصصة

إدارة وتشغیل خطوط ساخنة للنساء 

والفتیات للوصول إىل الخدمات 

املطلوبة
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الھدف الفرعي الثاين: تطویر برامج العالج والتأھیل ملرتكبي العنف ضد املرأة

الھدف الفرعي الثالث: توفیر الدعم الطویل األمد إلعادة اإلدماج والتمكین

 املؤسسات املسؤولة عن

التنفیذ
مؤرشات القیاس آلیات التنفیذ

• وزارة الداخلیة

• مجالس األوقاف الدینیة وزارة 

الصحة

• وزارة العدل

• املحاكم

• منظامت املجتمع املدين

• توفر التوجیھات االرشادیة وبرامج 

املعالجة والتأھیل ملرتكبي العنف

• عدد مرتكبي العنف الذین تم 

الوصول إلیھم يف برامج املعالجة 

والتأھیل الخاصة مبرتكبي العنف.

عدد مجامیع دعم األقران الفعالة 

ملرتكبي العنف

• عدد مرتكبي العف امللتحقین 

بالدورات التأھیلیة

• مأسسة وإدماج برامج

املعالجة وإعادة التأھیل ملرتكبي 

العنف

• اعداد مجامیع دعم األقران ملرتبي 

العنف.

 املؤسسات املسؤولة عن

التنفیذ
مؤرشات القیاس آلیات التنفیذ

• دائرة متكین املرأة

• وزارة العمل والشؤون االجتامعیة

• وزارة الرتبیة

• وزارة التعلیم العايل

• وزارة املالیة

• وزارة التجارة

• وزارة الصناعة

• وزارة الزراعة

• منظامت املجتمع املدين

• عدد الناجیات من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي ممن أكملن

التدریب املھني

• عدد الناجیات من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي ممن استلمن

قرضا للبدء مبرشوع عمل تجاري

• عدد الناجیات من العنف

القائم عىل النوع االجتامعي ممن تم

توظیفھن من خالل دعم مطابقة 

االعامل والوظائف

• عدد الناجیات من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي ممن اكملن

برامج تعلیمیة

• توسیع دعم إعادة االندماج 

والتمكین الطویل األمد للناجیات

من خالل:

• برامج التأھیل املھني

• توفیر القروض

• مطابقة األعامل أو الوظائف

• الرتبیة

• برامج سبل العیش األخرى
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جمیع برامج التدخل املذكورة أعاله سیتم تصمیمھا وتنفیذھا مع األخذ بعین االعتبار الحاجات املختلفة والظرف
املتباینة بتباین واختالف املوقع الجغرايف، والخلفیات الریفیة – الحرضیة، واالنتامء الدیني/العرقي، والحاالت البدنیة

والنفسیة املختلفة، والفئات العمریة، إلخ.

آلیة املتابعة والرصد:
سوف یتم تخصیص جھة تنسیقیة ملتابعة ورصد تنفیذ ھذه االسرتاتیجیة، وتكون مؤلفة من العدید من أصحاب 

املصلحة واملعنیین. ویتم إعداد خطط قطاعیة وفقا لھذه االسرتاتیجیة، ليك تقود عملیة تنفیذ االسرتاتیجیة، وتفّصل 
جمیع املھام واألعامل التخصصیة والجھة التي تقوم بتنفیذھا. وتقوم الجھة التنسیقیة بعقد اجتامعات دوریة منتظمة 
)مرتان يف العام عىل أقل تقدیر(، لضامن تنفیذ االسرتاتیجیة، فضال عن تنفیذ الخطط القطاعیة. ھذا ویتم إعداد تقاریر 

املتابعة واملراقبة من قبل الجھة التنسیقیة كل 5 سنوات.



امللحق: الدالالت املفاهيمية للعنف

الفصل الخامس
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أوال -ً العنف يف املعاجم اللغویة والعلوم األخرى:
نیف( كلمة العنف يف اللغة العربیة تشیر إىل الخرق باآلمر وقلة الرفق به، وھو عنیف إذا مل یكن رفیقا يف أمره، و)التعَّْ
التعیِیُر واللوم والعنف بھذا املعنى یفید استخدام القوة أو الطاقة الجسدیة ملن یبارشه 92 ، واعتنف األمر أَخذ بعُنْف 

واعتنف اليشء أخذه بشده واعتنف اليشء كرھه 93 ، ویقال: أَعنفتَھ وَعنّفته معناه أي ال یجمع علیھا بین الحد 
والتوبیخ 94 .

