
ي العراق 
 
 أثر الرصاع عىل النساء ف

( 1988-1980الحرب االيرانية العراقية ) عقود،شهد العراق سلسلة من الرصاعات المسلحة والعنف منذ 

 . 2003( وسقوط النظام 1991-1990وحرب الخليج )

ي ساهمت ب
 . فقارهإباألضافة اىل ذلك عان  العراق لعدة سنوات من العقوبات االقتصادية الت 

اىل تدمير المؤسسات الوطنية وظهور االتجاهات االجتماعية الطائفية  واالحتاللادى سقوط النظام كما 

 واألحزاب السياسية الدينية المحافظة وكذلك الجماعات المتطرفة واالرهابية المسماة بداعش. 

 وقد ادى الرصاع مع ما يسىم تنظيم الدولة االسالمية اىل تفاقم ازمة الالجئير  واالشخاص 
 
دين داخليا  المشر

ي العراق
 
 . ف

ي عرقلة 
 
 . 2011عادة بناء نظام الحكم بعد الحرب عام إكل هذه المجريات ساهمت ف

وح وهذا يشمل نزوح  ئ سوري هربو من الحرب  2250عان  العراق من ازمة العديد من حاالت الي   الف الج 

ي سوريا حيث 
 
ماليير   3 ما يقارب ن نزحو داخليآ منهم لجأو اىل داخل أقليم كوردستان، اما عدد الذي %96ف

 نازح. 

أثر هذا الوضع عىل النساء بشكل غير متناسب وأدى اىل حرمانهن من الحصول عىل الحقوق األساسية. 

ة ويعشن 1.5ن )إووفقآ ألحصاءات وزارة التخطيط ف دات يتعرضن ألنتهاكات خطير ( مليون أمراة وفتاة مشر

ي ظروف 
 
 ستثنائية وشاقة. ووفقاف

 
ي عام IOMمة الدولية للهجرة )للمنظا

 
 تواجه النازحات قيود 2015( ف

 
ا

ي ظروف المعيشة السيئة. 
 
 أكير عىل سالمتهن من الرجال ف

ي النساء والفتيات 
 أكير عرضة للخطر.  نعدام األمن والوصول اىل المرافق والمياه النظيفة مما يجعلهانتعان 

ي إف ذلك،عالوة عىل 
 
 النازحير   دارة مخيماتإن مشاركة النساء ف

 
 منخفضة جد داخليا

 
مما يؤدي اىل  ا

ي تلبية 
 
 من لجان المخيمات بدون نساء.  %91عىل نحو مالئم وال يزال  احتياجاتهنالتقصير ف

ي عىل النوع 
ي عشن  . بمعدالت مقلقة االجتماعي أنتشر العنف الجنسي والعنف المبت 

فالنساء والفتيات اللوان 

ي مناطق تخضع لسيطرة داعش تعرضن ال 
 
ة وعمليات االختطاف نتف  –العبودية الجنسية  –هاكات خطير

اعات.  –األغتصاب   سوء المعاملة وأشكال اخرى من العنف الجنسي المرتبط بالي  

  . شخص  5000يقارب ما  اختطافتم 

 . ( من النساء والفتيات من قبضة داعش1000عادت ما يقارب )

  . صحفياتو ، محامياتو ، عدام من طبيبات( تعرضن لعقوبة ال 400)

 . االغتصابباألضافة اىل وصمة العار واألطفال المولودين من 

وح تعرضت النساء والفتيات لقيود  ال انها إعىل الرغم من ان القيود تهدف اىل حمايتهن  أكي  بسبب الي  

 .  تزيد من تقليص فرص كسب رزقهن وتضعف وضعهن األجتماعي



ف واألستغالل الجنسي والمضايقات  وح بالفعل معدالت عالية من العنف األرسي وجرائم الشر زاد الي  

 . اع األخير  
 والزواج القشي المبكر والذي كان موجود قبل الي 

ي الضحية من الصدمة المزدوجة
 . عتداء نفسه و وصمة العار المرتبط باال  االعتداء : تعان 

ي 
ي العنف باألضافة اىل ذلك النظام القضانئ رغم الجهود لم يتكيف بعد للتعامل بشكل مناسب مع مرتكت 

اعات ي الحروب والي  
 
 حيث أن اللوم اجتماعي ،ضد النساء ف

 
،يقع عادة عىل الضحية وليس عىل ا ي

 الجان 

ي ترأس األرس 
الخاصة  االحتياجاتواألرامل والنساء ذوي عالوة عىل ذلك أصبح وضع النساء الت 

 ضعف أكير والمراهقات 
 
 . ا

 ووفق
 
 . امرأة ماليير   4بلغ عدد األرامل  ،(UNOPSلتخمينات مكتب األمم المتحدة )ا

 

ي اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها 
 
بادة منع ال  واتفاقية الضافيةمن جانب آخرا العراق هو دولة طرف ف

 . الجماعية والمعاقبة عليها 

 لكن 
 
ي الجرائم الدولية مثل ال يجرم  ال  حاليا

 
أو جرائم  النسانيةبادة الجماعية أو الجرائم القانون العراف

ي قوانير  الحرب وضمنها اال 
 
ي قانون العقوبات او ف

 
بينما يحظر ، أخرىغتصاب والعنف الجنسي سواء كان ف

 الدستور تحديد
 
 . االعمال القشية ا

 