ويف املعجم الفلسفي "العنف مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوة والعنیف ھو املتصف بالعنف، فكل فعل شدید 
یخالف طبیعة اليشء ویكون مفروضا" علیه من خارج فھو مبعنى ما فعل عنیف" 95 ، ويف تعریف فلسفي آخر یعرف 

العنف بأنه )فعل یعمد فاعلھ إىل اغتصاب شخصیة األخر ذلك باقتحامھا إىل عمق كیانھا الوجودي ویرغمھا يف أفعالھا 
ويف مصیرھا منتزعا حقوقھا أو ممتلكاتھا أو األثنین معا( 96 ، ویعرفه أیضا بأنه "معالجة االمور بالشدة والغلظة" 97 ، 
ویالحظ أنه ال یوجد اختالف جوھري يف تحدید معنى العنف يف معاجم اللغة العربیة حیث تشیر كلمة "عنف" يف 

اللغة العربیة إىل كل سلوك یتضمن معاين الشدة والقسوة والتوبیخ، علیه یكون العنف سلوكا فعلی أو قولیا )لفظیا(ً.
ثانیا:ً العنف يف بعض اللغات غیر العربیة:

أن األصل الالتیني لكلمة )Violence( ھو )Violentia( يف اللغة اإلنكلیزیة والتي تعني إظھارا عفویا وغیر مراقب كرد 
عىل استخدام القوة املتعمد أي استخدام القوة بشكلھا املبارش والفوري، وعرف العاملان األمریكیان )غراھام ووغر( 

العنف بأنه أسلوب یمیل إىل إیقاع أذى جسدي باألشخاص أو خسارة بأموالھم. 98
يف قاموس )أكسفورد( ُعرف بأنه: مامرسة القوة البدنیة أللحاق األذى )الرضر( باألشخاص أو املمتلكات، أو بأنه الفعل 
الذي یؤدي إىل إحداث الرضر الجسامين 99 ؛ وُعرف أیضا يف نفس القاموس بأنه االستعامل غیر املرشوع للقوة املادیة 

أللحاق األذى باألشخاص واإلرضار باملمتلكات، ویتضمن معاين العقاب واالغتصاب والتدخل يف حریات االخرین 100
وقد ورد العنف يف قاموس )ال الند( للفلسفة بأنه:ُ االستخدام غیر القانوين للقوة.

ثالثا: العنف يف وثائق األمم املتحدة:
أقر اإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة والذي تبنته الجمعیة العامة يف دیسمرب/كانون األول 1993 ووافقت 

علیه جمیع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، التعریف االيت للعنف ضد املرأة: "أي فعل عنیف قائم عىل أساس الجنس 
ینجم عنه أو یحتمل أن ینجم عنه أذى أو معاناة جسمیة أو جنسیة أو نفسیة للمرأة، مبا يف ذلك التھدید باقرتاف مثل 

ھذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء أوقع ذلك يف الحیاة العامة أو الخاصة“. 
كام نص ھذا اإلعالن عىل وجوب أن یشمل مفھوم العنف ضد املرأة، ولكن دون أن یقترص عىل اآليت: “العنف الجسدي 

والجنيس والنفيس الذي یقع يف إطار األرسة، مبا يف ذلك الرضب املربح، واإلساءة الجنسیة لألطفال اإلناث يف األرسة، 
والعنف املتصل باملھر، واالغتصاب يف إطار الزوجیة، وبرت األعضاء التناسلیة لإلناث وغیره من املامرسات التقلیدیة 

املؤذیة للمرأة، والعنف خارج نطاق الزوجیة، والعنف املتصل باالستغالل."

امللحق: الدالالت املفاهيمية للعنف
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رابع ا:ً مفھوم العنف يف العلوم املختلفة:
تباینت دالالت مفھوم العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومضامینه بتباین العلوم.