ي . جتماعي واالقتصادي للنساء اال الوضع  االجتماعي عىللقد أثر انهيار شبكة الضمان 
 
ينص الدستور العراف

يعات العراقية نفسها تحتوي  . لكن التشر ي التوظيف دون تميير 
 
عىل أن النساء تتمتعن بحقوق متساوية ف

ية،عىل نصوص  ي تحدد من خيارات  الجنسير   اىل جانب القوالب النمطية والمواقف السائدة بير   تميير 
والت 

 أكير عرضة للفقر.  المرأةعل قتصادية وتجالنساء اال

 ارتباطترتبط حماية النساء وحقوقهن 
 
 وثيق ا

 
كان ينص الدستور عىل تخصيص نسبة   إذا بمشاركتهن حت   ا

ي  ،25%
ي صنع القرار السياسي عىل المستوى الوطت 

 
اال أنه ال تزال المرأة مهمشة وممثلة تمثيل ناقص ف

ي القضاء
 
 ات. دارة المخيمإالمصالحة و  ولجان والمجلس ف

ي القطاع 
 
ي وقد لوحظ بعض التحسن ف

  . األمت 

 . االجتماعي تفتقر االحزاب السياسية اىل سياسات المساواة المبنية عىل النوع و 

 

ي العراق برصف النظر ال 
 
وع ف  ذا كان الحمل ناتجإجهاض هو غير مشر

 
 . عن اغتصابا

ي يحتمل ان يحرم هنالك -
 ضحايا العنف الجنسي  عدد من األحكام الت 

 



ي أرغمن عىل الزواج أو أطفال اختطفهم داعش وأتهمو تم 
بسبب  بالرهاباحتجاز بعض النساء اللوان 

 . بداعش ارتباطهم

ي مجال تقديم الخدمات القانونية واالجتماعية 
 
دور المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع دور كبير ف

ديم استشارة قانونية مجانية حيث انشأت بعض المنظمات غير الحكومية مراكز لتق، االقتصاديوالتمكير  

  . بسبب االفتقار اىل التمويللكنها أقفلت  )أقليم كوردستان(لضحايا العنف الجنسي 

اكة مع الحكومةو المنارصة  ي المؤتمرات الدولية و و ، تطوير الخطة الوطنية والشر
 
 . يصال الصوتاالحضور ف

الدوري الشامل للعهد  لالستعراض رد المنظمات النسائية غير الحكومية عىل التقرير الخامس للعراق

 2015الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

 

ي نظام العدالة القانوينة والجنائية اىل جانب الوصمة االجتماعية المرتبطة  أشكال اخرى من التميير   ... 
 
ف

 : باالغتصاب

 الضغط عىل الضحية للزواج من المغتصب -

ي  -
 
طة ف ي ابالغ الشر

 
طة عىل الحاالت واحتمال بسبب غتصاب حال اال ال ترغب النساء ف اعتداء الشر

ي أستقصاء واحد أنهن لن يرغي    %97أفادت نسبة تفوق ) يتهمنهن بالزنا او البغا أن 
 
من النساء ف

طة خوفإب  بالغ الشر
 
ر بهنا  (من الحاق الرص 

ي اقليم كوردستان حيث  عنف جنسي حت  ستجواب ضحية اهنالك بعض القيود الموضوعة عىل  -
 
ف

وجود اجراءات خاصة أو  كن مع عدم ، لانشأ قانون مناهضة العنف األرسي محاكم خاصة

ي المحاكم وجيهاتت
 
 . أو حت  قضاة مخصصير  مدربير  والجهات الفاعلة ف

 

 التوصيات 

يعات لضمان الحماية وتمكير  المشاركة  - ي تمير  ضد  تعديل كلعىل العمل و التشر
المرأة القوانير  الت 

 ؛لغائها إو 

 ؛قانون شامل بشأن مناهضة العنف ضد المرأة -

فالت الجناة من ووضع حد ل والفتيات،أولوية من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء  -

  ؛العقاب

يعات وأيضالعمل عىل المستوى ال -  قليىمي للتشر
 
 ؛لتغيير األنماط والفكر الذكوري ا

انية والموارد الالزمة لتنف - اتيجياتيذ الخطط تعد المير   ؛ن قضايا المرأةأبش واالسي 

نظام لتوسيع نطاق وصول المرأة اىل الخدمات المتخصصة الشاملة ذات  –الحماية األجتماعية  -

ي عىل النوع األجتماعي 
ي  –الصلة بالعنف المبت 

ي المجان 
  ؛خدمات الدعم النفسي القانون 

  ؛اآلليات الوطنية تخرج من أطارها الشكىلي التقليدي -



قوي للحاجة الملحة بشأن مكافحة الوصمة ألن الناجيات من  إدراكأن يكون هنالك يجب  -

  االغتصاب
ا
 ؛من العار  يموتون فعل

ي القطاعات -
 
 ؛العسكرية والقضائية األمنية زيادة مشاركة المرأة ف

 ؛عادة األعمار إ -

ي جرائم الحرب -  ؛معاقبة مرتكت 

ي بناء السالم -
 
 ؛دور النساء ف

 ؛نسان قبل الحجر بناء ال  -

 . الفرص –الخدمات  –دماج أعادة ال  -

 

 

 

 

 

 

 سوزان عارف 

ن المرأة   العراق  –منظمة تمكي 

 

  