مفھوم العنف اقتصادیا:ً
العنف االقتصادي ھو محاولة التسبب يف جعل الشخص تابعا ومعتمدا عىل شخص آخر عن طریق التحكم يف قدر

حصوله و/أو حصولھا عىل املوارد واألنشطة االقتصادیة.
وغالبا ما یتخذ العنف االقتصادي شكال من أشكال العنف األرسي حیث یتحكم الرشیك الحمیم أو الزوج يف قدرة 

رشیكه عىل الوصول إىل املوارد االقتصادیة مام یرتتب علیه عدم قدرة الفرد عىل دعم نفسه/نفسھا مادیا فتضطر أن 
تكون تابعة اقتصادیا للمعیل.

عادة ما یقترص عملھا عىل القیام بأعامل املنزل بدون مقابل. 
كام یتضمن العنف االقتصادي حرمانھا مادیا يف الحارض واملستقبل، عن طریق منعھا من الحصول عىل التعلیم والعمل 
وھذا ما یفرسه لنا انخفاض معدالت التحاق اإلناث باملراحل التعلیمیة املختلفة وانخفاض معدالت املشاركة االقتصادیة 
لإلناث وھو أحد أسباب العنف االقتصادي املؤدي إىل انخفاض مستویات التمكین االقتصادي للنساء والفتیات يف معظم 
دول العامل وال سیام الدول العربیة؛ مام ساھم يف ارتفاع كلف العنف االقتصادیة سواء املادیة منھا أو غیر املادیة، معلنا 
انتھاكا صارخا لحقوق االنسان ومضاعفة األثر السلبي عىل حقوق املرأة والنمو االقتصادي واإلنتاجیة ومعدالت البطالة 

ومستویات الفقر واألمیة.
أھم مظاھر العنف االقتصادي ما یيل:

• حرمان النساء من الحصول عىل املوارد االقتصادیة و/أو الترصف بھا.
• منع النساء والفتیات من التعلیم أو إكامل دراستھن وبالتايل حرمانھن من املشاركة يف الحیاة االقتصادیة.

• عدم مساھمتھا يف اتخاذ القرارات املالیة التي تھمھا أو تؤثر يف مستقبلھا، والحرمان من الترصف مبمتلكاتھا/أصولھا.
• الحرمان من اإلنفاق عىل حاجاتھا األساسیة.

• حرمانھا من املیراث أو التملك.
• تعرضھا لالستغالل االقتصادي )عمل غیر مدفوع األجر( ال سیام النساء الریفیات.

مفھوم العنف اجتامعیا:ً
یعرف العنف اجتامعیا بأنه: "سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة یصدر عن طرف قد یكون فردا أو جامعة أو طبقة 

اجتامعیة أو دولة بھدف استغالل وإخضاع طرف آخر يف إطار عالقة قوة غیر متكافئة اقتصادیا وسیاسیا مام یتسبب
يف إحداث أرضار مادیة أو معنویة أو نفسیة لفرد أو جامعة أو طبقة اجتامعیة أو دولة أخرى". 101

تعرفه )ساندا بول روكنغ( بأنه االستخدام غیر الرشعي للقوة أو التھدید باستخدامھا إللحاق األذى أو الرضر باآلخرین 
وھو شكل من أشكال السلوك ونتاج مأزق عالئقي بحیث یصیب التدمیر ذات الشخص يف نفس الوقت الذي یصیب 

فیه األخر ألبادته فتشكل العدوانیة طریقة معینة للدخول يف عالقة مع اآلخر. 102
یذھب عاملا االجتامع )ھ. جراھام( و)ت. جور( إىل تعریف العنف بأنه:ُ "سلوك یمیل إىل إیقاع أذى جسدي باألشخاص 

أو خسارة بأموالھم بغض النظر عام إذا كان السلوك ذات طابع جامعي أو فردي". 103
وإذا ما أردنا تطبیق ھذا املفھوم عىل األرسة فإن العنف األرسي سیكون: "أحد أمناط السلوك العدواين الذي ینتج من 

وجود عالقات غیر متكافئة يف إطار نظام تقسیم العمل بین املرأة والرجل داخل األرسة، وما یرتتب عىل ذلك من تحدید 
ألدوار ومكانة كل فرد من أفراد األرسة، وفقا ملا یملیه النظام االقتصادي، االجتامعي السائد يف املجتمع«. 
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أو ھو السلوك أو الفعل املوجه إىل املرأة عىل وجه الخصوص سواء أكانت زوجة أو أما أو أختا أو ابنة، ویتسم بدرجات
متفاوتة من التمییز واالضطھاد والقھر والعدوانیة الناجم عن عالقات القوة غیر املتكافئة بین الرجل واملرأة يف املجتمع 

واألرسة عىل السواء، نتیجة لسیطرة النظام األبوي بآلیاته االقتصادیة واالجتامعیة والثقافیة.
یمكن مامرسة ھذا النوع من العنف ضد النساء من قبل األفراد أو الجامعات أو املؤسسات بطریقة منھجیة أو غیر 

منظمة، وھي ظاھرة عاملیة.
التھدید بفعل مثل ھذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء عىل مستوى األرسة أو عىل مستوى 

املجتمع ھو عنف ضد املرأة أیضا.ً
وبذلك یمكن أن یامرس ھذا النوع من العنف ضد املرأة من قبل أفراد أو جامعات أو مؤسسات بشكل منظم أو

غیر منظم، وھي ظاھرة عاملیة.
كام إن التھدید باقرتاف مثل ھذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء أوقع ذلك عىل صعید العائلة 

او عىل صعید املجتمع.
مفھوم العنف نفسیا:ً

ھو شكل من أشكال العنف وسوء املعاملة یوسم به الشخص الذي یخضع غیره بسلوك قد یتسبب له بصدمات نفسیة
مبا يف ذلك القلق أو االكتئاب املزمن أو اضطرابات وإجھاد ما بعد الصدمة، ویعرف كذلك بالعنف العاطفي او العنف 

الذھني.
وھناك من عرفه عىل أنه »ارتكاب أفعال مؤذیة نفسیا لآلخرین وقد تكون تلك األفعال عىل ید فرد أو مجموعة 

یملكون القوة والسیطرة مام یؤثر عىل وظائفه السلوكیة والوجدانیة والذھنیة والجسدیة، 
ومن األمثلة عىل العنف النفيس:

. اإلھانة والتخویف واالستغالل والعزل وعدم االكرتاث وكذلك فرض اآلراء عىل االخرین بالقوة« 104
وھذا النوع یمكن أن یكون أشد خطورة من العنف الجسدي عىل املرأة، وذلك بسبب عدم وضوحه وتأثیره الطویل

األمد.
ومن أبرز آثاره فقدان املرأة لثقتھا بنفسھا وفقدان احرتامھا لنفسھا وشعورھا بالذنب وإحساسھا باالتكالیة واالعتامد 

عىل اآلخرین وشعورھا باإلحباط والكآبة واحساسھا بالعجز واإلذالل واملھانة وعدم شعورھا باالطمئنان والسالم.
التعریف القانوين للعنف:

رغم أن املرشع الجنايئ يف جمیع دول العامل قد عمد إىل تجریم العنف، إال أنه أعترب إما سلوكا غیر مرشوع یؤدي 
للعقوبة التي یحددھا القانون، أو بوصفه ظرفا مشددا للعقوبة يف حالة كونه وسیلة يف ارتكاب بعض الجرائم.

أما فیام یتعلق بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ، فقد عرّف العنف، إال أنه نص علیه يف املواد 410 أنه
»جریمة الرضب املفيض إىل املوت« واملادة 412 يف جرائم االعتداء عىل حق اإلنسان يف سالمة جسمه. 

كام عد املرّشع العراقي العنف ظرفا مشددا فیام لو استعمل يف ارتكاب جرائم اخرى كالرسقة والخطف.
إال أن فقھاء القانون قد ذھبوا إىل تعریفه بوصفه »كل سلوك قويل أو فعيل یتضمن استخدام القوة أو التھدید 

باستخدامھا من أجل إلحاق الرضر باألشخاص أ و باملمتلكات، لتحقیق غایات معینة » 105 التعریف نجده األقرب إىل 
تعریف محكمة النقض الفرنسیة التي عرفته عىل أنه »االفعال التي وإن مل تصیب الشخص مادیا فإنھا تصیبه نفسیا ملا 

تحدثه من أمل وترویع«.
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